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Resum
L’augment de la demanda de “menjar saludable” fora de la llar fa créixer noves ofertes
gastronòmiques. Aquestes, a vegades cuiden, no només les presentacions dels seus
plats sinó que també la qualitat nutricional d’aquests. El projecte valora la
transparència del restaurant al consumidor com a filosofia principal, treballant
conjuntament amb la nutrició, per apropar clients no només interessats en els seus
hàbits alimentaris sinó que també població amb intoleràncies i al·lèrgies, vegetarians i
vegans, hipertensió i hipercolesterolèmia, etc.
El present treball ha tingut com a objectiu principal l’elaboració d’un pla de seguretat
alimentària i d’informació nutricional en una nova oferta gastronòmica. I com a
objectius secundaris el fet de verificar el contingut en al·lèrgens, realitzar valoració
nutricional de cadascun dels plats i fer suggeriments de salut.
Es va procedir a dissenyar i elaborar una fitxa que agrupés tota la informació requerida
de cadascun dels plats oferts en el restaurant perquè qualsevol persona implicada tant
en la producció, el servei i el consumidor la pogués tenir a l’abast.
Com a resultat d’aquest projecte, s’obté 57 fitxes informatives fruit de treballar
conjuntament la nutrició i la gastronomia. Resultant un valor afegit on el restaurant i
consumidors surten beneficiats.
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Resumen
El aumento de la demanda de “comer saludable” fuera del hogar hace crecer nuevas
ofertes gastronómicas. Estas, en ocasiones cuidan, no sólo las prestaciones de sus
platos sino que también la calidad nutricional de estos. El proyecto valora la
transparencia del restaurante al consumidor como filosofía principal, trabajando
conjuntamente con la nutrición, para acercar clientes no sólo interesados en sus
hábitos alimentarios sino que también población con intolerancias y alergias,
vegetarianos y veganos, hipertensión y hipercolesterolemia, etc.
El presente trabajo ha tenido como objetivo principal la elaboración de un plan de
seguridad alimentaria y de información nutricional en una nueva oferta gastronómica.
Y como objetivos secundarios el hecho de verificar el contenido en alérgenos, realizar
valoración nutricional de cada uno de los platos y hacer sugerencias de salud.
Se procedió a diseñar y elaborar una ficha que agrupara toda la información requerida
de cada uno de los platos ofrecidos en el restaurante porque cualquier persona
implicada tanto en la producción, el servicio y el consumidor la pudiera tener al
alcance.
Como resultado de este proyecto, se obtiene 57 fichas informativas fruto de trabajar
conjuntamente la nutrición y la gastronomía. Resultando un valor añadido donde el
restaurante y consumidores salen beneficiados.
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Abstract
Increasing demand for "healthy eating" away from home makes new food offers grow.
These, sometimes they take care of, not only the presentations of their plates but also
the nutritional quality of these. The project values the transparency of the restaurant
to the consumer as a main philosophy, working together with nutrition, to bring
customers not only interested in their eating habits but also people with intolerances
and allergies, vegetarians and vegans, hypertension and hypercholesterolaemia, etc.
The present work has had as main objective the elaboration of a plan of alimentary
security and of nutritional information in a new gastronomic offer. And as secondary
goals the fact of verifying the content in allergens, making nutritional assessment of
each dish and making health suggestions.
We proceeded to design and elaborate a file that grouped all the information required
of each one of the dishes offered in the restaurant so that any person involved in
production, service and the consumer could have it available.
As a result of this project, we obtain 57 information sheets resulting from the joint
work of nutrition and gastronomy. Resulting an added value where the restaurant and
consumers benefit.
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1. Introducció
1.1.

Antecedents generals

En l’actualitat menjar a casa s’ha convertit en una costum poc practicada, a causa de
diversos factors: com la tecnologia, modernitat, canvis en els patrons de consum, les
llargues distàncies de la casa a la feina, el curt temps en què es compti per menjar, la
falta d’interès per portar els aliments fets de casa. Això provoca que molts dels
membres de la família rarament mengin junts; de fet, sortir a menjar fora de casa pot
convertir-se en l’única manera de reunir a tota la família.
Malgrat les fluctuacions econòmiques, la despesa que els consumidors dediquen a
l’àmplia varietat d’activitats de restauració s’ha consolidat i mentre que fa vint anys
s’emprava una cinquena part de la despesa en alimentació en menjar fora de casa, en
l’actualitat la participació ronda un terç d’aquest pressupost (1).
A la vegada, dades de l’Enquesta Nutricional de Catalunya (2) indiquen que
concretament la població de Catalunya ha multiplicat els àpats fora de casa. La gent
cada vegada menja més sovint fora de casa, ja que en l'actualitat el 72% de la població
menja cada dia a casa, mentre que fa deu anys el percentatge era del 83%.
Degut a l’alt percentatge de població que consumeixen en restaurants, aquest sector
té una gran importància en el model alimentari de la nostra societat.
Les cartes dels restaurants, apareixen com l’element de comunicació més fort i moltes
vegades l’únic que s’estableix entre el cambrer, o el cuiner, o tots dos alhora, i el
consumidor. A través de la carta un client capta sensacions, rep estímuls, i el més
important, pren decisions per portar a cap una elecció alimentària.
A l’hora d’asseure’s a menjar en un restaurant, els clients, tot i que actualment és té
més consciència de la importància de la dieta en la salut, no solen pensar en hidrats de
carboni, proteïnes o greixos, sinó simplement en aliments en general; si estan
saborosos o satisfan les seves expectatives pel que fa a varietat, quantitat o sabor, i
pocs són els que tenen en compte l’equilibri o balanç dels plats que s’ofereixen en els
establiments de restauració (3).
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1.2.

El sector de la restauració

Fa poc més de vint anys a Espanya la restauració era un sector desconegut en
magnituds de treball i producció. Aquesta situació va canviar radicalment quan al 1987
la federació Espanyola de hostaleria va publicar amb la col·laboració de American
Express, el primer estudi econòmic sobre els restaurants a Espanya. Aquest estudi va
mostrar, contra la opinió generalitzada, que el conjunt empresarial dels restaurants
superava al dels hotels tant en creació de treball com de riquesa.
El nom de restauració es refereix a aquella activitat empresarial que consisteix en el
servei d’alimentació fora de casa. L’origen del terme restauració està vinculat a
l’aparició del restaurant en l’entorn de la Revolució francesa, quan els grans xefs es van
trobar sense feina a les cases dels nobles i van posar el seu ofici d’alta cuina al servei
de la burgesia (4).
Les empreses de restauració ofereixen un servei d’aliments i begudes a un client, per a
ser consumits dins o fora del local, de forma immediata o diferida, i a canvi d’un preu.
Tenint en compte la seva concepció, podem classificar-les segons la seva finalitat, el
temps transcorregut entre producció i consum, el tipus de públic, el tipus d’instal·lació
i el tipus de servei/plantejament envers el client.
Segons la seva finalitat trobem que pot ser social quan no hi ha una finalitat lucrativa i
estan gestionades per concessió o autogestió; i comercial quan la seva finalitat és
lucrativa i estan formades per empreses de restauració que abasteixen diferents
establiments o per negocis independents.
Quan el temps transcorregut entre producció i consum, ens trobem amb la restauració
directa quan existeix una continuïtat entre preparació i consum de l’aliment i la cuina
és adjacent al menjador, en el qual hi ha una major necessitat de personal i el cost és
superior. En canvi la restauració diferida és la que conserva el producte cuinat (en
calent, refrigerat o congelat) fins al servei.
Depenen del públic destinatari ens trobem la restauració convencional, que seria la
restauració tradicional, la qual la preparació dels productes és generalment in situ, hi
ha un servei personalitzat, les instal·lacions són completes però sovint amb poc espai i
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està orientat envers a una economia de mercat. En canvi, la restauració de masses o
col·lectiva és la dels centres educatius, centres de treball, residencies geriàtriques,
centres sanitaris, etc. El predomini d’aquesta són les empreses especialitzades en la
gestió i planificació de menús, així com l’elaboració dels plats cuinats. Dotades
d’instal·lacions àmplies i ben condicionades, amb un nivell tecnològic alt en les seves
instal·lacions i estan orientades vers una economia de costos.
Segons el tipus d’instal·lació, podem diferenciar entre cuines integrades o in situ, de
cuines centres i de sistemes mixtes.
Quan a servei prestat trobem els restaurants, bars i cafeteries; restauració en
establiments d’allotjament; restauració de lleure i oci; restauració en transports;
restauració en institucions amb servei propi; càterings; banquets; menjar ràpid; altres
tipus buffet, all inclusive, autoservei, take away, temàtics, etc (5).
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1.3.

Pràctiques correctes d’higiene en els restaurants

1.3.1. Contaminació encreuada:
La contaminació encreuada a la cuina d’un restaurant es produeix principalment a
partir del contacte directe entre aliments i una inadequada manipulació.
Higiene personal
El cos humà i la roba poden transportar i disseminar brutícia i bacteris als aliments i a
les àrees de treball. Per tal d’evitar-ne aquesta contaminació (6):
-

No menjar, no beure, no mastegar xiclet i no fumar a les zones de manipulació
d’aliments.

-

Utilitzar indumentària adequada i evitar roba i calçat de carrer.

-

No dur joies, especialment les que siguin visibles (pírcings, cadenes, anells, etc.), ja
que les joies acumulen un gran nombre de bacteris, dificulten la neteja de les mans
i poden caure i contaminar els aliments.

-

No portar locions o perfums amb olor forta, ja que els aliments absorbeixen les
aromes.

-

Rentar-se les mans amb freqüència

-

Portar les ungles curtes, netes i sense esmalt.

-

Obligatori usar guants i mascareta quan sigui necessari. Pel risc de reaccions
al·lèrgiques amb el làtex, utilitzar altres materials com vinil o nitril en guants.

-

Respectar els circuits d’entrada, sortida i pas de cuina. No permetre el pas a
proveïdors, cambrers o qualsevol altra persona aliena. Ja que el personal extern
pot introduir contaminacions diverses a les àrees de manipulació o
emmagatzematge d’aliments.

-

Comunicar immediatament qualsevol alteració de la salut a la persona
responsable, evitant transmetre bacteris a les zones alimentàries. El personal
mèdic qualificat haurà de donar el vistiplau per poder treballar.

-

Protegir qualsevol ferida a la pell amb embenats impermeables, les ferides són
focus de microorganismes i poden contaminar els aliments.
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Emmagatzematge en sec
Per tal de garantir la seguretat dels productes durant la conservació en sec (6):
-

Inspeccionar el producte que s’hagi d’emmagatzemar i canviar o retirar envasos i
embalatges bruts, trencat o en mal estat. D’aquesta manera s’evita acumulació de
brutícia i contaminacions microbiològiques i al·lèrgens.

-

Evitar que els productes quedin oberts, per tal d’evitar que la brutícia i altres
possibles elements contaminants exteriors caiguin a l’interior dels aliments.

-

Evitar el contacte directe dels productes amb el terra. Utilitzar prestatgeries o
banquetes que es puguin netejar per sota i que siguin d’un material apte per a ús
alimentari.

-

No admetre llaunes inflades o amb cops.

-

Disposar d’una zona identificada per a productes no conformes (caducats, amb
cops, etc.) o etiquetar clarament els productes que s’hagin de retirar, així s’evita
l’ús de productes en mal estat.

-

No emmagatzemar mai aliments amb productes de neteja o altres productes
químics.

-

Protegir tot el material que s’hagi d’utilitzar en contacte amb els aliments (envasos,
paper film i productes fungibles en general).

-

Mantenir l’etiqueta original quan es transvasen productes, o etiquetar-los amb
nom del producte, data de caducitat, número de lot i ingredients al·lèrgens.

-

Retirar immediatament qualsevol producte vessat i mantenir un bon estat de
neteja i desinfecció. D’aquesta manera s’evita l’atracció de plagues i el perill de
contaminacions microbiològiques dels altres aliments en estoc.

Emmagatzematge en refrigeració
Per tal de garantir la seguretat dels productes durant la conservació en refrigeració (6):
-

Evitar que els productes estiguin oberts.

-

Respectar l’ordre a les prestatgeries, és a dir, aliments a punt per consumir a la
part superior o els aliments per processar a la part inferior, ja que el nombre de
microorganismes dels aliments per processar és superior als dels aliments a punt
per consumir.
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-

Separar els diferents tipus de productes (carns, vegetals, làctics, peixos, etc.) en
neveres diferents o en zones separades si són dins d’una mateixa nevera.

-

Evitar el contacte directe dels productes amb el terra, així es facilita la neteja del
terra i s’evita la contaminació per microorganismes i acumulació de brutícia.

-

Etiquetar tots els productes indicant nom i data d’elaboració o caducitat del
producte, així es sap quan s’ha de retirar el producte i es segueix un sistema de
gestió i traçabilitat adequats.

-

Traspassar el contingut de les llaunes obertes a envasos aptes per a ús alimentari.
L’òxid de les llaunes obertes pot contaminar químicament l’aliment. El cartró i la
fusta al ser materials porosos i acumulen microorganismes que poden transmetre
als aliments del refrigerador.

-

Controlar la temperatura de les neveres i mantenir la porta tancada, d’aquesta
manera s’evita el trencament de la cadena del fred.

-

Netejar els equips de refrigeració amb cura u periòdicament i no introduir envasos
o embalatges bruts.

Emmagatzematge en congelació
Per tal de garantir la seguretat dels productes durant la conservació en congelació (6):
-

Separar els diferents tipus de productes (carns, vegetals, làctics, peixos, etc.) en
congeladors diferents. En cas de disposar d’un sol congelador, col·locar-los en
zones tan separades com sigui possible, així s’evita contaminació encreuades entre
diferents aliments.

-

Respectar l’ordre a les prestatgeries, aliments a punt de consumir a dalt i aliments
per processar a baix.

-

Evitar el contacte directe amb el terra.

-

Etiquetar tots els productes amb les indicacions següents: nom, numero de lot,
data de caducitat o elaboració, data de congelació per productes congelats al
mateix restaurant, ingredients al·lèrgens.

-

Evitar que els productes quedin oberts.

-

Controlar la temperatura dels congeladors i mantenir la porta tancada.
Temperatura màxima de -18ºC, per evitar el trencament de la cadena del fred.
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-

Realitzar un desglaç manual dels equips que no en tinguin d’automàtic. L’augment
de gel pot provocar ruptures dels equips i un augment de les temperatures, a més
de disminuir l’eficiència dels aparells.

-

Netejar el congelador amb cura i periòdicament i no introduït envasos o
embalatges bruts.

-

Només es poden congelar els productes als quals encara els faltin alguns dies per
caducar i que s’hagin mantingut en bones condicions.

Manipulació d’aliments
Durant la manipulació d’aliments, per tal d’evitar les contaminacions encreuades (6):
-

És obligatori seguir les bones pràctiques d’higiene personal.

-

No manipular productes crus i cuits a la vegada. Utilitzar pinces, taules de tallar,
culleres i utensilis diferents per a cada aliment.

-

Netejar i desinfectar els utensilis i superfícies cada cop que es canviï el tipus
d’aliment i sempre que calgui fer-ho.

-

Evitar els materials no aptes per a ús alimentari. Evitar materials porosos o que
puguin desprendre substàncies.

-

Protegir tots els aliments una vegada es deixin d’utilitzar.

-

Evitar el contacte directe dels productes amb el terra i evitar la presència de
cartrons.

-

No utilitzar draps de cotó per assecar o netejar les mans, estris o superfícies.
Utilitzar paper d’un sol ús.

Al·lèrgens
La major part d’al·lèrgies es poden desencadenar a partir de quantitats molt petites
d’al·lergogen. Per això, s’ha de formar tot el personal en tema d’al·lèrgens.
-

Emmagatzemar les matèries primeres destinades a menús especials separades de
la resta, ben etiquetades i a les prestatgeries superiors. Les prestatgeries superiors
sempre són les més segures, ja que les de sota hi pot caure brutícia i partícules
al·lèrgens procedents dels prestatges superiors.
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-

Elaborar primer els menús especials i utilitzar roba i davantals nets ja que els
ambients de les zones de manipulació i la roba poden tenir restes d’al·lèrgens que
contamines els productes.

-

No utilitzar cap aliments elaborat que no estigui envasat i etiquetat. Els aliments
oberts, com poden ser les farines, poden tornar a contaminar-se amb al·lèrgens
fàcilment. Per una bona gestió dels al·lèrgens, és bàsic conèixer els ingredients de
cada producte.

-

Els utensilis, la maquinària i les superfícies han d’estar perfectament nets i
desinfectats abans de començar la preparació dels menús especials.

-

No manipular altres tipus d’aliments durant la preparació.

-

Utilitzar recipients per a la sal i les espècies on no s’hagi d’introduir la mà.

-

Utilitzar oli nou o d’ús exclusiu per fregir els aliments dels menús especials.

-

Un cop elaborat el menú especial, mantenir-lo protegit i identificat. No tenir els
aliments especials amb els normals en armaris calents o banys maria, ja que es
poden transmetre els al·lèrgens a través dels vapors.

-

No s’ha de servir mai a una persona al·lèrgica un menjar en el qual simplement s’ha
retirat l’aliment que causa l’al·lèrgia.

-

Elaborar únicament aquells menús i plats especials verificats com a aptes per al
tipus d’al·lèrgia en qüestió. No canviar ingredients ni proveïdors. Segons la marca,
un mateix aliment pot contenir ingredients al·lèrgens o no. Cal revisar
freqüentment les etiquetes dels aliments envasats, atès que poden variar els
ingredients en un aliment de la mateixa marca i fabricant i aparèixer un nou
ingredient al·lergen.

-

Informar els clients oralment o per escrit de la presència d’ingredients al·lergògens
en els plats que es serveixen. Cal tenir sempre disponible la informació per escrit
per si s’ha de consultar.
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Gestió de residus
Els residus poden provocar contaminacions encreuades, ja que representen perills
físics, químics i microbiològics, segons la naturalesa del residu. Per això, cal fer-ne una
bona gestió (6):
-

Retirar els residus de les zones netes amb una freqüència suficient durant la
jornada laboral; si es possibles mantenir-los en un recinte separat i amb ventilació
fins la retirada definitiva de l’establiment al final del dia.

-

Mantenir els contenidors d’escombraries tan nets com sigui possible.

-

Mantenir els contenidors d’escombraries tancats amb una tapa d’accionament no
manual.

-

No tirar mai els olis usats a la pica.

-

Els residus químics que es puguin trobar al restaurant seran retirats per l’empresa
que els subministra o un gestor de residus autoritzat.

1.3.2. Processos
Diagrama de flux
El diagrama de flux és un esquema de les diferents etapes d’un procés productiu. En el
cas dels restaurants, és la producció d’aliments en els mateixos. El diagrama de flux
mostra totes les etapes per les quals passa l’aliment des que entra al restaurant fins
que és consumit.
Recepció de matèria primera
Cal assegurar-se que els subministraments compleixin amb els requisits sanitaris i de
qualitat establerts per tal d’evitar que els aliments suposin un perill per a la salut dels
consumidors.
-

Quan es rep els diferents productes, a banda de comprovar l’albarà o la factura,
s’ha de comprovar que el seu estat sigui correcte mitjançant el control i el registre
de les característiques organolèptiques, l’envasat, l’etiquetatge, temperatura, pes i
quantitat.

-

Comprovar periòdicament el transport i el transportista.

-

Realitzar el control de temperatures amb un termòmetre amb sonda desinfectant.
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-

Inspeccionar i emmagatzemar tots el productes, de manera que l’aliment perible
no estigui gaire temps a temperatura ambient.

-

Quan es rep un producte i no es pot inspeccionar en aquell moment,
emmagatzemar-lo de manera separada a la resta i inspeccionar-lo al més aviat
possible.

-

Identificar els productes que s’hagin de retornar com a producte no conforme i/o
aïlleu-los en una zona destinada per a productes no conformes (6).

Descongelació
Cal descongelar els productes de forma higiènica per evitar que es contamini o que
contamini a la resta d’aliments.
-

No tornar a congelar mai un aliment descongelat. Aquesta és una pràctica
prohibida.

-

Realitzar la descongelació en equips de refrigeració a una temperatura màxima de
8ºC.

-

Posar els aliments en recipients d’acer inoxidable o plàstic rígid amb tapa i reixetes
a la base que permetin la separació de l’aliment i el líquid de descongelació. No
descongelar directament en una caixa de cartró.

-

Separar els productes en descongelació de la resta de productes i evitar que
degotegin.

-

No cuinar els aliments en descongelació fins que estiguin totalment descongelats,
poden quedar zones fredes on els microorganismes sobrevisquin a la cocció.

-

Un cop descongelat, cuinar l’aliment al més ràpidament possible, sempre abans de
les 24 hores (6).

Cocció i reescalfament
Per reduir la càrrega microbiològica dels aliments mitjançant l’aplicació de temps i
temperatura i fer-ho de forma higiènica, s’ha de seguir les següents recomanacions:
-

Per aconseguir una bona cocció, assolir la temperatura mínima de 65 ºC en el cor
del producte durant un mínim de 30 minuts, així s’assegura la destrucció de
microorganismes patògens.
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-

Per a productes amb ou fresc, assolir la temperatura mínima de 75 ºC en el cor del
producte durant un mínim de 5 minuts.

-

Realitzar la cocció de manera ininterrompuda, d’aquesta manera s’evita
temperatures que afavoreixin el creixement de microorganismes.

-

En cas que s’hagi de reescalfar un producte, fer-ho el més ràpid possible. S’ha
d’assolir una temperatura de 65 ºC al centre del producte en menys d’una hora.

-

Renovar periòdicament l’oli de les fregidores. Amb l’ús es formen compostos
polars (subproductes de la degradació de l’oli). Es permet un màxim del 25% de
compostos polars.

-

Filtrar l’oli abans d’utilitzar-lo.

-

No escalfar l’oli excessivament (mai per sobre de 180 ºC).

-

L’oli no ha de fumejar, ni ser fosc, ni viscós ni presentar escumes, ja que aquests
aspectes, són signes d’alteració.

-

Registrar el canvi d’oli, per tal d’assegurar la freqüència correcta del canvi d’oli.

-

No barrejar diferents olis. Cada oli té una temperatura d’escalfament diferent. Es
podria recremar un dels olis abans que l’altre i, per tant, produir substàncies
nocives.

-

Un cop finalitzada la cocció, els aliments:
o S’han de servir-los directament al client.
o S’han de mantenir-los en calent fins al servei (a un mínim de 65 ºC).
o Si s’han de conservar en fred, refredeu-ho ràpidament fins a la temperatura
adequada i després guardeu-ho a la nevera o al congelador.

Refredament i congelació
Baixar ràpidament la temperatura d’un aliment cuinat que no es servirà al moment i es
conservarà en fred durant un temps.
Refredament:
-

La temperatura al centre de l’aliment ha de passar de 60 ºC a 10 ºC en 2 hores.
Com a màxim, el temps total de refredament ha de ser de 4 hores. Un cop refredat,
introduir l’aliment a la cambra.

-

Refredar l’aliment immediatament després de la cocció, així s’evita que el producte
estigui a temperatura ambient i afavoreixi el creixement de microorganismes.
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Congelació:
-

Congelar només aquells productes cuinats o comprats als quals encara els quedin
dies per caducar i que hagin estat conservats en bones condicions.

-

Etiquetar tots els productes indicant-hi el nom, la data de congelació i la data de
caducitat.

-

Tots aquells productes de la pesca que es comprin frescos i s’hagin de servir crus,
semi crus, fumats, salats o marinats, congelar-los un mínim de 24 hores a -20 ºC o
15 hores a -35 ºC. A més, cal informar els clients d’aquest fet.

-

Dividir en porcions l’aliment per congelar. En reduir el volum, l’aliment es refreda
més ràpidament (6).

Desinfecció dels vegetals
Per tal de reduir o eliminar la quantitat de microorganismes presents en fruites i
verdures, així com qualsevol altre possible contaminant (insectes, terra, pedres,
plaguicides, etc.), s’ha d’establir un protocol de desinfecció, per tal de desinfectar tots
els vegetals que s’hagin de consumir crus, incloses les fruites que no es pelen (6).

Envasament
Per tal de protegir correctament els aliments produïts i, en el cas de l’envasament al
buit, allargar-ne la vida útil, el que s’ha de fer és:
-

Netejar i desinfectar les envasadores, els estris i les superfícies en començar i en
finalitzar l’activitat, en canviar el tipus d’aliment que s’hagi d’envasar i sempre que
sigui necessari, així s’evita contaminacions encreuades entre aliments.

-

Tots els materials emprats (barquetes, bosses, films, etc.) han de ser aptes per a ús
alimentari i estar en perfecte estat. No reutilitzar envasos d’un aliment per
emmagatzemar-ne d’altres. Així s’evita qualsevol tipus de contaminació i
migracions de substàncies químiques de l’envàs als aliments.

-

L’aliment perible que s’hagi d’envasar ha d’estar el mínim temps possible fora de
les cambres.

-

Controlar que els productes estiguin correctament segellats. També comprovar, en
el cas d’envasaments al buit o amb gas, que aquestes funcions es realitzen
correctament, així s’evita l’entrada de microorganismes patògens i els vessaments
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de producte, a la vegada que s’evita la presència d’una quantitat d’oxigen que
pugui alterar la frescor del producte i facilitar el creixement de microorganismes.
-

Un cop envasats, etiquetar tots els aliments amb les dades de l’aliment: nom del
producte, ingredients al·lèrgens, data d’elaboració, etc.(6)

Emplatat i servei
Per tal de realitzar aquests processos de forma higiènica, evitant la contaminació dels
productes i mantenint les temperatures adequades (6):
-

No manipular a la vegada productes crus amb productes cuits, ni diferents tipus de
productes. Utilitzar pinces, culleres i estris diferents per a cada aliment.

-

No tocar la part interna de plats, recipients i estris. Així s’evita contaminacions dels
manipuladors.

-

Netejar i desinfectar els estris i les superfícies en canviar el tipus d’aliment i cada
vegada que es reposen els aliments.

-

L’aliment perible ha d’estar el mínim de temps possible a temperatura ambient.
Sincronitzar l’emplatat amb l’expedició del plat o bé amb el seu manteniment.

-

Col·locar, tapar i protegir correctament tots els aliments. Evitar col·locar-los els uns
sobre els altres.

-

Conservar els aliments calents a una temperatura de 65 ºC o superior fins que no
se serveixin.

-

Els aliments de consum en fred s’han de conservar a una temperatura màxima de 4
ºC fins que no se serveixin; si s’han de consumir abans de 24 hores, a un màxim de
8 ºC.

-

No reutilitzar mai les restes d’un aliment. Una vegada finalitzat el servei, llençarles.

-

Sempre que s’elabori grans quantitats d’un mateix plat per a un mateix servei,
prendre mostres testimoni dels plats elaborats.
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1.3.3. Neteja i desinfecció
La neteja i la desinfecció en un restaurant són primordials perquè el consumidor pugui
gaudir dels aliments i de les begudes de forma segura i amb la qualitat que desitjada.
La seva finalitat és l’eliminació, o si més no una reducció acceptable, del nombre de
microorganismes i bacteris que es puguin trobar presents en els equipaments, les
superfícies de treball, els estris i també a les mans, la roba, etc. de les persones que
manipulen els aliments, tant si són cuiners com cambrers del servei de sala.
Quan a l’eficàcia depèn del correcte disseny de les instal·lacions, bones pràctiques de
fabricació, bona selecció de materials i productes, essent específics per a la indústria
alimentària, i personal ensinistrat i instruït en operacions de neteja i desinfecció.
Per aquest fet, per ser eficients i obtenir resultats satisfactoris en la neteja i
desinfecció, cal planificar i organitzar les tasques de neteja, tant les diàries com les
menys freqüents (setmanals, quinzenals, mensuals, etc.). L’eina obligatòria és el Pla de
neteja i desinfecció del restaurant, el seguiment i la supervisió del qual s’ha de fer per
escrit (6,7).

1.3.4. La traçabilitat dels productes
La traçabilitat permet, en qualsevol moment, i a través d’un sistema d’identificació,
localitzar i fer el seguiment d’un producte alimentari durant tot el procés de producció
i comercialització.

1.3.5. Control de plagues i animals indesitjables
Rosegadors i insectes són un perill d’alteració i contaminació. Cal una acció preventiva,
i en el seu cas eliminatòria.
Per tal de prevenir l’entrada i la instauració de plagues i animals indesitjables que
puguin implicar un perill de contaminació per als aliments cal elaborar un pla de
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vigilància per a la detecció de plagues, a la vegada que unes bones pràctiques per tal
d’evitar la proliferació de plagues (7).

1.3.6. La formació de manipuladors
La formació del personal en matèria d’higiene i seguretat dels aliments ha de ser
continuada.
El pla de formació de l’establiment ha de vetllar perquè tots els treballadors coneguin
les normes bàsiques d’higiene i els requisits d’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de
Control Crítics).
Els treballadors han de conèixer què han de controlar, com ho han de fer, quan i com
registrar-ho. Han d’entendre el perquè de cada control efectuat i la necessitat
d’adoptar, si s’escau l’acció correctora (6,7).

1.3.7. Conservació i manteniment d’equips
Un correcte manteniment de les instal·lacions i els equips de l’establiment servirà per
allargar la vida útil de les màquines i per fer que el consum sigui l’adequat al seu
rendiment.
Resol la necessitat de contemplar un conjunt de riscs que afecten a tota la cadena de
producció, on hi ha una relació amb el disseny de les instal·lacions, el control de
plagues i el pla de neteja i desinfecció.
Totes les instal·lacions han de passar les inspeccions reglamentàries, disposar dels
manuals d’instruccions dels equips, disposar d’un plànol actualitzat de les instal·lacions
i disposar d’un manteniment preventiu i correctiu (6).

1.3.8. Control d’anàlisis microbiològiques
Els controls d’anàlisis microbiològiques són una eina per comprovar l’eficàcia del
sistema d’autocontrol. És necessari establir periòdicament controls analítics de
microbiologia.
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1.3.9. Control de l’aigua de consum humà
Els restaurants són una part implicada en el subministrament d’aigua a la població i
han de prendre les mesures oportunes per prevenir els riscs associats al seu consum.
És necessari establir periòdicament un control del clor de l’aigua i anotar les
incidències. El rang de clor legal a l’aigua és entre 0,1-1 ppm (6,7).

1.4. Al·lèrgens en la restauració
Les reaccions adverses als aliments, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries,
constitueixen un problema de salut emergent. La incidència d’aquestes patologies
presenta un augment en els darrers anys en els països occidentals.
Segons l’Associació Catalana d’Al·lèrgies Alimentàries l’al·lèrgia a aliments s’ha
duplicat al nostre país en poc més d’un decenni passant d’una prevalença del 3,6% al
1992 al 7,4% al 2005.
Tot i que l’al·lèrgia a aliments es pot presentar a qualsevol edat, és més freqüent en els
infants; a Europa, per exemple, afecta de l’1 al 3% de la població adulta i del 4 al 6% de
la infantil (8).
Dades sobre les al·lèrgies alimentàries més freqüents de la Guia europea sobre
reaccions alimentàries i anafilaxi elaborada per l’Acadèmia Europea d’Al·lèrgia i
Immunologia Clínica (EAACI), per tipus d’aliments, les al·lèrgies alimentàries més
comunes a Europa estan relacionades amb la llet de vaca, l’ou, la soja, el blat, el
cacauet, els fruits secs, el peix i el marisc.
Per grups de població, l’al·lèrgia a la llet de vaca i l’ou és més comú en nens, mentre
que en adults i gent gran és més comú la reacció a fruits secs, peix i marisc.
La manera més eficaç de prevenir les reaccions per al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries és eliminar de la dieta de les persones sensibles els components que
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desencadenen l’efecte advers fent una dieta d’exclusió. És per això que han de tenir a
la seva disposició tota la informació necessària sobre la composició dels aliments per
poder fer una elecció adequada a les seves necessitats. L’etiquetatge dels aliments és
clau en aquests casos i esdevé un element imprescindible de seguretat alimentària. Per
als consumidors que pateixen d’al·lèrgies, l’exposició a una petita quantitat de
l’aliment al qual són sensibles pot provocar-los reaccions greus, fins i tot un xoc
anafilàctic, que pot comprometre la vida de la persona (8).
Per aquest fet, els al·lèrgens alimentaris han de ser gestionats de manera que s’informi
de la seva presència en l’etiqueta i se n’eviti la presència no intencionada sempre que
sigui possible. Les empreses han de tenir implantats plans d’autocontrol basats en
l’aplicació del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) o en guies de
pràctiques correctes d’higiene, per la qual cosa la gestió dels al·lèrgens ha de ser
integrada dins del procediment existent d’autocontrol (9).

1.4.1. Bases legals
Des del 13/12/2014 els establiments de restauració col·lectiva de la Unió Europea han
d’oferir informació alimentària sobre els seus productes. Especialment han d’informar
sobre els al·lèrgens de declaració obligatòria relacionats a l’Annex II del Reglament
sobre Informació Alimentària al Consumidor UE1169/2011. Anomenat també RIAC,
una de les novetats més importants de la norma esmentada és la necessitat
d’identificar els catorze grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies
a les persones consumidores i que s’esmenten a l’annex II del mateix, quan aquests
grups d’aliments es fan servir en el procés de fabricació o preparació d’un producte
alimentari.
A la vegada integra i posa al dia dos àrees fonamentals en matèria d’etiquetatge:


L’etiquetatge general dels productes alimentaris, objecte de la Directiva
2000/13/CE.



L’etiquetatge nutricional, objecte de la Directiva 90/496/CE.
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En general, el RIAC vol aconseguir un alt nivell de protecció de la salut i garantir el dret
a la informació, sense inducció a l’error, de forma clara i fàcil d’entendre.
A l’Estat aquesta informació la trobem regulada pel Reial Decret 126/2015 del 27 de
febrer (publicat el 4 de març i vigent a partir del 5 de març del 2015). És la norma
general a l’Estat sobre la informació alimentària dels aliments que es presenten sense
envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els
llocs de venda a petició del comprador i dels envasats pels titulars del comerç al detall.
Aquesta norma manté els requisits d’informació alimentària per als aliments no
envasats del R.D. 1334/1999 de 31 de juliol sobre etiquetatge, presentació i publicitat
dels productes alimentaris i els adapta ara als requisits del RIAC 1169/2011.
Els catorze grups d’aliments que el RIAC fa esment que poden provocar al·lèrgies o
intoleràncies són els següents(10,11,12):
 Cereals que contenen gluten (blat, ordi, sègol, civada, espelta, kamut o les seves
varietats híbrides)
 Crustacis i productes a base de crustacis: Inclou totes les espècies de crustacis,
entre d'altres, les gambes, els escamarlans, els llagostins, els crancs, la llagosta, el
llamàntol, etc.
 Peix i productes a base de peix
 Ous i productes a base d’ou: Inclou els ous de qualsevol espècie (gallina, guatlla,
ànec...) i els productes derivats com l’albúmina, la clara d’ou i la lecitina d’ou...
 Soja i productes a base de soja
 Llet i els seus derivats, inclosa la lactosa: Inclou, entre d’altres, la llet de vaca,
cabra, ovella i búfala. A més, també s’hi inclouen els productes làctics, com ara la
mantega, el formatge, els iogurts, la crema de llet, els flams, les natilles, els gelats...
 Cacauets i productes a base de cacauets: Són productes derivats del cacauet, la
mantega, la farina i l’oli de cacauet.
 Fruits amb closca i els productes derivats: Inclou, ametlles (Amygdalus communis
L.), avellanes (Corylus avellana), nous (de nogal) (Juglans regia), anacards
(Anacardium occidentale), pacanes (Carya illinoiesi), nogueres del Brasil
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(Bertholletia excelsa), festucs (Pistacia vera), macadàmies o nous d’Austràlia
(Macadamia spp).
 Api i productes derivats: Inclou tota la planta, les llavors i les arrels.
 Mostassa i productes derivats: Inclou tota la planta i les llavors.
 Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam: Inclou a més dels grans, els
brots de sèsam i les pastes de sèsam i l’oli de sèsam...
 Diòxid de sofre i sulfits en quantitats superiors a 10 mg/kg
 Tramussos i productes a base de tramussos: Inclou les llavors i la farina de
tramussos.
 Mol·luscs i productes a base de mol·luscs
En conseqüència, malgrat que poden haver-hi altres grups d’aliments que puguin
produir al·lèrgies o intoleràncies, no hi ha l’obligació d’informar-les a les persones
consumidores.
Aquesta declaració és obligatòria quan els al·lèrgens siguin presents en el producte
final com a resultat de la seva incorporació com a ingredients, ingredients d’un
ingredient compost, additius i/o aromes, suports o diluents d’un additiu o aroma i com
a coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració del producte.

1.4.2. Maneres d’oferir la informació
Els establiments de restauració han de proporcionar informació sobre les substàncies o
productes que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies utilitzats en els seus plats. La
informació es pot proporcionar de dues formes diferents (10,13):
-

Oralment, sempre que l’establiment disposi de la informació de manera escrita o
en suport electrònic al mateix establiment, i estigui disponible i fàcilment
accessible per el personal i els consumidors que ho sol·licitin. En aquest cas, hi ha
d’haver cartells fàcilment visibles per a les persones consumidores que indiquin
que es pot obtenir aquesta informació.

-

De forma escrita, detallant els al·lèrgens que conté cada producte a:
o La carta o el menú
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o En pissarres
o En fitxes de cada plat
La informació ha d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones
consumidores que la sol·licitin i també de les autoritats de control.

1.4.3. Gestió al·lèrgens alimentaris
La seguretat alimentària incorpora des de fa poc temps, un nou element per tenir en
compte en la producció dels aliments. A més dels perills físics, químics i microbiològics,
cal avaluar la presència d’al·lèrgens alimentaris.
Al fet de ser un tema bastant nou, molts restaurants necessiten assessorament per
part d’institucions per tal d’efectuar la gestió dels al·lèrgens correctament.
Els principis i la metodologia del sistema d’APPCC i plans de prerequisits ens
proporcionen les eines adequades per garantir la gestió dels al·lèrgens alimentaris.
Tenint en compte que els establiments alimentaris han de tenir establert i en
funcionament el seu pla d’autocontrol, el control d’al·lèrgens és un perill més que s’ha
d’incloure dins d’aquest pla. La finalitat de la gestió ha de ser que l’empresa garanteixi
a la persona consumidora que la informació relativa als al·lèrgens sigui certa.
Les actuacions a realitzar han de ser les següents(7,14):
-

Fer una llista actualitzada de les matèries primeres que són al·lèrgens i de les que
poden contenir al·lèrgens, i els seus proveïdors.

-

Fer una llista actualitzada dels productes elaborats que continguin ingredients
al·lèrgens.

-

Descriure les activitats dirigides a indicar els al·lèrgens en el producte final
(Elaborar fitxa tècnica per a cada producte, amb indicació dels ingredients
al·lergògens).

-

Descriure les mesures de control dirigides a impedir la contaminació creuada per
al·lèrgens.
o Planificació de la neteja.
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o Existència de certificacions d’absència d’al·lèrgens en les matèries primeres.
o Existència de línies de fabricació separades o d’una separació física entre les
produccions que intervé un al·lergen.
o Neteja d’instal·lacions, equips i estris després d’elaborar productes amb
al·lèrgens.
o Control del transport, emmagatzematge, envasat i re-processat.
o Control dels moviments del personal.
-

Descriure les activitats de comprovació, permeten saber que els controls es fan
com es preveia i són eficaços.

La guia per a la gestió dels al·lèrgens i el gluten a la indústria alimentària va elaborar un
digrama (Figura 1) on es mostren els aspectes clau en la gestió dels al·lèrgens.

Figura 1. Diagrama gestió d’al·lèrgens
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2. Justificació treball
En l’actualitat, múltiples estudis han demostrat el paper clau de la dieta com a factor
protector o desencadenant de la majoria de les patologies cròniques que pateix més
del 50% de la societat.
En molts dels restaurants no se li dóna la importància requerida a les preparacions
combinades de plats que estableixin un balanç nutricional, només es propicia les
característiques organolèptiques i la qualitat higiènica dels aliments, sense pensar a
vegades que els valors nutricionals també formen part de la qualitat.
Així mateix, en la gran majoria tampoc es té en compte a les persones malaltes o amb
patologies com la hipertensió, colesterol, obesitat, etc., perquè es prioritza més la
presentació i sabor de les preparacions ofertes i es descuida l’aportació nutricional i
inclús en alguns casos la qualitat dels nutrients per la forma i tècniques de cocció.
La tendència creixent de menjar fora de casa converteix les empreses d'hostaleria i
restauració en eines crucials per a la promoció d'un patró alimentari saludable per a
tota la població, ja que cada vegada hi ha més població amb problemes nutricionals i
no poden menjar tot el que se’ls presenta en un establiment de restauració.
En el cas del projecte ofert a la Clínica de nutrició de la Dra. Antonieta Barahona, d’una
nova oferta gastronòmica, el que pretenia des del primer moment era trencar els
estereotips anteriorment anomenats que abunden en la restauració, i transmetre una
transparència al consumidor, treballant conjuntament amb la nutrició, per apropar
clients no només interessats en els seus hàbits alimentaris sinó que també població
amb intoleràncies i al·lèrgies, vegetarians i vegans, hipertensió i hipercolesterolèmia.
A la vegada, que apostar per oferir plats elaborats a partir de matèria prima de qualitat
i de proximitat.
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3. Objectius
3.1. Objectiu principal
L’objectiu principal d’aquest projecte és l’estudi i elaboració d’un pla de seguretat
alimentària i d’informació nutricional en una nova oferta gastronòmica.

3.2. Objectius secundaris
Els objectius secundaris són els següents:

- Verificar contingut dels al·lèrgens.
- Realitzar valoració nutricional de cadascun dels plats.
- Fer suggeriments de salut per a grups de població concrets.
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4. Materials i mètodes
4.1. Característiques del servei de Restauració
El restaurant d’aquest projecte, vol arribar a ser una cadena d’establiments, amb una
nova oferta gastronòmica on els seus plats principals siguin les truites acabades de
preparar, amb nombroses possibilitats d’ingredients, a la vista del client amb
l’anomenada modalitat de cuina show cooking.
L’empresa consta d’un obrador, on es prepararan els diferents tipus de farcits de les
truites, verdures de l’horta lleidatana i altres ingredients per elaborar els plats de la
carta. Un cop preparades les bases de la truita i altres ingredients per diferents
elaboracions es pretén embassar-ho al buit i congelar per ser transportat i distribuït a
cada establiment.
Tant els ous, l’ingredient principal del restaurant, fresc, de primeríssima qualitat, com
la patata i la ceba i la resta de farcits possibles – espinacs, xampinyons, carbassó,...tota la matèria prima seran productes de proximitat, formatges i embotits, també
elaborats en l’entorn de Lleida i província.
Una oferta gastronòmica on es vol cuidar fins a l’últim detall la salut nutricional del
consumidor, a partir no només de contenir productes de proximitat i ecològics, sinó
que també pel fet de procurar tenir un ampli ventall de plats, adaptant a necessitats
com seria al cas de població celíaca o vegetariana.

4.2. Metodologia
A principis d’aquest any, el responsable del restaurant es va posar en contacte amb la
Dra. Antonieta Barahona per tal de sol·licitar una visita i explicar la iniciativa sobre el
projecte que s’explica al llarg d’aquest treball.
L’inici de l’elaboració del projecte va ser el 10 de març del 2017 i es va finalitzar a
finals de juny.
A continuació a la (Taula 1) es mostra detalladament la cronologia del procediment
que s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquests mesos.
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FEINA REALITZADA

1ª
Abr

2ª
Abr

1ª
2ª
1ª
Mai Mai Jun

2ª
Jun

Proposta del projecte
Disseny fitxes de cada plat
Entrada de dades a les fitxes
Verificar contingut d’al·lèrgens
Valoració nutricional
Suggeriments de salut
Entrega de les fitxes
Taula 1. Cronologia feina realitzada. En la part superior, en la primera fila, trobem el temps
que ha ocupat el projecte. Cada mes dividit en dues quinzenes per tal de ser més precís a
l’hora de distribuir el temps implicat en cada tasca. En la primera columna a l’esquerra, es
troben les diferents tasques realitzades durant el projecte.

4.3. Disseny fitxes de cada plat i procediment
A partir de l’acceptació del projecte, es va creure convenient, dissenyar, pensar i
elaborar un fitxa per a cada plat de la carta, que agrupés els següents apartats:
-

Nom del plat en concret

-

Logotips de l’empresa

-

Ració del plat en grams

-

Categoria del plat, ja que la carta del restaurant compren les següents categories:
o Entrants

o Truites

o Pans

o Toppings per a les truites

o Amanides

o Postres

o Vinagretes

o Per als més petits

o Coques
-

Data de revisió i responsable d’aquesta revisió, és indispensable que la fitxa que de
cada plat estigui actualitzada

-

Ingredients

-

Quantitats dels ingredients

-

Proveïdor dels ingredients

-

Al·lèrgens
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-

Valoració nutricional per ració del plat

-

Suggeriments de salut per a grups de població en concret.

-

Observacions quan a productes ecològics o de proximitat.

Una vegada dissenyada la fitxa, es va procedir a introduir les dades de cada plat, a
partir dels escandalls cedits del propi restaurant i les fitxes tècniques dels propis
proveïdors.
La verificació del contingut dels al·lèrgens es va fer a la vegada que es comprovava que
a les fitxes tècniques de cada producte fossin esmentats els al·lèrgens continguts en el
mateix.
El càlcul nutricional de cada plat es va dur a terme mitjançant el llibre de taules de
composició d’aliments del CESNID (15), el programa EasyDiet (16) i les pròpies fitxes
tècniques.
Els suggeriments de salut de cada plat es van fer a partir del resultat obtingut en el
càlcul nutricional. Aquest s’han dirigit a població vegetariana, vegana, celíaca, així com
referència si el plats es adequat a patologies con hipercolesterolèmia, hipertensió o
hiperglucèmia o recomanat per dietes hipocalòriques o per esportistes.
Quan a observacions, en aquest apartat, el que es va decidir va ser indicar si en el propi
plat contenia algun producte de proximitat de la regió de Lleida o amb certificat
ecològic.
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5. Resultats i discussió
El resultat d’aquest projecte ha estat l’obtenció d’una fitxa informativa de cada plat de
la carta del restaurant, concretament un total de 57 fitxes les quals:
-

8 han estat de la categoria d’entrants

-

4 han estat de la categoria de pans

-

4 han estat de la categoria d’amanides

-

5 han estat de la categoria de vinagretes

-

6 han estat de la categoria de coques

-

10 han estat de la categoria de truites

-

5 han estat de la categoria de toppings de truites

-

8 han estat de la categoria de postres

-

7 han estat de la categoria per els més petits

Aquestes fitxes disposen de moltes eines útils tant pels consumidors com els cuiners i
treballadors del propi restaurant. A partir d’aquestes el que es pretén són els següents
aspectes:
-

Ser una eina fàcil pel consumidor alhora de decidir quina tipologia de plat, depenen
de les seves necessitats, hauria de ser la més correcta a seleccionar pel seu
consum.

-

Ser la manera d’indicar els al·lèrgens d’obligats declaració, continguts en cada plat,
pel consumidor, el cambrer i el cuiner.

-

Proporcionar un plus d’informació de cada plat, aportada a partir del càlcul
nutricional i els suggeriments de salut.

-

Donar suggeriments d’elecció d’un plat basant-se amb el tipus de població i les
malalties més conco llevants en el moment.

En el cas d’aquest projecte d’una nova oferta gastronòmica, a part d’aplicar la
normativa legal en quan als al·lèrgens en la pròpia restauració, s’ha volgut anar més
enllà i afegir informació nutricional per a cada plat, on la nutrició i la gastronomia han
treballat conjuntament.
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La valoració nutricional en l’àmbit de la restauració no és una pràctica habitual ni
obligatòria, però si interessant i aconsellable per crear un interès nutricional al
consumidor, ja que tot el que suposa major coneixement de lo que s’està menjant i
aportant a l’organisme serà beneficiós.
Cada persona escull/tria el que menja, però quanta més informació es té, més
correctes seran les decisions que es prenguin.
Per tant, indicar a la carta el valor nutritiu i per a qui és recomanable, es podria
considerar com un valor afegit el que podria comportar un major nombre de clients.
Pel fet de mantenir la confidencialitat dels plats del restaurant del projecte, les fitxes
no es poden mostrar, tot i això, a l’annex es mostra la plantilla que s’ha utilitzat per a
tots els plats.
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6. Conclusions
Després d’un treball exhaustiu i progressiu l’objectiu principal establert d’elaborar un
pla de seguretat alimentària i d’informació nutricional s’ha complert a partir de la
creació de fitxes per a cada plat de la carta oferts i les reunions que s’han anat
efectuant al llarg del projecte assessorant en termes de seguretat i higiene en el
restaurant.
Quan als objectius secundaris:
La verificació del contingut en al·lèrgens s’ha fet tant a nivell de proveïdors en matèria
prima amb les fitxes tècniques del mateixos, com a nivell de producte final.
La valoració nutricional s’ha efectuat en cadascun dels plats obtenint informació pel
consumidor quan a energia, hidrats de carboni (dels quals contingut de sucre),
proteïnes, greixos (dels quals contingut de saturats), sal i fibra.
A la vegada que, a partir del càlcul nutricional, s’ha pogut fer suggeriments de salut per
a grups de població concrets, com és el cas de població vegetariana i vegana, celíaca,
amb hipertensió o hipercolesterolèmia, esportistes, hipocalòrics, etc.
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8. Annex
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Nom del plat

Logotip
Ració:

Categoria:

Responsable:

Data revisió:

Ingredients

Quantitat (g)

Al·lèrgens
Energia

Ous i derivats

Hidrats Carboni

Api i derivats
Crustacis i derivats
Tramús i derivats
Fruits secs i derivats
Cereals i derivats (gluten)
Peix i derivats
Llavors sèsam i derivats

Proveïdor

Valoració nutricional per xx g

Soja i derivats
Cacauets i derivats
Llet i derivats

Logotip

Sucres
Proteïnes
Greixos Totals
Saturats
Monoinsaturats
Poliinsaturats
Sal
Fibra
Suggeriments de salut

Mostassa i derivats
Sulfits (<10 ppm)
Mol·luscs i derivats
Observacions
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