
Gràcies a tots vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 84 municipis a tot C atalunya amb 289 establiments acreditats i

capacitat per oferir menús mediterranis a gairebé 4 4.000 comensals al dia. Enhorabona!

Actualment estan en procés d'acreditació 40 establi ments.

Entreu a www.amed.cat  per conèixer els nous acreditats!
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Neix la primera pàgina web de reserves en restauran ts per
persones amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàrie s

Allergychef  és  un  projecte  d’emprenedoria  avalat  per  la  Societat  Catalana  d’Al·lergologia  i  Immunologia
Clínica (SCAIC) destinat a persones amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Per a aquelles persones que, ara
per ara, no saben on trobar restaurants adaptats a les seves necessitats. Allergychef forma gratuïtament als
restaurants interessats i  els permet publicitar-se per  aconseguir  reserves.  Si  penses que el teu restaurant pot
encaixar, envia'ns un e-mail a restaurantes@allergychef.es o truca'ns al telèfon 931 190 071 i ens posarem en

contacte. Dóna't d'alta!

Gaudeix del peix també al Nadal. Consulta

les guies que ens proposen l'ACSA i

l'ASPCAT:       

* Salut i Peix

* Guia per al consum de peix i marisc

* El que cal saber del peix

* Informació Nutricional de les espècies

* Informació sobre el Panga

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

Barcelona 08005 · Spain
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