Jornada sobre la Llet Crua
Campos, dijous 20 de febrer de 2020

Presentació

Programa

La Unió Europea estableix en
la seva normativa els requisits
higiènics i sanitaris que han de
complir els productes alimentaris,
així com les normes específiques
d’higiene de la producció d’aliments
d’origen animal.

10.00h

Recepció i entrega de la documentació

10.10h

Benvinguda i presentació de la Jornada
Sra. Georgina Brunet i Ródenas

També estableix que la venda
de llet crua pot ser regulada pels
estats membres, i en aquest sentit, el
Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social està treballant en un
projecte de Reial Decret que podria
flexibilitzar-ne la comercialització.
Com a resposta a les peticions
del sector ramader perquè els
productors
de
llet
puguin
comercialitzar la llet crua des de les
explotacions làctiques al consumidor
final, o a establiments locals que
subministrin al consumidor final,
s’organitza una Jornada sobre la Llet
Crua per a tractar aspectes
normatius, de producció i de
comercialització.

Directora de SEMILLA
10.15h

Cap de Servei. Agència Espanyola de Consum,
Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN)
11.00h

La llet crua com a característica fonamental dels
formatges artesans
Sr. Ángel de Valeriano Rojo

Formatger artesà. Quesería Los Corrales
Red Española de Queserías de Campo y Artesanas
11.45h

Pausa cafè. Degustació de formatges elaborats
amb llet crua.

12.15h

Adaptació dels requisits higiènics i sanitaris per a les
petites explotacions làctiques d’Euskadi.
Sra. Miren Arantza Madariaga Aberasturi

Directora d’ ELIK Fundació Vasca per a la Seguretat
Agroalimentària
13.00h

Durant la Jornada també
s’exposaran les conclusions de les

Aspectes pràctics en la producció i comercialització de
llet crua envasada
Sr. Luis Couto Lorenzo

Inspector Técnico Veterinario de Sáude Pública
de Galícia

Jornades Científiques Internacionals
sobre Llet Crua que van tenir lloc el
passat mes d’octubre a València de la
mà de científics amb una llarga
trajectòria en investigació per a donar
a conèixer l’ecosistema de la llet i els
possibles beneficis per a la salut dels
làctics de llet crua.

Higiene de la llet i dels productes làctics:
marc legal i perspectives de futur.
Sra. Beatriz Martínez Zamorano

13.45h

Cloenda.
Sr. Gabriel Torrens Llabrés

Director General d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural
Presenta i modera Sr. Sebastià Joy Torrens

Cap de Producció Bovina de SEMILLA

Edifici polivalent Ajuntament de Campos
C/Sa Síquia, s/n (Campos)
Inscripcions:
formacio@semilla-caib.es
971 78 73 77

