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Circular 17/21 – 14 de novembre de 2017 

 

Conveni entre Alimentium i la Federació d’Hostaleria de les 

Comarques de Girona 

 

El passat 26 d’octubre, la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona va 

signar un conveni de col·laboració amb l’empresa Alimentium i la seva plataforma. 

Una plataforma global tecnològica de coneixement científic sobre la composició 

nutricional d’aliments, creada per donar cobertura a una necessitat concreta dels 

establiments de restauració davant l’entrada en vigor de la Llei 1169/2011 que 

estableix que totes les empreses que serveixen menjars han d’informar dels 

al·lèrgens que continguin el seus plats.  

 

La plataforma d’Alimentium és una eina que no tant sols permet complir la llei, sinó 

que aporta moltes funcionalitats addicionals com l’assistent de càlcul de costos, 

l’assistent automàtic d’APPCC, creació automàtica de cartes digitals, creació de 

fitxes tècniques de cuina, etiquetes d’ingredients, plats, etc.  

 

Amb aquest conveni, Alimentium ofereix a tots els establiments associats a les onze 

associacions de la Federació, la plataforma GRATUÏTA.  

 

Per començar a utilitzar l’aplicació és molt senzill, només cal seguir els següents 

passos:  

1. Anar a www.alimentium.com 

2. Clicar a dalt a la dreta a REGISTRE 

3. Omplir les dades de registre necessàries i posar el nostre codi promocional 

que és: GIR6F8HC3G7 

 

 

 

http://www.gihostaleria.org/
http://www.alimentium.com/
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En cas que ja estigueu registrats a la plataforma, envieu un correu a 

info@alimentium.com per tal que us activin la llicència amb aquestes condicions.  

 

També, des de la Federació, us oferim la possibilitat d’introduir-vos les receptes a 

un cost molt reduït. Per tant, si no teniu temps o voleu delegar aquesta feina, la 

Federació es disposa a fer-ho per vosaltres, que ens ho podeu demanar enviant un 

correu a info@gihostaleria.org o trucant el 972 224 344.  

 

Per tenir més informació dels avantatges de la plataforma podeu veure aquest 

vídeo, clicant aquí.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 
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