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Junts alimentem solucions

El malbaratament d’aliments és 
un problema d’important dimensió 

que preocupa a empreses, 
administracions, bancs d’aliments i 

consumidors.

Reduir-lo exigeix conscienciació, 
esforç i col·laboració per part de tots.

 
En només 7 anys el sector ha 

aconseguit reduir el percentatge de 
producte que, per diverses raons, 
no arriba a comercialitzar-se en 

més d’un 30%.

Per la seva part, cada llar 
espanyola va reduir en el darrer 

any en 2,3 quilos la quantitat 
d’aliments que malbarata.

Què pots fer per evitar 
el malbaratament 

d’aliments?

Participants

Junts alimentem 
solucions

24-30 setembre

Saps quina és la diferencia entre data 
de caducitat i consum preferent?

La data de consum preferent indica fins quan un 
aliment està en perfectes condicions per consumir-
se, ja que manté intactes les seves propietats: sabor, 

textura, aroma…Vençuda aquesta data algunes de les 
propietats es poden perdre però el producte  segueix 

sent segur i es pot consumir.
 

La data de caducitat indica fins quan un aliment és 
segur. Una vegada vençuda aquesta data, la seguretat 
no està assegurada i l’aliment podria ser perjudicial per 

a la salut de les persones.
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En la mesura del possible 
planifica els menús de la 
setmana amb antelació. 
Abans d’anar a comprar detalla i 

enumera els plants i els ingredients 
que necessitaràs. També és important 
revisar el que tens a la nevera i en el 

rebost abans de fer la compra. 

Evitar comprar amb 
presses, si disposes de més temps 

podràs escollir millor els productes 
que utilitzaràs. 

És també molt important 
fixar-se en les dates 

de consum preferent i 
caducitat de tot el que 

compris. Així podràs saber quan 
et duraran els productes i, d’aquesta 

manera, prioritzar el seu consum i 
evitar llançar aliments a la brossa.

Quan compris fruites i 
verdures recorda que les 

“imperfectes” son igual de 
bones que les que tenen un aspecte 

implacable i radiant. 

Mantingues la nevera i 
el congelador endreçat, 
organitzat i net. Així podràs 

comprovar el contingut dels espais i 
la data de caducitat dels aliments que 

contenen.

Els excedents poden tenir 
una segona vida amb 

receptes creatives. Res millor 
que rescatar-les convertint-les en 

nous, deliciosos i equilibrats plats. Amb 
les restes de peix i de carn podem fer 
canalons, lasanyes, pasta farcida o 

croquetes. 

Organitza bé la nevera 
i utilitza els envasos 

adequats per conservar 
be els aliments. La zona més 

freda es reserva per les carns i peixos, 
xarcuteria, cremes, postres lactis i 

aliments en procés de descongelació.  

Especialment a l’estiu 
conserva la fruita a la 
nevera. D’aquesta manera el 
procés de maduració serà més 
lent i evitarem que la fruita es 

faci malbé.

Si surts a menjar fora 
de casa, aprofita la 

flexibilitat de l’oferta 
per adaptar-la a les 
teves necessitats de 

cada moment. Per 
exemple, mig menú o ració si no 

tens molta gana. 

En els bars i 
restaurants, si no pots 
consumir la ració que 
has demanat, sol·licita 
que te la preparin per 

emportar. Així podràs gaudir-
la més endavant. 
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Saps com evitar el 
malbaratament d’aliments?
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