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
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