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GUIA DE MESURES PER PREVENIR I REDUIR EL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI EN DIFERENTS SECTORS QUE INTERVENEN EN EL 
CIRCUIT ALIMENTARI

PRODUCCIÓ, COMERÇOS, HOTELS, RESTAURANTS I CAFETERIES 
(HORECA), COL·LECTIVITATS I LLARS

El gener de 2017 el Consell Insular de Menorca es va adherir al conjunt  
de ciutats signatàries del pacte de Política Alimentària Urbana de Milà,  
més conegut com el Pacte de Milà. Aquest pacte compromet a les ciutats  
(unes 160 actualment) a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, 
inclusius, resilients, segurs i diversificats, per assegurar una alimentació 
saludable i accessible per a tota la societat. 

Aquesta guia s’emmarca dins les accions de l’Estratègia Alimentària del 
Consell Insular de Menorca, un full de ruta per avançar cap a una  
alimentació saludable i sostenible, clau per a molts valors de la Reserva  
de Biosfera. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Fundación  
Daniel & Nina Carasso i la col·laboració de Justícia Alimentària.
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IntroduccióGuia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari

INTRODUCCIÓ
El malbaratament alimentari fa referència al menjar destinat  al consum 
humà que tiram durant tot el circuit alimentari i que s’hauria pogut prevenir 
o bé aprofitar perquè els aliments encara mantenien el valor nutricional. 

La prevenció del malbaratament alimentari està molt relacionada amb 
com és de saludable i segura la dieta de les persones, la seva satisfacció 
i la qualitat de vida, i amb com són de sostenibles els models de produc-
ció i consum dels aliments i el seu impacte social, ambiental i econòmic. 
Els aliments són un recurs valuós per si mateixos, però s’ha perdut la 
capacitat de percebre’ls com a tals. Avui, sobreproduïm aliments i en 
rebutjam bona part quan encara són aprofitables. A l’actual societat de 
consum li costa fer l’exercici de valorar quin cost econòmic, ètic, social 
i mediambiental implica provocar la producció, la venda i la compra de 
quatre pomes quan només en són necessàries tres. 

L’objectiu final de les accions encaminades a minimitzar el malbarata-
ment d’aliments ha de ser definir un sistema alimentari responsable, in-
dependentment dels costums, creences, hàbits socials i estils de vida 
de cada moment respecte a l’ús que feim dels aliments. I això suposa 
actuar en clau sostenible en l’àmbit particular i exigir el mateix a la resta 
d’agents del cicle alimentari. 

LES CONSEQÜENCIES 
Segons dades de 2018 de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agri-
cultura i l’Alimentació (FAO), més de 820 milions de persones en el món 
pateixen gana cada dia, i 2000 milions de persones no tenen accés regular 
a aliments segurs, nutritius i suficients. Mentrestant, un terç dels aliments 
produïts anualment al món no són ni ingerits ni aprofitats per ningú. A Me-
norca, suposen 11.800 tones d’aliments desaprofitades cada any. Alhora, 
alguns estudis projecten que d’aquí a trenta anys serà necessari produir un 
70 % més d’aliments per alimentar l’augment de població mundial. 

Desaprofitar els aliments que ja s’han produït suposa, a més del conflicte 
ètic, un alt cost ambiental. El procés de producció, emmagatzematge i 
transport deixa una petjada ecològica important. Quan es tira menjar, 
també es tiren els recursos destinats a la seva producció, com l’aigua, la 
superfície agrícola i l’energia, i es contribueix a l’efecte hivernacle.

Amb aquest escenari, és necessari recuperar el valor dels aliments i 
avançar cap a un sistema alimentari eficient, just i sostenible. Tenim al 
davant el repte transcendental de no desestimar cap factor generador de 
malbaratament alimentari i trobar solucions compartides entre tots els 
agents de la cadena alimentària.

UNA RESPONSABILITAT COMPARTIDA
Les xifres apunten que la major part de malbaratament alimentari es pro-
dueix a les llars. Això no significa, emperò, que la responsabilitat d’aquest 
volum de residus orgànics desaprofitats recaigui únicament en les famí-
lies i resta d’unitats de consum. Simplificacions com aquesta deixen fora 
de l’equació causes i aspectes essencials de la problemàtica que també 
depenen de la resta d’agents del cicle alimentari. 

Per avançar cap a la sobirania alimentària, cal un canvi de comportament 
i d’actitud per part de tots els actors implicats en el sistema alimentari, des 
de les persones productores a les consumidores, passant per les distri-
buïdores, comercialitzadores i restauradores. Cada actor ha d’acceptar la 
seva responsabilitat, participar activament en dinàmiques transversals de 
comunicació i adoptar accions resolutives de forma particular i col·lectiva.

dels aliments produïts anualment al món no són ni ingerits 
ni aprofitats per ningú

milions de persones en el món pateixen gana cada dia

tones d’aliments desaprofitades cada any 
a Menorca
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AQUESTA GUIA
La guia que teniu a les mans reuneix propostes per reduir el malba-
ratament alimentari, posant èmfasi en la seva prevenció, i no tant en 
el reaprofitament dels residus generats. Les mesures, que són moltes i 
diverses, s’han agrupat en cinc decàlegs, perquè puguin ser impulsades 
de forma específica des de diferents àmbits del cicle alimentari. 
S’hi veuran representats els agents del sector primari (especialment 
l’agrari), de la comercialització, de l’hoteleria, de la restauració col·lectiva 
i els consumidors. 

La guia també inclou la presentació de cinc temes d’interès transversal 
per posar a l’abast de tothom altres factors que d’una manera o una altra 
condicionen la generació de malbaratament alimentari particular, local 
i global.

Tot plegat persegueix ajudar a incorporar la cultura de la prevenció del 
malbaratament alimentari en tots els sectors i contribuir a la configu-
ració d’un sistema alimentari més sostenible i responsable, basat en el 
reconeixement del valor dels aliments i l’impacte mediambiental del seu 
consum. 

Si heu realitzat o duis a terme alguna acció en contra del malbaratament 
alimentari, compartiu-la amb nosaltres a través del formulari de contac-
te del web www.menorcabiosfera.org o del següent correu electrònic: 
reserva.biosfera@cime.es

LES MÀXIMES

Tornar al sumari

http://www.menorcabiosfera.org/
mailto:reserva.biosfera%40cime.es%20?subject=
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Les màximesGuia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari

Consumir productes locals, de proximitat i de temporada contribueix de 
forma important a prevenir el malbaratament d’aliments al llarg del cicle 
alimentari, perquè permet ajustar millor l’oferta i la demanda entre el 
sector productiu i els consumidors finals. A més, aquests productes no 
necessiten viatjar llargues distàncies per arribar a la taula dels comensals 
i la seva conservació no requereix condicions tèrmiques especials per 
allargar-ne la vida útil. 

Els aliments de temporada són els que estan disponibles al mercat de 
manera natural en determinades èpoques de l’any. La seva producció 
necessita menys recursos que quan s’obtenen de forma artificial per 
tenir-los disponibles en qualsevol moment o quan són importats d’altres 
continents. 

Els productes locals de la terra, la ramaderia o la pesca s’obtenen al lloc 
on es mengen o en una distància propera al consumidor. Es coneixen 
com a “Productes de km 0” o “Productes de proximitat”. El seu con-
sum té, en contraposició al consum d’aliments quilomètrics, una menor 
càrrega mediambiental, amb menys emissió de gasos d’efecte hiverna-
cle, i un impacte positiu sobre l’economia local.

Els productes locals i de temporada, sobretot si provenen d’un model 
agrícola sostenible, tenen una textura, sabor i aparença més agradables 
i una densitat nutricional òptima. 

Optar per productes locals i de temporada suposa una menor despesa 
de recursos econòmics, energètics i hídrics, estalvia punts de malba-
ratament alimentari, redueix l’ús de conservants químics i la necessitat 
d’empaquetatge i plàstics, i el seu consum afavoreix l’acceptabilitat dels 
consumidors pels productes frescos. 

PRODUCTE LOCAL I DE 
TEMPORADA PER PREVENIR 
EL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI

APROPAR ELS ALIMENTS 
DES DE LA PRODUCCIÓ 
AL CONSUM PER EVITAR 
PUNTS DE MALBARATAMENT

La venda directa a la finca, els grups de consum, les associacions i coo-
peratives de consumidors, les agrobotigues i mercats de pagès, les cis-
telles a domicili..., són experiències alternatives de comercialització que 
minimitzen la presència d’intermediaris i redueixen el temps i la distància 
entre la producció i el consum dels aliments. 

Els projectes de producció i comercialització que apropen el món rural 
al client final disminueixen la manipulació dels aliments, la necessitat 
d’utilitzar embalatges i recipients i la generació de residus, alhora que 
eviten punts crítics de malbaratament alimentari que es generen durant 
la distribució dels aliments. 

Apostar per canals curts de compravenda que compten com a màxim 
amb un intermediari comercial és una opció de menor impacte sobre 
l’entorn, que facilita les relacions respectuoses entre les persones i les 
responsabilitats compartides, permet controlar l’origen de l’aliment i el 
model de producció i afavoreix l’accés dels consumidors als aliments 
produïts amb criteris agroecològics. 

Optar per canals curts de comercialització forma part del conjunt de 
pràctiques que integren la compra amb criteri. Apostar pels comerços 
petits i les empreses locals, l’elecció de productes locals, de tempo-
rada i de comerç just, cercar opcions dintre del sector cooperatiu, les 
empreses que vetllen per l’equitat de gènere i les d’inserció laboral de 
col•lectius desfavorits, valorar els aliments de forma integral i triar-los no 
només pel preu sinó per criteris de sostenibilitat del cicle alimentari fins 
que arriben a taula..., són accions, juntament amb la compravenda més 
propera al camp, que permeten articular un model alimentari d’impacte 
positiu, més igualitari, just i sostenible.
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El canvi dels models de producció i hàbits de consum dels darrers temps 
han anat acompanyats d’un augment accelerat d’aliments desaprofitats, 
residus inorgànics contaminants i recipients d’un sòl ús generats al llarg 
de tot el cicle alimentari, no exempt de conseqüències negatives d’ur-
gència mediambiental. 

La presència d’envasos i embolcalls en els aliments és utilitzada i perce-
buda com un indicador de qualitat i d’higiene. Això fa que es generin i 
s’acumulin una gran quantitat d’embolcalls en tot el circuit alimentari, so-
bretot de plàstics poc reutilitzables i contaminants (safates de porexpan, 
paper de plàstic transparent, bidons i ampolles de plàstic, paper plastifi-
cat o encerat, bosses de plàstic...). Aquesta estètica plastificada dels pro-
ductes accentua alhora el malbaratament alimentari perquè obliga a co-
mercialitzar quantitats poc ajustades a les necessitats de cada moment. 

Les possibles solucions cap al residu zero impliquen fer un consum més 
responsable i sostenible que subestimi la fabricació d’envasos efímers, 
potenciï el comerç a granel i fomenti la reutilització d’elements biocom-
postables. S’ha de potenciar la reutilització de les bosses de plàstic i les 
de paper i fomentar l’ús del carro, la senalla i la bossa plegable, així com 
de pots, carmanyoles i bossetes de tela portats des de casa per comprar 
a granel. 

COMPRAVENDA A GRANEL 
PER MITIGAR LA GENERACIÓ 
DE RESIDUS ALIMENTARIS 
I INORGÀNICS 

MENYS CARN I DE MILLOR 
QUALITAT PER CONTRIBUIR 
A LA SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

La generació de malbaratament alimentari i altres problemes com la fam 
i la pobresa, el desenvolupament de certes patologies, la desforestació, 
la pèrdua de biodiversitat, el gran consum d’aigua o l’escalfament global 
tenen a veure amb el patró alimentari que seguim les persones, espe-
cialment amb les dietes basades en un consum excessiu de carn, de 
mala qualitat i produïda de forma intensiva. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que una hectàrea con-
reada de patates alimenta 22 persones en un any; la mateixa hectàrea 
alimenta 19 persones si s’hi conrea arròs i tan sols 1 persona si s’utilitza 
per alimentar vedells. Així mateix, per produir 1 quilo de carn de vedella 
fan falta 15.000 litres d’aigua, 1.000 per cada litre de llet; calen 300 litres 
d’aigua per conrear 1 quilo de patates i 200, per 1 quilo de tomàtics. 

Per reduir el nostre impacte ambiental, millorar la nostra salut i el benestar 
animal, cal basar la nostra alimentació en aliments d’origen vegetal, fres-
cos i mínimament processats, i fer un consum responsable i conscient de 
carn. Es fa imprescindible conèixer i valorar l’origen i model de producció 
de la carn que decidim comprar, i a més a més seguir les següents reco-
manacions publicades en guies alimentàries properes al nostre entorn:

 Reduir el consum de carn a un màxim de 4 vegades per setmana 
(màxim 2 de carn vermella).

 Disminuir les racions de carn a màxim 120 grams cadascuna per a 
adults i a 80 g per a infants, o bé limitar el consum total de carn a la 
setmana a màxim mig quilo per adult o a un quart de quilo per infant.

 Prioritzar la carn de productors locals i de races autòctones.
 Triar la carn fresca i la que es pot comprar a granel, lliure de plàstics i 

d’envasos d’un sol ús.
 Comprar en cooperatives de productors, de consumidors i en mercats.
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La dificultat per interpretar correctament la informació continguda a l’eti-
quetatge dels aliments relativa a les dates de consum constitueix una 
causa important de malbaratament alimentari en els establiments de 
venda, de servei de menjars i a les llars. Els consumidors suposen que 
aquestes dates tenen relació amb la seguretat dels productes, però en 
realitat es basen sobretot en la qualitat de l’aliment. 

La data de consum preferent indica el moment fins al qual l’aliment con-
serva la qualitat desitjada pel fabricant. Una vegada superada, el producte 
no ha caducat, però la seva textura i sabor es poden veure lleugerament 
modificats. Aquests productes no es poden vendre, però encara són 
consumibles. Apareix en els iogurts, alguns aliments congelats, la pasta, 
l’arròs, els llegums secs, les conserves, l’oli o la xocolata, entre d’altres.

Si tenim un aliment a casa que ha superat la data de consum preferent, 
abans de tirar-lo cal comprovar si s’ha conservat com indica l’etiqueta, si 
l’envàs està intacte i si el producte té bon aspecte, fa bona olor i té bon 
gust. Si és així, l’aliment és segur i encara es pot consumir. Un cop obert 
el producte, ja no ens hem de fixar en la data de consum preferent, sinó 
en la data límit de consum. 

La data de caducitat indica fins a quin dia es pot consumir un aliment de 
manera segura, segons el criteri del productor. Per tant, cal consumir els 
aliments abans que sobrepassin aquesta data.

Convé seguir les instruccions de “Mantenir en refrigeració entre 2 i 4 ºC” 
per evitar el deteriorament i la contaminació dels aliments, o fins i tot es 
poden congelar per allargar-ne la conservació més enllà de la data de 
caducitat (tot i que és preferible cuinar-los abans de congelar-los).

LA DATA DE CONSUM 
PREFERENT NO INDICA LA 
CADUCITAT D’UN PRODUCTE

ELS SECTORS

Tornar al sumari
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Gran part del malbaratament alimentari que es dóna 
en el sector de la producció és degut a les exigències 
estètiques sobre pes, mida i aparença dels productes, 
imposats per diferents sectors del circuit alimentari. 
Aquest fet obliga a conrear moltes hectàrees per arribar 
a la demanda comercial, amb el risc d’haver de tirar 
bona part de la producció perquè finalment no s’han 
trobat compradors. 

La venda directa al consumidor o a través de coopera-
tives agroalimentàries o altres canals comercials curts 
que estalvien intermediaris permet al sector de la pro-
ducció controlar millor la demanda i programar els 
conreus des d’una perspectiva agroecològica, per oferir 
aliments que arribin del camp a la taula en el menor 
temps possible, amb les millors qualitats organolèp-
tiques, amb menor petjada de carboni i prevenint el 
malbaratament alimentari. 

Establir relacions comercials estables amb els consumi-
dors i amb locals comercials i de restauració col·lectiva, 
directament o a través de cooperatives de productors, 
permet crear espais de confiança que ajuden a valorar 
els aliments de forma integral i fer-ne un consum cons-
cient i responsable. 

Decàleg de mesures per prevenir 
i reduir el malbaratament alimentari
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03 
APOSTAU PER CANALS DE VENDA PROPERS AL 
CONSUMIDOR, QUE US PERMETIN CONTROLAR LA 
DEMANDA I EVITAR ELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT 
SOBRE PES, MIDA I APARENÇA DELS PRODUCTES

 Veneu els aliments directament en la vostra explotació, donau aten-
ció a grups de consum, permeteu encàrrecs en línia i preparau cistelles 
per enviar als domicilis.

 Donau suport a la creació de mercats alternatius d’agricultors i par-
ticipau-hi per donar sortida a la vostra producció, als excedents i als 
productes descartats.

 Proveïu directament cooperatives de consum i botigues locals.

04 
CONTACTAU AMB ESPAIS DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA  
I PROCESSADORS D’ALIMENTS I ARRIBAU A ACORDS DE  
COMERCIALITZACIÓ 

 Demanau la seva previsió de consum d’aliments al llarg del temps, 
suggeriu programacions més sostenibles que obeeixin al vostre calen-
dari de producció i planificau les sembres.

 Creau relacions de confiança, directes i estables, que us permetin 
explicar als clients el comportament natural de la vostra producció.

 Quan no disposeu del producte esperat, oferiu els productes dispo-
nibles en cada moment o cooperau amb altres productors d’entorns 
propers.

01 
INTERESSAU-VOS PER LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES
VOSTRES EXPLOTACIONS 

 Valorau el vessant social, laboral i mediambiental del vostre model 
agrari, a més del comercial.

 Aprofitau el funcionament natural del medi per garantir-ne la perdu-
rabilitat en el temps.

 Aplicau tècniques agrícoles i models de pastura que permetin la 
regeneració de les terres i en preservin la fertilitat.

 Cultivau les varietats adequades segons cada moment i lloc.

02
ASSESSORAU-VOS SOBRE LES NOVETATS EN BONES 
PRÀCTIQUES DE PRODUCCIÓ I MANIPULACIÓ DELS 
PRODUCTES QUE MILLOREN ELS BENEFICIS 
MEDIAMBIENTALS, ECONÒMICS I SOCIALS DE FORMA 
SOSTENIBLE

 Promoveu espais de divulgació agrícola per estar al dia sobre pràcti-
ques millorades de producció, recol·lecció i manipulació, innovacions 
tècniques i optimització de les explotacions, dels recursos i les inver-
sions.

 Capacitau el vostre equip de feina per aplicar bones pràctiques 
agrícoles i higièniques de cultiu, recol·lecció, manipulació, magatzem, 
fabricació i envasament. 
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05 
DEFENSAU LA QUALITAT DEL VOSTRE PRODUCTE 
DAVANT EL CONSUMIDOR I CERCAU LA COMPRENSIÓ 
I SATISFACCIÓ MÚTUES 

 Exigiu als espais comercials que proveïu (directament o a través de 
distribuïdores) que especifiquin la traçabilitat del vostre producte: que 
indiquin qui sou, d’on sou i com ha estat el procés de producció.

 Elaborau un calendari de sembra i recol·lecció dels vostres produc-
tes i compartiu-lo amb els vostres clients per fomentar el consum de 
les varietats locals i de temporada.

 Estau presents als catàlegs de productes locals i a les xarxes socials 
per identificar els vostres productes.

 Feu campanya a favor del producte “lleig”, poc acceptat i infravalorat.
 Informau els clients sobre les millors condicions de conservació dels 

aliments. 06 
FOMENTAU LA COMUNICACIÓ, L’ORGANITZACIÓ I LA 
COOPERACIÓ ENTRE PRODUCTORS, PER TAL DE:  

 Garantir relacions més estables de comercialització, que faciliten la 
planificació de les produccions.

 Diversificar la producció i equilibrar els conreus excedentaris entre 
diverses explotacions.

 Incrementar la competitivitat i el valor afegit del producte.
 Defensar els preus davant les distribuïdores i la indústria transformadora.
 Rebre crèdits i pagaments anticipats a la producció.
 Facilitar l’accés a la formació continuada i promoure l’intercanvi d’in-

formació i capacitat productiva.
 Programar esdeveniments per promocionar el producte local i de 

temporada.

Defensau la qualitat del 
vostre producte davant 
el consumidor i cercau la 
comprensió i satisfacció 
mútues
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07
ESTABLIR RELACIONS AMB ALTRES EMPRESES I ENTITATS 
SENSE AFANY DE LUCRE POT PERMETRE:

 Fomentar l’ús coordinat de tecnologies i metodologies adequades.
 Compartir instal·lacions i la seva gestió i manteniment, especialment 

de magatzems i cambres.
 Habilitar un obrador per elaborar nous productes amb els excedents 

i productes no comerciables.
 Canalitzar excedents a través d’entitats amb finalitats socials.

08
QUANTIFICAU DE FORMA SISTEMÀTICA EL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI I VISUALITZAU ELS RESULTATS

 Enregistrau diàriament la quantitat de productes comestibles no co-
mercialitzats i especificau-ne els motius.

 Valorau periòdicament els resultats de malbaratament alimentari i 
estudiau les solucions més sostenibles.

 Donau a conèixer les xifres de malbaratament alimentari en el sector 
de la producció i la vostra inquietud per mitigar el problema.

09
VALORAU I GESTIONAU ELS RESIDUS ORGÀNICS GENERATS 
COM UN RECURS

 Canalitzau els aliments que no tenen sortida comercial cap a entitats 
socials o cap a la producció de derivats alimentaris.

 Utilitzau els productes orgànics no aprofitables com a pinsos o ferti-
litzants orgànics, directament o mitjançant compostatge.

 Demanau als consumidors i centres de restauració col·lectiva que 
proveïu que us facilitin les sobres orgàniques; informau-los de com fer 
una segregació de qualitat.

 Quantificau els residus orgànics no aprofitables per al consum humà 
i compartiu els resultats amb els diferents sectors del circuit alimenta-
ri per estudiar la conveniència col·lectiva de transformar els aliments 
rebutjats en energia mitjançant la tecnologia adequada.

10
MOBILITZAU-VOS I PARTICIPAU EN CAMPANYES EN CONTRA 
DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI 

 Reinventeu-vos i donau llum a noves propostes comercials per do-
nar sortida als productes descartats.

 Existeixen iniciatives que impliquen productors i cooperatives agro-
pecuàries encaminades a evitar i reduir el malbaratament alimentari. 
Agafau-les com a exemple i adaptau-les a la vostra realitat, per fer pos-
sible el canvi cap a un model de producció i gestió respectuosa.
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CAMPANYES D’ESPIGOLADES VOLUNTÀRIES
I LA MARCA ES-IMPERFECT
Iniciatives per lluitar contra el malbaratament alimentari alho-
ra que empodera persones en risc d’exclusió social.

  www.espigoladors.cat

CUSTÒDIA AGRÀRIA
Acords de custòdia agrària a Menorca i a l’Empordà, que 
tenen per objectiu la conservació dels valors naturals de la 
finca, la seva diversitat agrària i ambiental i l’ús de mètodes 
de producció més respectuosos amb l’entorn.

  www.gobmenorca.com

  www.iaeden.cat

FARMERS&CO
Iniciativa de Sa Cooperativa del Camp de Menorca, que uneix 
11 cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears per co-
mercialitzar conjuntament els productes dels socis productors.

  www.farmersandco.es 

ES REBOST
Cooperativa de dones pageses de Menorca, dedicada a l’ela-
boració de melmelades de forma natural i artesanal, segons 
les receptes més tradicionals.

  www.esrebost.com

“UGLY PRODUCE” O 
“PRODUCE WITH PURPOSE”
Projectes de la marca Hungry Harvest, per comercialitzar 
fruites i verdures que no compleixen els estàndards imposats 
pel mercat convencional.

  www.hungryharvest.net 

“NI UN PEZ POR LA BORDA (FISH FIGH)”
Campanya en oposició al malbaratament i desaprofitament 
del peix.

“SLOW FOOD”
Moviment Internacional “Slow Food”, contraposat a l’es-
tandarització de gastronomia. Opera per protegir la tradició 
culinària regional i defensar els productes i els mètodes de 
producció locals.

  www.slowfood.com

“CAMPESINO A CAMPESINO”
Moviment creat per difondre els coneixements agroecològics 
entre pagesos.

CULINARY MISFITS
Servei d’àpats per a esdeveniments a partir de verdures i hor-
talisses “deformes” procedents de granges properes.

  www.culinarymisfits.de

Tornar al sumari

http://www.espigoladors.cat/
https://www.gobmenorca.com/
https://iaeden.cat/
https://www.farmersandco.es/
https://www.esrebost.com/es
https://www.hungryharvest.net/
https://www.slowfood.com/
http://www.culinarymisfits.de/
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Les dificultats de predicció de les vendes dels establi-
ments comercials, sobretot dels que estan sotmesos al 
turisme d’estacionalitat, és un factor clau que repercu-
teix directament en el malbaratament alimentari. També 
ho són les pràctiques de retirar productes dies abans 
que caduquin, mantenir els lineals plens en tot moment 
i imposar estàndards de forma, color i mida als produc-
tes frescos. 

Les restes alimentàries suposen una pèrdua econòmica 
important per a les empreses, però la falta de visió inte-
gral del problema, que en valori alhora la magnitud èti-
ca, social i mediambiental, fa que la gestió dels residus 
orgànics no sigui concebuda encara com una activitat 
més de la gestió empresarial. 

Els comerços han d’acceptar part de la responsabili-
tat del malbaratament generat a les llars, derivat de les 
estratègies de màrqueting comercial que venen produc-
tes als consumidors que probablement s’acabaran fent 
malbé, per la quantia adquirida i la data de caducitat. 
Calen accions empresarials transparents que comportin 
beneficis compartits al llarg del cicle alimentari, orienta-
des a la sostenibilitat global. 

Les botigues i els supermercats tenen l’oportunitat 
d’oferir el valor afegit de ser impulsors del canvi, poten-
ciant les relacions respectuoses amb els productors i 
els consumidors. 

Decàleg de mesures per prevenir 
i reduir el malbaratament alimentari
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03
ESTABLIU ACORDS DE COMERCIALITZACIÓ AMB EL SECTOR 
PRODUCTIU, DIRECTAMENT AMB PAGESOS, RAMADERS I 
PESCADORS O A TRAVÉS DE COOPERATIVES AGROPECUÀRIES 
I CONFRARIES DE PESCADORS

 Fomentau relacions comercials estables i de confiança directament 
amb el sector de la producció, per convertir-vos en l’únic intermediari 
de producte fresc entre el camp i les llars.

 Permeteu que els pagesos, pescadors i ramaders venguin el seu 
producte directament al vostre establiment.

 Prioritzau els proveïdors que gestionen de forma sostenible i respon-
sable les explotacions.

 Realitzau comandes ajustades i amb freqüència gairebé diària, per 
afavorir una rotació àgil dels estocs.

 Sigueu crítics amb els descomptes per les compres de grans volums 
que ofereixen algunes distribuïdores. 

 Identificau els productes i donau a conèixer als clients qui són els 
seus proveïdors i el mètode de producció.

01
ESTUDIAU EL PERFIL I HÀBITS DE CONSUM DELS CLIENTS I 
MILLORAU LA PLANIFICACIÓ DE LES DEMANDES

 Manteniu un control estricte i en temps real de les existències al ma-
gatzem, a les cambres i a les prestatgeries.

 Enregistrau les tendències de compra i el comportament dels clients 
al llarg de l’any.

 Planificau comandes per encàrrec, especialment dels productes més 
sol·licitats en dates especials.

 Aplicau fórmules que dirigeixin, de forma respectuosa, la compra 
dels clients: cistelles amb producte local, de temporada i ecològic, 
apps per configurar una llista de la compra sostenible, etc. 

02
ESPECIALITZAU-VOS EN LA VENDA DE PRODUCTE FRESC  
LOCAL I DE TEMPORADA I OFERIU PRODUCTE ECOLÒGIC

 Prioritzau el producte local, de temporada i obtingut de forma res-
pectuosa amb les persones i el medi.

 Donau una oportunitat al producte “lleig”i aprofitau els avantatges 
econòmics dels excedents del camp.

 Elaborau amb els proveïdors un calendari de producte local i de 
temporada i compartiu-lo amb els clients.

 Informau els consumidors dels beneficis de fer un consum soste-
nible, tant des del punt de vista econòmic com nutritiu, ètic, social i 
mediambiental.

Apostau per la venda a 
granel, reduïu els embolcalls 
i triau proveïdors que 
comparteixin la vostra 
ideologia
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06
MANTENIU ELS PRODUCTES A UNA TEMPERATURA ADEQUADA, 
EVITAU APILAR-LOS I EXPOSAU-LOS CORRECTAMENT 

 Consultau els proveïdors sobre les millors condicions de conserva-
ció dels productes.

 Manteniu a 2 ºC i una humitat relativa del 90-98 % els productes 
següents (si heu de conservar-los més de dos dies): bleda, all, api, 
bròquil, col, lletuga, espinacs, nap, porro, remolatxa, bastanaga, cirera, 
pruna, maduixa, figa, poma, magrana, nectarina, pera, raïm i tota la 
fruita i vegetals encetats o tallats.

 Evitau mesclar entre si plàtans, peres, pomes, nectarines i melons, i 
col·locau-los allunyats dels espinacs, la lletuga, la coliflor i el bròquil.

 Teniu present que fruites com la síndria, el melicotó, l’albercoc, el tomà-
tic, la poma, la pruna, el meló, la pera i la nectarina continuen madurant 
després de ser recol·lectats i continuaran madurant al vostre establiment.

 Separau les peces de fruita i verdura que tenen cops i que han co-
mençat a deteriorar-se.

04
APOSTAU PER LA VENDA A GRANEL, REDUÏU ELS EMBOLCALLS 
I TRIAU PROVEÏDORS QUE COMPARTEIXIN LA VOSTRA IDEOLOGIA 

 Assegurau la venda a granel de tots els productes frescos, inclosos la 
carn i el peix.

 Ampliau el ventall de productes de venda a granel (llegum, pasta, 
arròs, fruita seca, galetes, cereals, etc.). 

 Apostau pels proveïdors que redueixen els embalatges i faciliten la 
venda a granel. 

 Comunicau a la xarxa de productors de Menorca el vostre interès en la 
venda a granel i trobau solucions conjuntes que afavoreixin la venda de 
producte local de forma sostenible i respectuosa. 

 Informau els clients del vostre esforç per reduir residus alimentaris i 
embolcalls innecessaris i implicau-los. 

05
COMPLIU LES CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES DELS 
COMERÇOS; SIGUEU ESPECIALMENT ESTRICTES AMB:

 Mantenir el magatzem sec, ventilat, protegit del sol, net i ordenat.
 Controlar i enregistrar diàriament les temperatures de totes les cam-

bres de l’establiment.
 Aplicar el sistema PEPS (el primer que entra és el primer que surt) a 

totes les existències de l’establiment.
 Gestionar els punts crítics de tot el circuit de venda, especialment els 

relacionats amb la temperatura.
 La formació continuada de tots els treballadors en matèria de mani-

pulació d’aliments.
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07
CONTROLAU DIÀRIAMENT LA GENERACIÓ DE RESTES  
ALIMENTÀRIES I DE RESIDUS INORGÀNICS

 Formau i sensibilitzau el vostre equip en matèria de prevenció i re-
ducció de malbaratament alimentari.

 Enregistrau a diari els aliments que retirau de les prestatgeries i les causes.
 Comptabilitzau la generació de residus inorgànics.
 Estudiau periòdicament els resultats i valorau quina part es pot pre-

venir i quina, reduir.
 Considerau la magnitud econòmica, ètica, social i mediambiental del 

problema, i actuau conscientment.
 Realitzau enquestes de consum i de valoració entre els clients, per 

visualitzar possibles solucions.

08
ELABORAU UN PLA DE CONTROL PER GESTIONAR LA GENERACIÓ 
DE RESIDUS ORGÀNICS, LA PREVENCIÓ I LA DESTINACIÓ

 Assignau entre els treballadors la tasca de gestionar els residus, per 
fer-ne una correcta selecció i recuperació.

 Prioritzau els intermediaris que no exigeixen clàusules per retirar els 
productes dies abans de caducar. 

 Realitzau una correcta segregació de tots els residus i valorau-los 
com un recurs.

 Donau sortida als productes que difícilment seran venuts a través de 
l’elaboració de derivats.

 Destinau els residus alimentaris no aprofitables per al consum a pro-
duir compost fertilitzant, que podeu vendre als clients i als agricultors o 
donar a persones o col·lectius que disposen d’hort.

09
DISSENYAU ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING RESPECTUOSES
AMB LES PERSONES, ENCARADES A RECONÈIXER EL VALOR 
DELS ALIMENTS I A GARANTIR-NE EL CONSUM RESPONSABLE 

 Fixau preus especials als productes en data propera de caducitat, de 
consum preferent o que cal consumir prest, explicau als clients el per-
què de les ofertes i oferiu consells sobre quan i com consumir aquests 
aliments.

 Subestimeu la conveniència de tenir les prestatgeries plenes fins al 
final del dia, informau els clients dels avantatges globals de tenir menys 
producte però fresc, local i de temporada, i de quan en tornareu a tenir.

 Desplaçau la pressió de mostrar el producte “perfecte” i apostau pels 
productes desiguals i lletjos, explicant el per què de la seva imperfec-
ció i les seves particulars propietats organolèptiques.

10
IMPULSAU CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ EN CONTRA  
DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI 

 Donau visibilitat a la vostra realitat entorn del malbaratament alimentari.
 Desenvolupau programes de consum sostenible que requereixin la 

col·laboració de l’equip de feina, dels consumidors i de les persones 
que us proveeixen els aliments.

 Creau simbiosis empresarials amb altres agents del sector i altres 
espais del circuit alimentari per afavorir l’ús de producte local, de 
temporada, ecològic, “lleig”, els seus excedents i lliures d’embolcalls 
innecessaris.

 Reinventau-vos, creau accions per reduir el malbaratament alimentari 
i donau a conèixer les vostres iniciatives.
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PEIXATERIA ALS SUPERMERCATS SAN CRISPÍN
Cooperativa de consum que ha habilitat un espai en els seus 
establiments reservat a les confraries de pescadors per ven-
dre diferents dies a la setmana peix fresc i local.

  www.sancrispin.net

BOTIGA SOLIDÀRIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Aquest video explica la integració i funcionament de la cana-
lització d’excedents alimentaris d’un mercat municipal dins un 
projecte de repartiment d’aliments a persones en risc d’exclu-
sió social.

SUPERMERCATS BONPREU
L’Espai Consum de la cadena de supermercats Bonpreu, un 
punt de trobada per als clients amb la col·laboració de pro-
ductors i experts, per contribuir a reduir el malbaratament.

  www.bonpreuesclat.cat

WHOLE FOODS MARKET
Elaboració de compostatge. La cadena de supermercats 
Whole Foods Market converteix les restes d’aliments de les 
botigues en adob orgànic líquid que ven als seus clients i als 
agricultors.

  www.wholefoodsmarket.co.uk

PROGRAMA “PROFIT”
Programa de donació d’aliments de la cooperativa Consum.

  www.consum.es

SUPERMERCAT EN LÍNIA APPROVED FOOD
Comercialitza productes de menjar i begudes amb la data de 
caducitat o de consum preferent a punt de vèncer o ja passa-
da però que estan en bon estat.

  www.approvedfood.co.uk

“THE INGLORIOUS FRUIT AND VEGETABLE”
Campanya per demostrar als consumidors que les fruites i 
verdures també es poden consumir encara que la seva apa-
rença no sigui perfecta, oferint descomptes sobre els pro-
ductes “imperfectes”.

TRANSPARÈNCIA DE DADES RELACIONADES 
AMB EL MALBARATAMENT ALIMENTARI
El Consorci Britànic de Minoristes va anunciar el gener del 
2014 que els supermercats Tesco, Asda, Sainsbury’s, Morri-
sons, Marks&Spencer, Waitrose i Co-op publicarien regu-
larment dades actualitzades sobre la quantitat d’aliments 
desaprofitats.

Tornar al sumari

https://www.sancrispin.net/es/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=F3AX3rNbawY
https://www.bonpreuesclat.cat/
https://www.wholefoodsmarket.co.uk/
https://www.consum.es/
https://www.approvedfood.co.uk/
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L’estudi del potencial de producció i fluxos alimentaris a 
Menorca indica que el sector de l’hoteleria tira al conte-
nidor el 21 % de tot el que es malbarata a Menorca. Tot 
i no ser el sector que genera més residus alimentaris, 
els consumidors perceben l’hoteleria com un espai del 
circuit alimentari poc implicat en la cultura antimalbara-
tament alimentari. 

La tendència d’oferir als comensals una gran varietat 
de propostes culinàries i plats sobredimensionats és 
una veritat incòmoda encara no afrontada pel sector de 
l’hoteleria. El vessant ètic i mediambiental del malbara-
tament alimentari repta els hotels, restaurants i cafete-
ries a gestionar d’una forma més respectuosa el servei 
de menjars. 

Actuar en clau sostenible i incitar al consum conscient 
implica conèixer i valorar els models productius dels 
proveïdors dels aliments i apostar clarament per una 
oferta d’aliments amb identitat pròpia. Els beneficis són 
molts: mitigar el problema actual i els seus impactes, 
reduir costos operatius, millorar la imatge corporativa 
i aprofitar la magnitud del seu abast social per consti-
tuir-se en espais de sensibilització dels diferents agents 
del cicle alimentari. 

Decàleg de mesures per prevenir 
i reduir el malbaratament alimentari
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03
APROPIAU-VOS DEL VALOR AFEGIT DE FER CUINA 
MENORQUINA I REVALORAU L’APROFITAMENT DELS ALIMENTS 

 Recuperau plats de la tradició gastronòmica, que optimitza l’ús dels 
ingredients locals i de temporada.

 Aprofitau les restes orgàniques comestibles generades a la cuina per 
fer plats d’aprofitament.

 Les truites o remenats d’ou, les croquetes, bunyols o raoles, les cre-
mes i les ensalades permeten elaborar receptes senzilles amb produc-
tes encetats i sobres d’altres panxons.

04 
CERCAU CANALS DE COMPRA PROPERS AL SECTOR DE LA 
PRODUCCIÓ, CREAU RELACIONS COMERCIALS DE CONFIANÇA 
I DOTAU D’IDENTITAT ELS INGREDIENTS DE LA VOSTRA CUINA 

 Interessau-vos pel sector primari de Menorca i valorau les possibilitats 
comercials que ofereixen els productes agroalimentaris de proximitat.

 Establiu acords de comercialització directament amb pagesos de 
Menorca o amb cooperatives agrícoles, que us permetin fer compres 
petites, a granel, més vegades a la setmana i de màxima qualitat.

 Compartiu amb els proveïdors locals de confiança la vostra planifica-
ció gastronòmica i el seu calendari anual de productes de temporada i 
coordinau la relació comercial de forma respectuosa.

01
PLANIFICAU A CONSCIÈNCIA L’OFERTA DE MENJAR 

 Apostau per una carta curta, que afavoreixi un major control i rodat-
ge dels estocs.

 Descartau els plats menys demandats i diversificau l’ús dels ingre-
dients més acceptats.

 Preparau plats del dia i guarnicions que donin sortida als productes 
acumulats al magatzem i a les cambres.

 Dissenyau plats equilibrats, rics en vegetals, moderats en carbohi-
drats i limitats en proteïna.

 Augmentau l’oferta de plats elaborats amb llegums, a costa de reduir 
els plats de carn i millorar-ne la qualitat.

 Oferiu plats de pasta i de llegums com a opcions de segon plat.
 Detallau els ingredients de les preparacions i informau sobre la mida 

de les racions.

02
APOSTAU PER UNA CARTA ESPECIALITZADA EN PRODUCTE LOCAL 
I DE TEMPORADA I INTRODUÏU INGREDIENTS ECOLÒGICS

 Adaptau les receptes segons els ingredients frescos que ofereix el 
camp en cada època de l’any.

 Elaborau receptes a partir de les varietats pròpies del camp de Menorca.
 Interessau-vos pels avantatges que ofereixen els productes ecològics 

i incorporau-los a la vostra cuina.
 Aprofitau els avantatges econòmics, culinaris i mediambientals que 

presenta la compra de producte “lleig” i d’excedents de producte local, 
de temporada i ecològic.
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05
MANIPULAU ADEQUADAMENT ELS ALIMENTS I ASSEGURAU 
UNA BONA CONSERVACIÓ DE LES PREPARACIONS:

 Seguiu les normes d’higiene, aplicau els autocontrols i enregistrau 
diàriament les temperatures de les cambres. 

 Manteniu el magatzem i les cambres netes, ordenades i sense la 
presència de cartons ni plàstics.

 Garantiu la correcta rotació dels productes segons indiquen les dates 
de caducitat i de consum preferent.

 Guardau a les cambres fredes els aliments que tornen dolents fàcil-
ment, els encetats i els productes oberts.

 Assegurau un rodatge gairebé diari de les fruites i verdures, retirau 
les que comencen a fer-se malbé i aprofitau-les el mateix dia. Si en 
teniu molta quantitat, escaldau-les i congelau-les per racions.

 Separau en racions individuals la carn i el peix i congelau-les si no es 
consumiran entre avui i demà.

 Conservau les preparacions en fred o congelau-les, tapades i identifi-
cades, i serviu-les en els propers panxons.

 Exposau els aliments del bufet en recipients tancats, sense tallar i 
sense trencar la cadena de temperatura.

06
ADAPTAU-VOS A LES NECESSITATS DELS COMENSALS I 
INCITAU-LOS A TENIR UN ACTITUD ANTIMALBARATAMENT 

 Cuinau i serviu quantitats de menjar segons les racions de consum 
estandarditzades.

 Oferiu l’opció de poder triar la mida de les racions i el tipus de guar-
nicions.

 Serviu pa només si els comensals en volen.
 Facilitau que els clients s’enduguin les sobres: preparau-les en en-

vasos biodegradables, incitau l’ús de carmanyoles personals i donau 
consells de com conservar-les a casa.

 Demanau als usuaris per què han deixat restes al plat, si ha agradat el 
menjar i què millorarien.

07
APLICAU ESTRATÈGIES DE REDISTRIBUCIÓ DE LES SOBRES DE 
MENJAR O DE RECICLATGE 

 Realitzau una segregació correcta dels residus que generau i valorau 
les possibles sortides.

 Demanau als pagesos que us proveeixen si volen els subproductes i 
com els heu de preparar.

 Coordinau-vos amb algun col·lectiu del poble que pugui aprofitar les 
vostres restes d’aliments, a través d’un programa de donació de sobres 
o bé mitjançant l’elaboració de compostatge.

Apropiau-vos del valor 
afegit de fer cuina 
menorquina i revalorau 
l’aprofitament dels aliments
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08
ELABORAU UN PLA DE CONTROL PER GESTIONAR LA 
GENERACIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS, LA SEVA PREVENCIÓ 
I LA SEVA DESTINACIÓ

 Formau i sensibilitzau el vostre equip en matèria de prevenció i re-
ducció de malbaratament alimentari.

 Enregistrau els residus orgànics generats durant l’elaboració dels 
menjars i com tornen de plens els plats.

 Esbrinau els motius de generar restes alimentàries i valorau quina 
part es pot prevenir i quina, reduir.

 Considerau la magnitud econòmica, ètica, social i mediambiental del 
problema, i actuau conscientment.

09
VISUALITZAU LA GENERACIÓ DE RESIDUS INORGÀNICS 
EVITABLES I APOSTAU PER LA COMPRA A GRANEL 

 Analitzau la generació de residus inorgànics com els plàstics i propo-
sau mesures de reducció.

 Valorau els diferents formats en què podeu adquirir els aliments i 
prioritzau els de menys embalatges.

 Informau els proveïdors sobre el vostre interès per la compra a 
granel, tant per ajustar les quantitats com per reduir embolcalls inne-
cessaris.

10
IMPULSAU CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ EN CONTRA DEL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI 

 Visualitzau la vostra situació entorn del malbaratament alimentari i 
donau-la a conèixer.

 Desenvolupau programes de consum sostenible que requereixin la 
col·laboració dels consumidors, de l’equip de feina i de les persones 
que us proveeixen els aliments.

 Explicau als clients quins productes de la vostra carta són de Menorca, 
de temporada i ecològics, quines persones els produeixen i com ho fan.

 Creau simbiosis empresarials amb altres agents del sector i altres es-
pais del circuit alimentari per afavorir l’ús de producte local, de tempora-
da, ecològic, “lleig”, els seus excedents i sense embolcalls innecessaris.

 Reinventau-vos, creau accions per reduir el malbaratament alimentari 
i donau a conèixer les vostres iniciatives.
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PROJECTE “APORTAM” D’ARTIEM HOTELS
Línia de fruita i verdura creada juntament amb la pagesia de 
Menorca per apropar els seus clients a l’entorn natural de l’illa.

CAMPANYA “RESTAURANTES RESPONSABLES: AQUÍ 
NO SOBRA NADA” (I INICIATIVES TIPUS “DOGGY BAG”) 
Les campanyes ofereixen als usuaris dels restaurants asturians 
emportar-se a casa en una carmanyola les sobres del menú.

  www.cogersa.es

“MENU DOSE CERTA”
Campanya dirigida a reduir el malbaratament alimentari en el 
sector de la restauració per mitjà de la promoció de racions 
equilibrades i de quantitat raonable.

  www.ec.europa.eu

RESTAURANT PER QUILO
Sistema de restauració alternatiu que permet al consumidor 
adquirir només la quantitat de menjar que vol consumir, de 
manera que el menú no respongui a un preu fix.

“MENOS DESPERDICIO ES MÁS CONCIENCIA”
Guia per promoure pràctiques encaminades a reduir el malba-
ratament alimentari en els hotels de la comunitat valenciana.

  www.hosbec.com

TOO GOOD TO GO
Aplicació que proposa als restaurants vendre in situ els seus 
excedents de menjar a través de pacs sorpresa a preus reduïts.

  www.toogoodtogo.es 

COMUNITAT WASTEED
La coordinació entre cuiners, agricultors, pescadors, distri-
buïdors, processadors, dissenyadors, etc., amb la finalitat de 
reduir els residus alimentaris generats al llarg de la cadena 
alimentària, va motivar que el restaurant Blue Hill de Nova 
York proposés un receptari d’aprofitament d’aliments.

 www.wastedlondon.com 

MOVIMENT “PLAT BUIT” (LA XINA, 2013)
Amb cartells que instaven a una vida més frugal, centenars 
de restaurants es van sumar a la campanya oferint plats més 
petits i animant els clients a emportar-se les sobres.

THE EAGLE AND CHILD
On se serveixen menjars elaborats a partir dels ingredients 
que cultiven i s’abasteixen de productes de temporada a tra-
vés de proveïdors locals.

 www.eagle-and-child.com

SISTEMA LEANPATH
Sistema de control automatitzat de residus alimentaris per a 
establiments de restauració.

  www.leanpath.com

Tornar al sumari

https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/14519-inicio
https://ec.europa.eu/
https://www.hosbec.com/web/index.html#/home
https://toogoodtogo.es/es
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El malbaratament alimentari generat en col·lectivitats 
com els centres residencials, menjadors escolars i 
hospitals provoca un impacte ambiental important. En 
són causa els problemes en la gestió interna i la des-
personalització del servei: errors de comunicació, falta 
de formació, insuficient sistematització de processos... 
i una oferta poc orientada a la persona i de confusa 
identitat.

El marge de millora és considerable. Els volums de 
compra possibiliten orientar la política convencional 
comercial cap a una gestió de compres respectuosa, 
de compromís social i ambiental, que permeti millo-
rar l’atenció dels usuaris i la seva qualitat de vida i que 
estigui basada en el control de la generació de residus 
alimentaris. 

Accions com planificar els menús i les comandes, apro-
par-se als usuaris i implicar-los en les eleccions, apos-
tar pel producte fresc, local, de temporada i ecològic 
i establir relacions comercials més properes al sector 
de la producció (amb compres directes o a través de 
cooperatives agropecuàries) faciliten la prevenció del 
malbaratament alimentari, permeten reduir els costos 
operatius i aporten al centre el valor afegit de la soste-
nibilitat i responsabilitat.

Decàleg de mesures per prevenir 
i reduir el malbaratament alimentari
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02 
COORDINAU-VOS DIRECTAMENT AMB PRODUCTORS LOCALS 
I/O AMB COOPERATIVES AGRÍCOLES PER FER LES COMPRES

 Establiu acords de comercialització directament amb productors 
locals o amb cooperatives agrícoles.

 Demanau-los el calendari de productes locals per planificar menús 
de temporada.

 Compartiu amb els productors la vostra previsió de menús, perquè 
puguin planificar les sembres.

 Demanau pel producte en excedència i aprofitau-lo independent-
ment de la planificació de menús.

03 
VALORAU ELS AVANTATGES DEL PRODUCTE AGROECOLÒGIC, 
DONAU UNA OPORTUNITAT AL PRODUCTE “LLEIG” I 
PRIORITZAU LA VENDA A GRANEL 

 Incorporau producte agroecològic als menús i valorau els avantatges 
comercials i laborals que ofereix l’aposta pel producte respectuós amb 
les persones, el medi, els animals.

 Aprofitau els avantatges comercials i nutritius dels productes “lletjos” 
o “poc acceptats”.

 Informau els proveïdors sobre el vostre interès per la compra a 
granel, tant per ajustar les quantitats com per reduir embolcalls inne-
cessaris.

01 
PLANIFICAU ELS MENÚS AL LLARG DE L’ANY D’ACORD AMB 
LES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES, SOCIALS I CULTURALS 
DELS COMENSALS 

 Planificau els menús de forma periòdica, respectant la freqüència de 
consum setmanal de cada grup d’aliments.

 Incloeu llegums als menús per afavorir que els usuaris en consumei-
xin almenys 3 racions a la setmana.

 Reduïu la quantitat de carn a un màxim de 4 racions setmanals i 
assegurau que sigui de qualitat.

 Seguiu el calendari de producció de varietats locals per elaborar 
menús variats i de temporada al llarg de l’any.

 Duis un control diari estricte de les entrades i sortides dels usuaris i 
de la seva capacitat per menjar.

 Definiu una llista d’ingredients setmanal ajustada segons el nombre 
d’usuaris i les racions a servir.

Coordinau-vos directament 
amb productors locals i/o 
amb cooperatives agrícoles 
per fer les compres
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04
MANTENIU UN CONTROL ESTRICTE DE LES EXISTÈNCIES AL 
MAGATZEM, NEVERA I CONGELADOR 

 Controlau diàriament quins aliments hi ha al magatzem i a les cam-
bres fredes.

 Elaborau menús de reaprofitament per donar sortida a les existèn-
cies, especialment les que tenen propera la data de caducitat o la data 
de consum preferent.

 Acordau amb els proveïdors dels aliments que us entreguin les 
comandes cada pocs dies, per poder fer compres petites i cuinar amb 
producte fresc i de major qualitat.

05
CUINAU QUANTITATS AJUSTADES I CUIDAU LES 
PRESENTACIONS DELS PLATS

 Evitau cuinar més quantitat “per si de cas”; “millor que en sobri” no 
és la millor actitud.

 Obeïu les racions estandarditzades de consum i adaptau les quanti-
tats de menjar segons l’experiència del dia a dia. 

 Informau l’equip de menjador de quina és la ració preparada per a 
cada comensal i adaptau els estris per ajustar les quantitats de men-
jar (cullerots amb la mesura exacta, bols i plats ajustats a les racions 
habituals). 

 Cuidau les presentacions dels plats: ateneu a la temperatura dels 
aliments, els colors i les combinacions. 

06
AFAVORIU UN AMBIENT TRANQUIL I APROPAU LA CUINA ALS 
COMENSALS 

 Convertiu el menjador en un espai agradable: intentau que entri llum 
natural, decorau-lo a gust dels comensals, feis grups reduïts, col·lo-
cau estovalles personalitzades per minimitzar els renous i donau prou 
temps per menjar.

 Presentau l’equip de cuina als comensals i informau-los sobre quin 
serà el menú de cada dia.

 Demanau periòdicament als comensals una valoració dels menús i 
cercau solucions per millorar-los.
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07
CONSERVAU ADEQUADAMENT LES RESTES D’ALIMENTS I 
APROFITAU-LES PER ELABORAR ELS PLATS DELS PROPERS 
DIES

 Manipulau adequadament els aliments, evitau reescalfar el menjar i 
conservau-lo a la nevera o al congelador.

 Manteniu una bona higiene de la cuina i dels estris.
 Les truites o remenats d’ou, les croquetes, bunyols o raoles, les 

cremes i les ensalades permeten elaborar receptes senzilles de reapro-
fitament.

08
SUBMINISTRAU LES DARRERES SOBRES DE MENJAR ALS 
PRODUCTORS I/O RAMADERS QUE US PROVEEIXEN O FEIS 
COMPOSTATGE

 Realitzau una segregació correcta de qualsevol tipus de residu.
 Estudiau la millor sortida per als darrers residus alimentaris no co-

mestibles: podeu fer compostatge per donar-lo als horts comunitaris, o 
bé pactar amb alguns proveïdors que se’ls enduguin per alimentar els 
animals.

09
CONTROLAU DIÀRIAMENT EL REBUIG ALIMENTARI I LA 
GENERACIÓ DE RESIDUS INORGÀNICS EVITABLES

 Formau i sensibilitzau el vostre equip en matèria de prevenció i re-
ducció del malbaratament alimentari.

 Valorau quins residus es generen durant l’elaboració dels menjars i 
com tornen de plens els plats després del servei.

 Estudiau solucions per prevenir les restes d’aliments: començau per 
revisar la planificació de menús, les racions cuinades i servides i l’ac-
ceptació de les receptes.

 Valorau la magnitud econòmica, ètica, social i mediambiental del 
problema, per mitigar-lo de forma més sostenible i respectuosa.

10
MOBILITZAU-VOS I PARTICIPAU EN CAMPANYES EN CONTRA 
DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

 Visualitzau la situació actual del malbaratament alimentari al vostre 
centre i donau a conèixer la vostra situació.

 Implantau programes motivadors per mitigar el malbaratament que 
impliquin l’equip de feina i els usuaris.

 Informau sobre la vostra inquietud per mitigar el problema i comuni-
cau els resultats per motivar nous canvis.
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“MENORCA AL PLAT DE L’ESCOLA”
Projecte impulsat per l’Associació Leader que vetlla per 
menús escolars saludables, elaborats amb producte local i de 
proximitat, de temporada i ecològic.

  www.leadermenorca.org

DONACIÓ D’EXCEDENTS ALIMENTARIS I GUIA DE 
BONES PRÀCTIQUES PER A LA DONACIÓ
Donació de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

  Consulta la iniciativa aquí i la guia de bones pràctiques aquí

“PESA I PENSA”
Programa pedagògic per conscienciar l’alumnat sobre el 
consum d’aliments.

  www.pesaipensa.org 

“APROFITEM EL MENJAR! I ENS HO MENGEM TOT”
Guies per evitar el malbaratament alimentari en els menjadors 
escolars i en el sector de la restauració.

  Consulta el projecte aquí

MENÚ 100 % ECOLÒGIC
Menú ofert a l’Hospital Regional de Màlaga.

  Consulta la iniciativa aquí

CAMPANYA “MENJA JUST”
Campanya de la Universitat Autònoma de Barcelona, iniciati-
va que convida a reflexionar sobre la gran quantitat de menjar 
que desaprofitam.

  menjajustuab.wordpress.com

PROJECTE RECOOPEREM: DISTRIBUCIÓ 
I APROFITAMENT DE MENJARS
Iniciativa solidària de distribució dels aliments des de les 
escoles a la població més vulnerable impulsada pel Consell 
Comarcal del Vallès Occidental (Catalunya).

  Consulta la iniciativa aquí

MESURES CONTRA EL MALBARATAMENT
Implementació de mesures contra el malbaratament alimen-
tari a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra.

  Consulta el projecte aquí

“MENÚ A LA CARTA” 
A l’hospital Hvidovre (Dinamarca), la cuina de l’hospital 
funciona com un restaurant i els pacients poden seleccionar 
d’una carta els plats a consumir.

  www.hvidovrehospital.dk

WASTEWATCH BY LEANPATH
Programa que permet fer un seguiment del menjar desaprofi-
tat, mitjançant una tecnologia de mesura intel·ligent.

  www.leanpath.com

Tornar al sumari

https://bit.ly/39Is1VA
https://bit.ly/39O4vGQ
http://www.pesaipensa.org/
http://www.alicia.cat/uploads/all/guia_malbaratament.pdf
https://bit.ly/39JsqHb
https://menjajustuab.wordpress.com
https://bit.ly/2VZqCG6
https://bit.ly/339Xtt8
https://www.hvidovrehospital.dk/
https://www.leanpath.com/
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La majoria de persones consideram que la quantitat de 
menjar desaprofitat a casa nostra és mínima, però els 
estudis indiquen que, del malbaratament alimentari total 
generat a Menorca, un 40 % deriva del consum do-
mèstic. Aquest volum, afegit al gran nombre de nuclis 
familiars (o unitats de consum) que som, fa que petites 
accions responsables per part de cadascun de nosaltres 
dirigides a pal·liar el problema tenguin un efecte positiu 
multiplicador. 

Per prevenir el malbaratament alimentari, hem de tor-
nar a posar en valor l’alimentació. Hem de prendre 
consciència sobre què hem de comprar, on i per què, 
i entendre que les nostres eleccions a l’hora de menjar 
poden anar a favor o en contra de la sostenibilitat en tot 
el cicle alimentari.

Els consumidors tenim el repte de provocar el canvi 
cap a un model de consum respectuós, just i sosteni-
ble. Cada vegada que adquirim un producte “perfec-
te”, plastificat, fora de temporada i que ve d’enfora, en 
detriment d’un producte “lleig”, a granel, de temporada 
i local o de proximitat, col·laboram a generar malbara-
tament alimentari i a perpetuar-ne les conseqüències 
socials, ètiques, econòmiques i mediambientals.

Decàleg de mesures per prevenir 
i reduir el malbaratament alimentari
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03
ELABORAU UNA LLISTA DE LA COMPRA AJUSTADA, 
FEIS COMPRES PETITES ALS COMERÇOS DEL POBLE I  
COMPRAU A GRANEL 

 Elaborau una llista de la compra que respongui a la planificació de 
menús i als ingredients que no teniu.

 Anotau les quantitats exactes que necessitau (no és el mateix 4 po-
mes a granel que 1 bossa amb 9 peces, ni 0,5 kg de pollastre a granel 
que una safata amb 1,5 kg).

 Comprau el producte fresc (verdures, fruita, carn i peix) en quantitats 
petites i més vegades a la setmana.

 Evitau comprar “per si de cas” els productes que no estau segurs 
que consumireu en els propers dies.

 Sigueu crítics amb la publicitat i valorau la conveniència d’adquirir les 
ofertes “2 x 1”.

 Comprar a les botigues petites, als mercats municipals i de pagès 
facilita fer compres petites i a granel, comprar producte local i de tem-
porada i reduir la generació de residus alimentaris i inorgànics.

01
REVISAU QUINS ALIMENTS TENIU A CASA ABANS D’ANAR A 
COMPRAR I ABANS DE CUINAR

 Revisau diàriament el rebost, la nevera i el congelador per aprofitar 
els aliments en qualsevol àpat.

 Evitau tenir un excés d’aliments i de productes als quals no donareu 
sortida en menys d’una setmana.

 Consumiu primer allò que teniu per casa abans de comprar-ne més.
 Despertau la creativitat i elaborau plats nous a partir dels productes 

guardats a casa.

02
PLANIFICAU ELS MENÚS SETMANALMENT SEGONS LA 
TEMPORALITAT DELS PRODUCTES

 Anotau en un calendari setmanal propostes de dinars i de sopars, 
segons les preferències de tota la família i aprofitant tot allò que teniu al 
rebost, la nevera i el congelador. 

 Considerau també la fruita, el pa i els aliments que consumiu per 
berenar i en les berenetes.

 Incloeu almenys 3 racions de llegum a la setmana i un màxim de 4 
racions setmanals de carn.

 Planificau els menús amb verdures de temporada, segons marca el 
calendari de pagès de producció local.

 Reservau un dia de la planificació per menjar “restes” i fer menús de 
reaprofitament.

Elaborau una llista de 
la compra ajustada, 
feis compres petites als 
comerços del poble 
i comprau a granel
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04
PRIORITZAU EL PRODUCTE LOCAL I DE TEMPORADA, DONAU 
UNA OPORTUNITAT AL PRODUCTE “LLEIG” I VALORAU ELS 
AVANTATGES DE LA PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

 Prioritzau la compra d’aliments produïts a Menorca i, quan hagin de 
ser de fora, que siguin de proximitat.

 Triau fruites i verdures de temporada segons marqui el calendari 
anual de pagès de producció local.

 Donau una oportunitat als productes “lletjos” i valorau-ne els avan-
tatges econòmics, nutritius i mediambientals; la “perfecció” d’algunes 
fruites i verdures en mida, forma i color no sempre indica qualitat.

 Interessau-vos pel vessant ètic, social i mediambiental dels productes.
 Expressau a les botigues la vostra inquietud perquè indiquin d’on 

venen els productes, qui els ha produït i amb quins mètodes s’han 
produït, recol·lectat i transformat.

05
REAPROFITAU LES SOBRES, CUINAU QUANTITATS ADEQUADES 
I CONSERVAU BÉ LES RESTES 

 Cuinau aprofitant les sobres, els aliments encetats i els que estan a 
punt de caducar o d’arribar a la data de consum preferent.

 Evitau cuinar de més “per si de cas” o “per quedar bé”; limitau-vos a 
les racions habituals de consum.

 Preveniu els reescalfaments del menjar: escalfau la quantitat justa 
que menjareu i guardau la resta a la nevera.

 Racionau el menjar preparat que sobra, deixau-lo refredar i guar-
dau-lo tapat a la nevera per consumir-lo avui o demà, o bé congelau-lo.

06
GUARDAU ADEQUADAMENT ELS ALIMENTS PER ALLARGAR-NE 
LA DURADA ABANS QUE ES FACIN MALBÉ 

 Guardau a la nevera els aliments que tornen dolents amb facilitat, els 
encetats i els productes oberts.

 Evitau mesclar les pomes, les peres i els plàtans i guardau-los sepa-
rats de la resta de fruites.

 Retirau les fruites i verdures que comencen a fer-se malbé i aprofi-
tau-les el mateix dia.

 Separau en racions individuals la carn i el peix, guardau a la nevera 
les que menjareu avui o demà i congelau-ne la resta.

 Si teniu verdures i hortalisses que no consumireu immediatament, 
rentau-les, eliminau les parts no comestibles, escaldau-les un minut, 
deixeu-les refredar amb aigua i congelau-les.

 Evitau guardar els aliments frescos dintre de bosses de plàstic.
 Guardau els productes secs en un espai sense humitat, ben ventilat i 

sense llum solar directa.

07
DONAU ÚS A LES DARRERES RESTES D’ALIMENTS GENERADES 
NO COMESTIBLES 

 Separau correctament els residus, tant els orgànics com els inorgànics.
 Feis compost a casa (informau-vos de com es fa, dels tipus que hi ha i 

de si compliu les condicions), aprofitau-lo com a fertilitzant per a les plan-
tes, l’hort o les jardineres del poble, o bé donau-lo a qui el pugui aprofitar.

 Utilitzau les compostadores municipals o expressau a l’Ajuntament el 
vostre interès pel compostatge comunitari.
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08
SI ANAU A UN RESTAURANT: 

 Informau-vos de quins són els ingredients dels plats i com són de 
grosses les racions.

 Si no voleu pa, proposau que no us en serveixin o que el retirin de la 
taula.

 Demanau que us preparin les restes de menjar en un envàs per en-
dur-vos-les a casa i després conserveu-lo a la nevera.

 Ompliu les vostres cantimplores amb l’aigua sobrant.
 Suggeriu que serveixin mitges racions, que pugueu triar les guarni-

cions i que serveixin aigua en gerres.

09
CONVERTIU LA VOSTRA ALIMENTACIÓ EN UNA ACTIVITAT 
IMPORTANT I COMPARTIDA, DES DE LA PLANIFICACIÓ I 
COMPRA DELS ALIMENTS, PASSANT PER L’ELABORACIÓ  
DELS MENÚS, FINS AL MOMENT DE MENJAR

 Menjau acompanyats o en família i compartiu l’experiència de ser 
conscients del que consumiu.

 Si teniu infants, sortiu amb ells pel poble a fer la compra, almenys 
una vegada a la setmana; donau-los responsabilitats perquè aprenguin 
a fer eleccions saludables i sostenibles als comerços i els mercats.

 Aprofitau els moments de comprar, cuinar i menjar per posar en 
valor la tradició gastronòmica, els aliments, la feina dels productors i 
l’impacte ambiental del nostre consum.

 Visualitzau cada dia els residus que generau, demanau-vos per què i 
com ho podríeu prevenir i reduir.

10
SUMAU-VOS A L’ACTIVISME GASTRONÒMIC A FAVOR DE LA 
SOSTENIBILITAT DE TOT EL CICLE ALIMENTARI

 Mobilitzau-vos i participau en campanyes per promoure formes de 
producció i de consum més justes i responsables i en contra del mal-
baratament alimentari.

 Valorau els comerços i restaurants que tenen implantades pràctiques 
de sostenibilitat: que tenen proveïdors locals, que aposten pel produc-
te de temporada, que compleixen els criteris de benestar animal, que 
tenen peix de pesqueres sostenibles, que donen sortida als excedents 
de menjar en lloc de tirar-lo, que promouen la venda a granel i eviten 
els envasos d’un sòl ús, etc. 

 Considerau l’opció de participar en grups de consum per abastir-vos 
de producte agroecològic.

 Promoveu la creació d’horts socials i comunitaris i participau-hi 
activament.
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“PENSA, COMPRA, CUINA, MENJA” I “UN CONSUM 
MÉS RESPONSABLE DELS ALIMENTS”
Guies de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Residus 
de Catalunya, respectivament, que tenen per objectiu pro-
moure un canvi d’hàbits que permeti reduir el malbaratament 
alimentari a les llars.

“TU BASURA VALE UN HUEVO”
Iniciativa que recupera els aliments rebutjats a restaurants i 
menjadors per alimentar gallines que alhora generen ous i un 
residu fertilitzant aprofitat en horts socials.

  Consulta el projecte aquí

STOP WASTING FOOD
Moviment ciutadà que per mitjà del seu web i Facebook 
ofereix consells pràctics als ciutadans i proposa actuacions 
adreçades a altres actors de la cadena alimentària.

  stopwastingfoodmovement.org

PROJECTE SOCIAL TAPPER
Projecte que, a través d’una app, lluita contra el malbaratament 
posant en contacte establiments amb excedent alimentari diari 
o productes propers a la data de caducitat amb consumidors 
interessats a adquirir aquests productes a preus rebaixats.

  tapper.es

EL PLAT DE GRÀCIA (BARCELONA)
Menjador popular socialment transformador que aprofita el 
menjar malbaratat per compartir-lo entre veïns i veïnes.

  www.aprofitemelsaliments.org

“FEEDING”
Esdeveniments “Feeding” (Feeding 5.000 Trafalgar Square, 
Feeding 1.000 Zaragoza), per conscienciar la societat que el 
malbaratament alimentari pot alimentar milers de persones. 

“SOY COMIDA PERFECTA”
Empresa emergent preocupada pel malbaratament alimen-
tari que recupera productes en perfecte estat procedents 
de la indústria i els supermercats i els comercialitzen per 
als usuaris a través de l’app i la seva web amb descomptes 
importants.

  www.soycomidaperfecta.com

“NO VOLEM COMPRAR RESIDUS”
Acció impulsada per Rezero, en què cinc famílies van viure 
durant un mes l’experiència de comprovar si és possible viure 
sense generar residus.

  www.rezero.cat

“DISCO SOUP DAY”
Acció que recol·lecta restes d’aliments encara comestibles 
des de diferents sectors de la cadena alimentària i els prepara 
en forma de sopa per compartir entre un grup de persones.

  www.slowfood.com

SLOW FOOD YOUTH NETWORD
Organització que reuneix joves de tot el món per promoure can-
vis en l’actual sistema de producció i un consum més sostenible.

  www.slowfood.com

Tornar al sumari

https://bit.ly/2IHbIw4
https://bit.ly/2wQU7iA
https://tapper.es
http://aprofitemelsaliments.org/
http://soycomidaperfecta.com/
http://www.rezero.cat/
https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/world-disco-soup-day/
https://www.slowfood.com/es/nuestra-red/slow-food-youth-network/
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