Coneixent la Guia Europea de
Bones Pràctiques d’Higiene per
a l’elaboració de formatge
Jornada tècnica
BERGA, dissabte 23 de febrer de 2019

Presentació
Tots volem aliments sans i segurs i
d’això en vam prendre consciència en
bona part a partir de l’existència del
Llibre
Blanc
sobre
Seguretat
Alimentària. La Comissió Europea va
incloure un canvi radical de les normes
d’higiene i seguretat on el principal
responsable passà a ser el productor i
transformador d’aliments.
Però, tots els productors del sector
lacti, independentment dels volums de
producció i infraestructures, tenen les
mateixes necessitats d’autocontrol?
La Guia Europea de Bones Pràctiques
d’Higiene és una eina d’ús voluntari
destinada a l’aplicació de pràctiques
específiques per a l’elaboració de
formatges i productes lactis de petits
establiments. Amb el seu ús
s’aconsegueix adaptar els Reglaments
d’higiene als petits productors i
aconseguir una normativa inclusiva
per a tots els productors.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Nicanor Coscollola, President d’ACREFA i Formatgeria de
Tòrrec.
10.15 h Flexibilitat a petits establiments lactis
Sra. Imma Cervós, Agència de Salut Pública de Catalunya.
11.00 h Pausa
11.45 h Millores d’aplicació de la Guia Europea front als reglaments
Sr. Ángel Valeriano, QueRed i Quesería Los Corrales.
12.30 h Experiències amb la Guia de Bones Pràctiques Catalana
Sra. Mariona Rota, Assessora tècnica de formatgeries.
13.15 h Taula rodona i precs i preguntes
Participa: Sr. Nicanor Coscollola, ACREFA, Sra. Imma Cervós,
ASPCAT, Sr. Ángel Valeriano, QUeRed i Los Corrales,
Sra. Mariona Rota, assessora tècnica de formatgeries.
Modera: Sra. Natàlia Nicolau, blocdeformatges.com
14.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Pavelló de Suècia
Carrer de la Sardana, 24
08600 – BERGA (Barcelona)
Per dubtes o consultes: acrefa@acrefa.com

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta i us podeu inscriure el mateix dia de la jornada o bé
a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal
RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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