PRESS RELEASE
NOSTRA DIETA MEDITERRÂNICA

3ª EDIÇÃO - ENCONTROS DE NUTRIÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 21 - 22 OUT 2017

APRESENTAÇÃO
A NUTRIMEIO é uma jovem empresa que se dedica à formação e consultoria nas áreas do
ambiente e da nutrição sustentável. Temos como missão difundir e orientar para a mudança de hábitos
e comportamentos a favor de um bem comum mas também contribuir para a construção de
sociedades mais saudáveis e conscientes, fazendo da sensibilização ambiental e nutricional o enfoque
do nosso trabalho.
Concebemos a Dieta Mediterrânica como um modelo cultural de bem-estar individual e coletivo,
um modelo em harmonia com uma alimentação saudável e sustentável. É neste contexto que
promovemos nos próximos dias 21 e 22 de Outubro de 2017, no Hotel Tryp Lisboa Aeroporto, mais uma
edição da Nostra – Dieta Mediterrânica, um evento 100% dedicado a este património imaterial da
humanidade e que agora se apresenta num formato ainda mais ambicioso e inovador.
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NOSTRA – DIETA MEDITERRÂNICA
Numa iniciativa onde as conversas se cruzam com a experimentação e comercialização de
produtos, o tema da sustentabilidade irá estar irá ser um ponto fulcral desde o primeiro dia. Falaremos
de dietas sustentáveis e de sustentabilidade na alimentação mediterrânica através de temas que abordam a importância do pão e do mel na alimentação.
Pelo meio, teremos o privilégio de assistir à apresentação do projeto “Nutrição Oncológica” por
parte da associação aTTitude IPSS, o nosso parceiro social este ano, e para o qual irá reverter uma parte
do montante da inscrição. E porque só existe sustentabilidade e saúde quando falamos em alimentação mediterrânica, esse tema também não irá faltar neste programa completo para todos os gostos.
O segundo dia será ainda mais preenchido, no qual contaremos com mais surpresas. Sempre
emoldurados pela exposição e venda de produtos no Mercado Mediterrânico, domingo serão abordados os temas tais como “Óleo e velas”, “Arte de Mandalar - Afetos e Relacionamentos”, “Origami”;
“Gramas com Sabor”, “Bistrô Bekas” e muitas outras atividades sustentáveis.
MAIS DO QUE UM EVENTO, UMA EXPERIÊNCIA! Promovemos algo único e inovador, onde cada
espaço é preparado a pensar no nosso participante. Um fim-de-semana a pensar também na família,
onde poderão encontrar uma nova zona: NOSTRA KIDS, onde através do nosso parceiro Centrifuga,
poderão experienciar e aprender ciência de uma forma lúdica e sustentável!
Nesta sua 3ª edição, agora alargada a dois dias de programação e com iniciativas inéditas, a
Nostra Dieta Mediterrânica – Encontros de Nutrição e Sustentabilidade contará também com o nosso
parceiro “GET ZEN® – EVENTS FOR LIFE” que nos dará o apoio indispensável para que este evento seja
ainda mais diferenciador! Criatividade, Versatilidade e Inovação são as palavras de ordem! Não fosse
o seu produtor, PBC – Events For Life!
Com os melhores cumprimentos,
Nutrimeio
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