Formació
Escoles Agràries

Venda directa
de llet crua de vaca
Bellestar, 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2019

Presentació i objectius
Amb el Decret 163/2018 de venda de llet crua de vaca, que va entrar en vigor el 8 d’agost, es crea el
Directori d’explotacions de venda directa de llet crua de vaca i es regulen els requisits que han de
complir les explotacions en l'àmbit de la producció, la manipulació, la venda i l’envasament, el transport,
l’etiquetatge i la informació al consumidor.
Els productors que vulguin iniciar la venda directa hauran d’acreditar haver rebut la formació
corresponent.

Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa aplicable. Controls oficials.
Requisits indispensables per l’aprofitament de la llet crua.
Condicions d’instal·lacions, equips i estris per a la venda de llet crua.
Responsabilitats de l’explotació en la venda de llet crua destinada al consumidor final
Modalitats permeses en la venda de llet.
Composició i característiques de la llet.
Valoració de la llet per la seva qualitat. Aptitud de la llet per a la venda de llet crua
destinada al consumidor final.
Conservació de la llet i manipulació.
Presa de mostres. Procediment, conservació i transport.
Controls tècnics i sanitaris en un establiment alimentari per a la venda de llet crua
destinada al consumidor final. Guies de bones pràctiques d’higiene. Anàlisi dels perfils i
control.
Etiquetatge, envasament i informació al consumidor.

Professorat
Emma Rodríguez i Marta Sagarra, Serveis Centrals DARP
Raquel Arpa, Departament de Salut
Nati Valls, Escola Agrària del Pirineu
Miguel Martín, Oficina Comarcal del DARP de l’Alt Urgell
Marta Galvany i Mercè Lázaro, Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC)
Llorenç Grau, Agrònom

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària del Pirineu
Calendari:
Dies 2, 9, 16, 23 i 30 de
maig
Horari:
10:30 a 14:30 h
Durada del curs:
20 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de Agrària del Pirineu
Contacte:
Amàlia Sanz, telèfon 9733 352 358
a/e: asanz234@xtec.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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