
Gràcies a tots vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 77 municipis a tot C atalunya amb 254 establiments acreditats i

capacitat per oferir menús mediterranis a més de 41 .500 comensals al dia. Enhorabona!

Actualment estan en procés d'acreditació 46 establi ments.

Entra a www.amed.cat  per veure els nous acreditats!

L'Agència de Salut Pública de Catalunya i Creu Roja han signat un conveni per tal de

donar suport a l'alimentació infantil en entorns vulnerables. Dins el marc d'aquest conveni,

s'ha presentat el document:    

"MenjarSa amb - diners. 10 consells per treure + pr ofit dels seus euros"

Asunto: AmedNews

De: "Amed" <amed@amed.cat>

Fecha: 02/07/2013 18:52

Para: "" <amed@amed.cat>
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I CAMINADA, A BON PAS FEM SALUT

El passat 12 de juny es va dur a terme la I

Caminada des de l'edifci de l'Agència de Salut

Pública de Catalunya fins a la Plaça dels

Campions de la Vila Olímpica. Amb un èxit de

participació de 300 inscripcions.

Accedeix als consells per caminar a bon pas i fer

salut!

L’Agència de Salut Pública de Catalunya se suma

a la campanya engegada per la Comissió

Europea contra el malbaratament alimentari com

una forma de fomentar la sostenibilitat ambiental

de la cadena alimentària. Per això publica un

tríptic i un pòster que recull 10 consells
que poden ajudar-nos a aprofitar el menjar de

manera segura, i també un cartell per explicar

què signifiquen les dates de consum preferent i

de caducitat que apareixen en les etiquetes dels

aliments envasats.

Per a més informació
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En el marc de la jornada sobre "El

Malbaratament d’Aliments i la

Seguretat Alimentària”  organitzada el

passat dia 17 de juny per l’Agència Catalana de

Seguretat Alimentaria, ACSA, conjuntament amb

l’Associació Catalana de Ciències de

l’Alimentació, ACCA, es va presentar la Guia de

pràctiques correctes d'higiene per a

l'aprofitament segur del menjar en els

sectors de la restauració i comerç

minorista. 

El 3 d'abril va tenir lloc a Cambrils el taller gratuït pels restauradors Amed "Aquí no es llença res" en el Bus

Alícia amb l'assistència de 13 restauradors. Tot un èxit!

Doneu-nos la vostra opinió a amed@amed.cat

Més de 450 professionals de la salut de 56 països diferents han participat en aquestes jornades en les

que  s'han  pogut  conèixer  els  millors  treballs  científics  al  voltant  de  la  Dieta  Mediterrània.  Entre  les

investigacions publicades,  destaca la presentació de les  conclusions de l’estudi  PREDIMED,  on es

demostra que una dieta mediterrània complementada amb oli d’oliva i fruita seca redueix el risc de patir

malalties cardiovasculars. 
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L'estudi PREDIMED (Prevenció amb dieta

mediterrània), indica que el consum habitual d'oli

d'oliva i fruita seca milloren la salut

cardiovascular de les persones. 

Més informació  

© 2013 Amed. Tots els drets reservats.

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
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