
70 professionals de la restauració van par�cipar en el taller gratuït que es va realitzar a la seu de Fundació Alícia de

St. Fruitós de Bages. El taller, d’una durada de 3 hores, es va centrar en com abordar de forma segura opcions de

menús per a persones amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries en les cuines dels restaurants Amed. La valoració

del taller per part dels restauradors ha estat molt posi�va.

Consulteu les presentacions, documents i guies.

Des del passat 13 de desembre de 2014 el  Reglament

(UE) núm. 1169/2011 exigeix que els establiments

alimentaris (bars i restaurants, forns de pa i

pas�sseries, ros�sseries i d’altres comerços de venda

al detall) informin sobre els al·lèrgens con�nguts en

els aliments que proporcionen. Més informació
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Gràcies a vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 93 municipis a tot Catalunya amb 349 establiments acreditats i capacitat per

oferir menús mediterranis a més de 55.000 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 butlle6 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 6tol 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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