
DEL  22-30  DE  NOVEMBRE.  Inicia�va  que
promou  la  implementació  d’accions  de
sensibilització  sobre els recursos sostenibles i
la ges�ó de residus al llarg d’una setmana.

EN MARXA EL GRAN DINAR D'APROFITAMENT

Consulteu la Plataforma Aprofitem els Aliments i

inscriviu-vos al Gran Dinar del 22 de novembre.
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La campanya AQUÍ  SÍI  Fruita  i  salut  promou l'oferta de  fruita  fresca  als
restaurants i en tots els àpats. L'Agència de Salut Pública de Catalunya va presentar la campanya

el 31 de juliol  a  Lleida.  Es  tracta  d'una  inicia�va del Pla  Interdepartamental  de  Salut  Pública  (PINSAP)  del

Departament de Salut amb el Departament d'Agricultura,  la  Federació  d’Hostaleria i el Gremi d’Hostaleria de

Lleida,  entre d'altres.  El consum  habitual de fruita  i verdura  fresca és fonamental per mantenir-se en  bona

salut. Ja hi ha 18 restaurants lleidatans adherits.

Restauradors Amed, sol·liciteu el vostre dis�n�u. És fàcil i ràpid!

Gràcies a vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 91 municipis a tot Catalunya amb 346 establiments acreditats i capacitat per

oferir menús mediterranis a més de 54.000 comensals al dia. Enhorabona! Actualment estan en procés

d'acreditació 60 nous establiments.

Entreu a www.amed.cat per conèixer els nous acreditats!

© 2013 Amed. Tots els drets reservats.

Aquest butlle  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  tol 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, rec�ficació 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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