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CROSSED GRAIN
2020 

Sam Mills - 326 de produse fără gluten re-certificate
Cris Tim - 84 de produse fără gluten certificate
Petras Bio - 11 produse fără gluten certificate
Elmas - 182 de produse fără gluten certificate

 
În prima parte a anului au fost reauditate fabricile Sam Mills, Cris Tim și Petras Bio și toate cele 3 fabrici

au intrat în cel de-al 2-lea an de licență Crossed Grain. 
 

 

 

 

 

 

Procesele de audit nu au fost afectate de restricțiile impuse în urma pandemiei, așa că activitatea, deși
îngreunată, s-a desfășurat fără probleme. 



EATING OUT
2020

Cofetăria L'Amande - desserts sans gluten - Bucuresti
Pizzeria de pe Viitorului - București

A fost și este cel mai afectat proiect al nostru, și așa cum era de așteptat, acreditarea restaurantelor
este temporar suspendată. 

 
Cele 2 locații acreditate sunt:



PROIECTE
2020

În luna aprilie am lansat proiectul ARIG alături de tine la spital, proiect destinat susținerii pacienților celiaci internați în spital cu COVID

19. 

În cadrul proiectului au fost pregătite pachete cu alimente neperisabile, alimente care să poată asigura hrana fără gluten a unui pacient

internat în spital. 

 

La sfârșitul lunii aprilie am lansat și proiectul ARIG alături de tine acasă, proiect destinat susținerii persoanelor afectate financiar sau

care nu au mai putut să-și asigure alimentele de bază fără gluten. Cu susținerea partenerilor noștri, am pregătit și expediat 25 de colete

care au ajuns la familii din Brăila, Brașov, București, Câmpina, Craiova, Dragomirești, Glina, Iași, Neamț, Ploiești, Suceava, Sălaj,

Târgoviște, Târgu Mureș, Târgu Secuiesc, Tulcea și Vaslui.  

 

Anul acesta toți banii proveniți din taxele de membru al comunității ARIG, din donații și din redirecționarea celor 3,5% din impozit vor fi

direcționați către proiectele ARIG alături de tine.... care sunt în desfășurare. 

 



PROIECT NOU
2020

Grup suport online 

Ne-am propus ca de luna viitoare să lansăm un proiect care era de mult pe lista noastră de proiecte: să
lansăm un grup suport online, care să aibă loc odată pe lună. 

Ne propunem ca la aceste întâlniri să avem discuții libere, să facem schimb de experiență, să aducem
medici, terapeuți, specialiști și alți invitați speciali care să ne răspundă la întrebări sau să ne aducă

noutăți relevante. 
 

Următoarea întâlnire: 20 iunie
Așteptăm sugestii de subiecte!

 



IMPORTANT
CODEX ALIMENTARIUS 

informații oficiale legate de siguranța alimentară în

perioada pandemiei COVID 19

Accesul populației mondiale la alimente bogate nutrițional este, în această perioadă, preocuparea principală, indiferent de nivelul de dezvoltare al țărilor. Oameni din întreaga lume au fost obligați să-și schimbe obiceiurile
de a face aprovozionarea, petrecând mai mult timp pentru planificarea pe termen mai lung a cumpărăturilor. 

A crescut considerabil atenția pentru igienă și rolul pe care aceasta îl joacă în transmiterea virusului COVID 19. 

În acest moment nu există dovezi care să indice că virusul SARS-CoV-2, care cauzează COVID-19, se poate transmite prin alimente
Coronavirușii nu se pot dezvolta pe alimente, ei având nevoie de o gazdă VIE pentru a se multiplica. 
Cel mai bun mod de a evita incetarea cu COVID 19 rămân obiceiurile legate de o iginenă corectă
Producătorii și toți cei implicați în lanțurile de distribuție a alimentelor trebuie să pună în aplicare măsuri de igienă și siguranță alimentară
Autoritățile din fiecare țară sunt sfătuite să impună implementarea standardelor internaționale de siguranță și calitate alimentară existente,
pentru a asigura accesul populației la hrană sigură. 

COVID-19 este o infecție respiratorie care se transmite de la persoană la persoană și prin contactul direct cu particule de lichid emise de persoane infectate care tușesc sau strănută. 
Până în acest moment nu există date care să indice că virusul se poate transmite prin contactul cu alimentele, respectiv cu ambalajele. Coronavirușii nu se pot multiplica pe alimente, ei au nevoie de o gazdă umană sau

animală pentru a se multiplica. 
Este de asemenea, puțin probabil ca persoanele să se poată infecta cu COVID 19 prin contactul cu alimentele sau cu ambalajele acestora. 

 
În acest context comisiile din CODEX ALIMENTARIUS au dezvoltat ghiduri internaționale de bune practici care să asigure siguranța alimentară, iar țări din întreaga lume sunt încurajate să implementeze aceste bune
practici. Ghidurile includ principii globale de siguranță alimentară și asigură un mediu clar, reglementat în mod transparent, care să mențină riscurile la un nivel redus chiar și pe lanțuri comerciale complexe, asigurând

astfel, siguranța consumatorului final. 

Concluzii



Ziua Internațională a Bolii Celiace 2020

https://www.facebook.com/ARIGluten/videos/715413332333405/


International Coeliac Day 2020

https://www.dropbox.com/s/v5tr6nq3wlrryk2/International%20Coeliac%20Day%202020%20video.mp4?dl=0


Discuții libere
Aveți întrebări?

#rămânemîmpreună



Vă mulțumim!

#rămânemîmpreună


