
   

   

 

 

És temps de carbasses. L'Agència de Salut Pública de Catalunya 

presenta una infografia interactiva i un vídeo d’1 minut, sobre les 

carbasses (producció, estacionalitat, curiositats i estratègies per 

promoure'n el consum). Nous materials sobre fruites i verdures, 

elaborats en el marc de l’Any Internacional de les Fruites i 

Verdures. 

Consulteu-los a Salut amb Fruites i Verdures 
 

  
 

 

Campanya #EUChooseSafeFood. L’Agència de Salut Pública 

de Catalunya (ASPCAT) se suma a la campanya Europa tria 

aliments segurs, de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària 

(EFSA), per difondre el paper que exerceix la ciència per garantir 

la seguretat alimentària. 
Consulteu-la 

 

  
 

 

Digitalització, delivery i el seu creixement durant la pandèmia. 

La revista en línia de restauració Restauración News ens fa un 

resum del debat de la Plataforma de Negoci d'aquest octubre. 
Consulteu-lo 

 

  
 

 

Genotoxicitat de fregits en serveis de restauració. La revista 

en línia Restauración Colectiva publica els resultat de l'estudi de 

la Universitat de Navarra sobre l'avaluació de la genotoxicitat de 

carns i patates fregides en la restauració col·lectiva. 

Més informació 

Consulteu l'article 
 

  
 

 

Fals mite: Del porro només se'n pot aprofitar la part blanca. En 

el marc de les accions de promoció del consum de fruites i 

verdures, l'Agència de Salut Pública de Catalunya edita vídeos 

amb falsos mites sobre aquests aliments. 
Visualitzeu-lo 

 

  
 

 

II Science & Cooking World Congress. Del 8-10 de novembre 

s'està celebrant a Barcelona. Recerca, economia i salut pretén ser 

la confluència on convergeixen totes les iniciatives amb el comú 

denominador de la gastronomia i amb l'aval acadèmic. 
Consulteu el programa i Assistiu 

 

  
 

 

Recepta de la setmana: Amanida de col llombarda amb pipes 
de carbassa i salsa de iogurt. Noves receptes setmanals 

a l'espai Salut amb Fruites i Verdures de l'Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 

Consulteu-la 
 

  
  

https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=0ed9d38ea8&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=af91d854db&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=2199e38196&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=6932f27c17&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=f17f0f46b2&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=07474f8d23&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=5130650271&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=8e95a5d13c&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=099e669b1d&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=73265f390f&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=fc61cf3258&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=9138758384&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=8d007671ea&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=082d7ff4e6&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=5949a1995a&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=150d0ce9d8&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=db75bb120a&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=57197642a3&e=4b1a439d19


  

 

 

 

 

www.amed.cat | amed@amed.cat 
 

Carrer Roc Boronat 81-95 | Edifici Josep Salvany | 08005 Barcelona | Tel. 935 513 637 
 

Aquest butlletí s’envia d’acord amb la legislació vigent sobre correu electrònic (secció 301, paràgraf a/2/c de S. 
1618 sota el Decret S.1618 títol 3º) i d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 

de caràcter personal. Li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves 
dades. 

Si vostè no desitja rebre més l’AmedNews, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: 
amed@amed.cat 

 
© 2007 Amed. Tots els drets reservats.  

 

  

 
 
 
 
 

This email was sent to amed@amed.cat  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Agència de Salut Pública de Catalunya · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona · 

Barcelona, Barcelona 08005 · Spain  

 

 
 

 

https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=b5beb413c3&e=4b1a439d19
mailto:amed@amed.cat
https://amed.us6.list-manage.com/about?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=c61e80a234
https://amed.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=c61e80a234
https://amed.us6.list-manage.com/profile?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=c61e80a234
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&afl=1

