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MAGATZEM  D’ALIMENTS:  GUIA DE CONSELLS 

 

Condicions del local: 
 
1. El local ha de tenir un ambient sec, ben ventilat i protegit de la llum solar directe. 
2. La temperatura ambient no ha de ser elevada, com més fresca millor. 
3. La il·luminació ha de ser suficient per permetre observar amb claredat els aliments emmagatzemats. 
4. Les parets i el terra han de ser de fàcil neteja i desinfecció. 
5. Cal evitar l’accés d’insectes, animals domèstics i rosegadors. 
6. El magatzem ha d’estar proveït de prestatges elevats del terra per permetre una neteja correcta i en 

nombre suficient per la bona ordenació dels aliments.  
 

Perills que poden aparèixer: 
 
1. Els aliments poden contaminar-se o fer-se malbé per: 

 La presència d’insectes i rosegadors 
 El trencament dels envasos que els contenen 
 El contacte amb productes tòxics no alimentaris (ex.: productes de neteja i desinfecció) 

2. Plagues d’insectes en les pastes alimentàries i altres aliments secs (arròs, farina…). 
3. Multiplicació de microorganismes per emmagatzemar els aliments en ambients calorosos i humits. 
4. Els aliments poden alterar-se per haver sobrepassat la data de caducitat (perill real per a la salut, risc 

d’intoxicació) o la data de consum preferent. Cal recordar que un cop superada la data de consum 
preferent, els aliments encara es poden consumir i no suposen cap perill per la salut, sempre que no 
mostrin canvis en el seu olor, color o en el seu aspecte. 

 

Actuacions per evitar perills: 
 
1. Els aliments s’han d’emmagatzemar respectant el principi “el primer que caduca el primer que surt, o el 

primer que entra el primer que surt”. 
2. Els aliments s’han de guardar alçats del terra almenys uns 10 cm. 
3. No es poden emmagatzemar junts productes alimentaris amb altres que no ho siguin. Cal tenir molta 

cura de guardar els productes de neteja en armaris específics i separats dels aliments. 
4. Els envasos bruts, deteriorats o trencats han de retirar-se immediatament. 
5. El local ha de netejar-se i desinfectar-se periòdicament amb la finalitat de mantenir unes condicions 

higièniques correctes. 
 

Què cal controlar visualment? 
1. L’ etiquetatge dels productes (dates de consum preferent i de caducitat). 
2. L’ aspecte extern dels aliments i dels seus envasos. 
3. L’ ordre i la  col·locació dels aliments. 
 

Com actuar si algun producte no és correcte: 
 
1. Retirar els productes amb la data de caducitat sobrepassada. 
2. Comunicar si algun aliment enllaunat presenta bombaments, cops o símptomes de corrosió. 

 
El Banc dels Aliments agraeix tota la informació facilitada per les Entitats Benèfiques sobre l’estat 
dels aliments donats amb l’objectiu d’oferir un millor servei i poder trobar l’origen del problemes. 
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GUIA DE TRANSPORT AL BANC DELS ALIMENTS (BAL) 
 

1.-INSTRUCCIONS: 

 Cal transportar els aliments mantenint les temperatures requerides  i preservar la 

integritat de l’embalatge. 

 Els receptacles dels vehicles estaran nets, aïllats i en condicions adequades per evitar 

qualsevol tipus de contaminació. 

 Els vehicles NO s’utilitzaran per transportar altres productes, si aquests poden contaminar 

als aliments. 

 Separació efectiva quan es transporten al mateix temps diferents aliments o bé aliments 

amb altres productes. 

 Els aliments es col·locaran i es protegiran de manera adequada per evitar riscos de 

contaminació. 

 NO es carregarà cap vehicle que incompleixi notòriament les normes de transport, 

especialment el frigorífic. 

 

2.-ESTIBA: 

 L'estiba serà responsabilitat del transportista (conductor), però donat que les 

operacions de càrrega i estiba les realitza el BAL, es faran de manera que el transport es 

pugui efectuar posteriorment amb les màximes condicions de seguretat. També es tindran 

en compte les possibles instruccions als transportistes. 

 Es farà de manera que s’impedeixi el moviment de la càrrega durant el desplaçament, 

emprant els materials auxiliars que permetin la fixació d'aquesta al vehicle. 

 La distribució, el pes i el volum de la càrrega, estaran en consonància amb la capacitat i 

les característiques del vehicle. 

 
3.-NETEJA: 

Revisar  i netejar, si és necessari, l’interior del vehicle assegurant-se que no queden restes de 
transports anteriors. 

 
 
4.-TRANSPORT D’ALIMENTS A TEMPERATURA CONTROLADA: 

És necessari fer-ho en un vehicle isotèrmic o frigorífic, a una temperatura entre 0 i +5ºC, durant 
tot el trajecte si són aliments refrigerats i a una temperatura entre -15 i -25ºC si són aliments 
congelats. 
Abans de carregar el vehicle, s’ha de posar en funcionament el sistema de fred (mínim 
5 minuts) i assegurar-se que la temperatura és la correcte.  
 
Una vegada arribi a destí, i després de comprovar que el aliment no ha sobrepassat la temperatura 
acceptable (-12ºC en congelats i +8ºC en refrigerats), s’haurà d’emmagatzemar el més aviat 
possible a la nevera ó congelador segons el cas, o consumir immediatament en cas de no disposar 
de equips adequats. 
En cas de incidències durant el transport seguir les instruccions descrites en el punt 6.- 
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5.-PROTECCIONS NECESSÀRIES SEGONS EL CAS : 

En la taula següent es pot veure quins són els sistemes adequats en cada cas  i les alternatives 

possibles,  si no disposem de d’aquests sistemes 

TIPUS DE 
TRANSPORT 

ALIMENTS CONGELATS ALIMENTS REFRIGERATS 

Camió o furgoneta 
isotèrmica per 

congelats 
(-15 a -25ºC) 

ADEQUAT 

 
ACCEPTABLE 

 
 

TRANSPORT: inferior a 4 hores 

Camió o furgoneta 
isotèrmica per 

refrigerats 
(0 a +5ºC) 

ACCEPTABLE 
 

TRANSPORT: inferior a 4 hores 

ADEQUAT 

Camió o furgoneta 
isotèrmica 

ACCEPTABLE 
 

TRANSPORT: inferior a 2 hores 

ADEQUAT 
 

TRANSPORT: inferior a 2 hores 

Camió o furgoneta 
 sense temperatura 

controlada 

ACCEPTABLE 
AMB PROTECCIÓ ISOTÈRMICA I 

ACUMULADORS DE FRED 

(Bosses o fundes de palet) 
 

TRANSPORT: inferior a 2 hores 

ADEQUAT  
AMB PROTECCIÓ ISOTÈRMICA 

(Bosses o fundes de palet) 
 
 

TRANSPORT: inferior a 2 hores 

Camió obert 
 

EXCEPCIONAL 
 

TAPAR LES MERCADERIES 
AMB UN TOLDO Ó SIMILAR  

 
ACCEPTABLE 

AMB PROTECCIÓ ISOTÈRMICA I 

ACUMULADORS DE FRED 

(Bosses o fundes de palet) 
 

TRANSPORT: inferior a 1 hora 

TAPAR LES MERCADERIES 
AMB UN TOLDO Ó SIMILAR  

 
ADEQUAT  

AMB PROTECCIÓ ISOTÈRMICA 

(Bosses o fundes de palet) 
 
 

TRANSPORT: inferior a 1 hora 

  
És el transport adequat en cada cas. 

 Transport alternatiu, per un període limitat de temps, que en alguns casos haurà 
d’incorporar la corresponent  protecció. 

 

6.-QUE FER EN CAS DE DETERMINADES INCIDÈNCIES: 

 El fet que un aliment fresc o refrigerat s’arribi a congelar per accident o altres raons, no 

representa cap problema per a la salut i es pot menjar tranquil·lament, només pot passar 

que en algun cas concret perdi alguna de les seves propietats organolèptiques (aspecte, olor, 

color, tacte...). 

 Si un aliment congelat es descongela, es pot utilitzar sense cap tipus de problema durant les 

següents 24 hores, en cap cas s’ha de tornar a congelar.  

 Si s’ha sobrepassat el límit acceptable durant el transport, es valorarà i s’actuarà segons cada 

cas de manera individual. (segons temperatura final i temps d’exposició). 

 Els aliments es poden consumir amb tota seguretat fins el mateix dia que indica la data de 

caducitat, després ja no. 
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ORGANITZA BÉ LA NEVERA 

Prestatge superior Làctics, iogurts,  formatges, embotits, aliments cuinats, envasats i 

semiconserves. En aquesta zona es poden col·locar també els aliments ja 

cuinats un cop ben freds, les sobres, els pastissos i aquells productes cuinats 

que a la etiqueta posi “un cop obert conserveu en fred”. El prestatges superiors 

solen estar entre 5-8ºC. 

 

 

Prestatge inferior Carn, peix i marisc cru. Són els aliments més peribles, per això s’han de 

col·locar al lloc més fred de la nevera just per sobre del calaix de les verdures. 

Utilitza recipients de vidre o plàstic per evitar contaminacions creuades. El 

prestatge inferior sol estar entre 2-5ºC. 

 

 

Calaixos 
Fruites i hortalisses. Als calaixos hi posarem les verdures i  les fruites que 

requereixin refrigeració. Els calaixos solen estar a uns 8-10ºC.  

Porta Ous, begudes, melmelades, salses, mantega. La porta és la part menys 

freda de la nevera, la temperatura sol estar a uns 8-10ºC.  

Congelador La gran majoria dels aliments es poden congelar. Fruites, verdures, salses i 

purés acostumen a perdre la seva textura. La temperatura del congelador s’ha 

de mantenir a -18ºC o més baixa.  

 

 

CONSELLS GENERALS 

Protegeix els aliments crus i els cuinats amb embolcalls o dins de recipients de vidre o de plàstic per 

evitar la contaminació creuada. Espera a que els aliments cuinats estiguin ben freds. 

Al guardar la compra aprofita per col·locar a primera línia els productes més antics que hagis de 

consumir més aviat i amb data de caducitat més propera. 

No sobrecarreguis la nevera. Quan menys vegades obris la nevera millor i controla el temps que tens 

la porta oberta. 

Si tens aliments propers a la seva data de caducitat que no has de consumir, congela’ls. 

Per congelar, embolica bé els aliments, identifica’ls i escriu la data de congelació. Congela en petites 

porcions, només la quantitat que necessitis cada vegada.  

Descongela els productes lentament, i cuina’ls el més aviat possible. No tornis a congelar els 

aliments que ja han estat congelats, és multiplica el perill de contaminació i perden característiques.  

Neteja la nevera i el congelador amb freqüència. 

 

REGULA EL TERMOSTAT 

nevera HIVERN 5-6ºC ESTIU 3-4ºC 

congelador -18ºC o més baixa tot l’any 
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CONSERVACIÓ D’ALIMENTS 
 

 
Tots els aliments envasats es conservaran d’acord a les instruccions de 
l’etiqueta, i seran utilitzables fins a la data que indiqui l’envàs.  
 
 

  

ALIMENTS REFRIGERATS 

Conservar a la nevera, a una Temperatura (Tª) entre 2 i 8ºC.  A aquesta Tª els microorganismes estan 

vius però el seu desenvolupament és menor o no es produeix. 

Temps de conservació aproximat per aquells aliments casolans, a granel, o al tall que no 
porten data de consum 

Carn picada: 2 dies 
Carn crua: 2-3 dies 

Peix fresc: 2 dies 
Carn cuita, peix cuit i restes:  3-4 dies 

Llet pasteuritzada oberta:  4-6 dies 

Postres casolans:  2-3 dies 
Verdura cuita:  3-4 dies 

Nata fresca i formatge  fresc:  1-2 dies 
 

Pastissos i pasta fresca  2-3 dies 
Fruita i Verdura: 5-7 dies 

Verdura fulla verda: 2-3 dies 
Maduixes, cireres i figues:  2-3 dies 

Albergínia, pastanaga i tomàquet:  5-7 dies 

Albercoc, pruna, raïm i préssec: 3-5 dies 
Poma, meló, plàtan, taronja i pinya: 6-8 dies 

 

   

 

ALIMENTS CONGELATS 

La Tª ha de ser de -18ºC o inferior en el nucli del aliment. A aquesta Tª els microorganismes no es 
desenvolupen i es limiten les reacciones químiques i enzimàtiques. 

 

Per descongelar, si l’aliment ho permet passar a coure’l directament. Si no, descongelar lentament a la 
nevera i utilitzar seguidament. Si no hi ha prou temps descongelar en microones, és el més ràpid.  

Per descongelar peces grans de carn o peix, posar l’aliment a sobre una plata amb reixeta que eviti el 
contacte del producte amb el líquid que deixa anar, que pot ser un bon caldo de cultiu pels 

microorganismes. 

 
El temps que els aliments poden estar congelats és molt variable, depèn del propi aliment, de les 

característiques del congelador, del procés de congelació i del tipus i qualitat del embolcall utilitzat.   
          

 

 

ALIMENTS QUE NO NECESSITEN SER CONSERVATS EN FRED   

Pa: a Tª ambient 
Galetes: en lloc fresc i sec 

Aperitius secs:  en lloc fresc i sec 

Xocolata: en lloc fresc i sec 
 

Embotits curats: en lloc fresc, sec i airejat 
Arròs, farines i pasta: en lloc sec i sense llum  

Té, cafè i cacau:  en lloc sec i sense llum 

Llaunes i conserves: en lloc se, els envasos de 
vidre protegits de la llum.                                                                                                                     

 

 



Quan s’acosti la 

DATA DE CADUCITAT 
consumeix l’aliment, cuina’l i/o congela’l, ja que
un cop depassada la data de caducitat l’aliment
no s’ha de consumir perquè no és segur.

Un cop depassada la

DATA DE CONSUM PREFERENT
l’aliment encara és segur, de manera que el
pots consumir seguint sempre aquests criteris:

Un cop obert pots tastar l’aliment i comprovar que 
les seves característiques de gust, d’olor o d’aspecte 
no estiguin alterades.

L’envàs s’ha de mantenir intacte.

L’aliment s’ha de conservar en les condicions 
recomanades pel fabricant que trobaràs a l’envàs.

LES DATES T’AJUDEN
A NO MALBARATAR
ALIMENTS
GESTIONA LA NEVERA I EL REBOST AMB L’AJUDA DE LES DATES

EL PRIMER QUE ENTRA EL PRIMER QUE SURT
Consumeix primer els aliments que vas comprar abans

i els que tenen les dates més properes.

DATA DE CONSUM
PREFERENT

DCP

RECORDA!
NO ÉS

EL MATEIX

DC
DATA DE

CADUCITAT

Octubre 2018
Basat en l’Informe del Comitè Científic

Assessor de Seguretat Alimentària



Basat en l’Informe del Comitè Científic
Assessor de Seguretat Alimentària Octubre 2018

Pa torrat, galetes i altres 
pastes seques, cereals per 
esmorzar, pasta seca farcida...

Begudes UHT: llet, sucs 
de fruita, begudes de 
soja...

Formatge
sec

Xocolata farcida,
bombons,  torrons

Pernil curat i 
embotit curat 
no llescat

Oli, 
margarina, 
mantega

Congelats

Salses 
envasades 

Xips de patates, 
d’hortalisses

Llegums secs i
en conserva,
pasta seca,
arròs, farina

Llet  condensada, 
evaporada, 
en pols 
(no infantil)

Conserves de 
llauna i en pots 
de vidre

Xocolata
en rajola

Cafè, te,
espècies

Conserves
de carn i
de peix

Xarop,
codonyat,
mel

Aigua
mineral

DATA DE CONSUM PREFERENT
De manera orientativa, un cop depassada la

l’aliment encara es manté en un estat satisfactori almenys 
durant aquests períodes:

1 ANY

3 MESOS

Pastisseria tova
no farcida 
(magdalenes...)

Pernil curat i 
embotit curat 
llescat

1 MES

15 DIES Iogurt

Pa de
motllo

Sempre

CONSERVAT
adequadament

envàs

INTACTE
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RECOMANACIONS DE MENU TIPUS 

 
 

Aquestes recomanacions s’han confeccionat d’acord a la valoració realitzada per l’ Instituto 
Pascual Sanz i per el SENC (“Sociedad Española de Nutrición Comunitaria”) de manera que 
permetin constituir menús alimentaris variats, suficients i equilibrats per persona tipus 
(unes 2000 Kcal/dia).  
El menú es  composarà de tots els grups d’aliments necessaris, considerem unes 28 
racions per setmana.  

 
 

GRUPS   
D’ALIMENTS 

FREQÜÈNCIA 
RECOMENADA 

PES PER RACIÓ  
(cru i net) 

MESURES CASOLANES 

Llet i derivats 
2 – 4 racions dia 
(21 rac./setmana) 

200-250ml de llet 
200-250g de iogurt 
40-60g formatge curat  
80-125g formatge fresc  

1 tassa de llet 
2 unitats de iogurt 
2-3 talls de formatge 
1 porció individual  

Patates, arròs, pa, 
pasta 

4 – 6 racions dia 
(35 rac./setmana) 

60-80g de pasta, arròs 
40-60g de pa 
150-200g de patates  

1 plat normal 
3-4 llesques o un panet 
1 patata gran o 2 petites  

Verdures i 
hortalisses 

≥ 2 racions dia 
(14 rac./setmana) 

150-200g 

1 plat d’amanida 
1 plat de verdura cuita 
1 tomàquet gran, 2 
pastanagues 

Fruites ≥ 3 racions dia 
(21 rac./setmana) 

120-200g 
1 peça mitjana, 1 tassa de 
maduixes, 2 talls de meló… 

Oli d’oliva 3 – 6 racions dia 
(28 rac./setmana) 

10ml 1 cullerada sopera 

Aigua 4 – 8 racions dia 200ml 1 got 

Peix 3 -4 rac./setmana 125-150g 1 tall individual 

Carns magres, aus 
i ous 

3 -4 rac. de cada per 
setmana. Alternar el 
consum 

100-125g 
1 filet petit, 1 quart de 
pollastre o conill, 1 o 2 ous 

Llegums 2-4 racions setm. 60-80g 1 plat normal individual 

Fruits secs 3-7 racions setm. 20-30g 1 ració individual (grapat) 

Embotits i carns 
grasses Ocasional i moderat 

  

Dolços, snacks, i 
refrescos 

Ocasional i moderat   

Mantega, 
margarina i 
brioixeria 

Ocasional i moderat   
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CISTELLA BÀSICA RECOMANADA 
 
 
D’acord amb les recomanacions de menús variats saludables, s’ha confeccionat una cistella 
per persona, amb aquells productes bàsics que l’haurien de composar. 
 

 
 

    Aliment Racions/set. Pes/ració g/set. g/mes 

LACTICS 
3r/dia    

21r/setm. 

Llet 7 200 1400 5600 

Iogurt 7 125 875 3500 

Formatge 7 40 280 1120 

FARINACIS 
4-6r/dia          

28r/setm.     

Patata 3 200 600 2400 

Arròs 3 80 240 960 

Pasta 4 80 320 1280 

Cereals, pa, pastes 14 50 700 2800 

FRUITES I 

VERDURES 

5r/dia         

35r/setm. 

Verdures 14 200 2800 11200 

Fruita 21 200 4200 16800 

GREIXOS 
4r/dia            

28r/setm. 
Oli d'oliva 28 10 280 1120 

PROTEÏCS 
2r/dia         

14r/setm.     

Peix 4 125 500 2000 

Carn 4 100 400 1600 

Ous 4 125 500 2000 

Llegums 4 80 320 1280 

Fruits secs 5 25 125 500 
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El gluten és un conjunt de proteïnes que tenen determinats cereals com són el blat, ordi, sègol, 

espelta, kamut®, triticale i civada. La malaltia celíaca és una intolerància permanent al gluten, que 

provoca una atròfia de les vellositats de l’intestí prim que afecta a la capacitat d’absorbir els 

nutrients dels aliments. També està descrita la sensibilitat al gluten d’origen no celíac amb 

símptomes que apareixen hores després també del consum de gluten. Per prevenir els efectes 

adversos en les persones afectades, l’única mesura eficaç és realitzar una dieta sense gluten. 

 

El Banc d’Aliments vol ajudar al màxim en el tractament de les persones amb celiaquia o 

sensibilitat al gluten, per això es molt important que rebem informació del nombre de beneficiaris 

afectats que estan adscrits o són atesos a cadascuna de les entitats amb les que col·laborem. 

D’aquesta manera des del Banc d’Aliments i dintre de les nostres possibilitats mirarem de 

subministrar tant aliments lliures de gluten per naturalesa com productes elaborats  a partir de 

cereals sense gluten a fi de que els afectats puguin mantenir una dieta ben equilibrada i variada. 

 

És IMPORTANT RECORDAR que els cereals que NO pot 
consumir una persona celíaca (intolerant al gluten) són: 

Blat, Ordi, Sègol, Espelta, Kamut®, Triticale i Civada 

 

 

 

 

 

 

 

  

És IMPORTANT RECORDAR que els cereals que SÍ 
pot consumir una persona celíaca (intolerant al gluten) 
són: 

Arròs, Blat de moro, Blat sarraí/Fajol, Mill, Sorgo, 
Teff, Quinoa, Amarant, Sèsam, Soja i Tapioca 

Consells més importants: 

- Consumeix productes naturals, els lliures de gluten per naturalesa. 
- Evita els productes a granel. 
- Evita els productes etiquetats com de baix contingut en gluten. Utilitza només els 

etiquetats amb la llegenda SENSE GLUTEN. 
- Si tens algun dubte, comprova la relació d’ingredients declarats a l’etiqueta en les 

llistes d’aliments sense gluten publicades per les associacions. 
- Extrema la precaució en bars, restaurant i menjadors a on fàcilment poden haver-hi 

contaminacions creuades.  
- Si dubtes de determinat producte, NO EL CONSUMEIXIS. 
-  
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¿Com podem esbrinar si un producte té gluten o no? 

A l’hora de consumir un producte que es troba dintre un paquet, només podem tenir tota la 

seguretat de que el producte no té gluten si està clarament indicat en l’etiqueta del envàs o 

paquet. A l’etiqueta del envàs hi pot dir escrit “sense gluten o molt baix en gluten, o bé utilitzar un 

símbol”.    

  

Certificació internacional, sistema de 
llicència europeu (ELS) o símbol de la 
Espiga Barrada 

Certificació nacional, marca de garantia 
controlada per FACE (Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España) 
 

 

 
 

 

 

El símbol de l’Espiga Barrada és la marca més 
reconeguda del productes sense gluten a nivell 
internacional, i la que ofereix major confiança i 
seguretat als consumidors celíacs de tota Europa. 
  
El símbol garanteix que les empreses que 
l’utilitzen compleixen amb els estrictes estàndards 
de producció que exigeix l’AOECS (Associació de 
Societats Europees de Celíacs). 

 

La Marca de Garantía “Controlado por FACE” 
garantitza al consumidor que els productes que la 
porten compleixen amb els requisits que FACE 
estableix respecte els seu contingut màxim de 
gluten i que són aptes per el consum per 
persones celíaques.  

 

 

Segons aquets certificació els productes 
alimentaris sense gluten són aquells que el seu 
contingut en gluten no sobrepassa els 20 mg/kg 
(ppm) en total, mesurat en els aliments tal i com 

es venen al consumidor final. 
 

El límit crític establert per aquesta certificació és 
de 10 mg/kg (ppm) de gluten en el producte 
final. 
 

 

Pàgines webs d’ interès on es pot trobar mes informació: 

- FACE, Federación de Asociaciones de Celíacos de España  http://www.celiacos.org/ 

- Sociedad Española de Enfermedad Celíaca http://www.seec.es/ 

- Associació Celíaca de Catalunya http://www.celiacscatalunya.org/ 

 

http://www.celiacos.org/
http://www.seec.es/
http://www.celiacscatalunya.org/


La celiaquia és una intolerància permanent al gluten que es presenta en individus genèticament predisposats, caracteritzada per una 
reacció inflamatòria, de base immune, en la mucosa de l’intestí prim que dificulta l’absorció dels nutrients del aliments.

Actualment, la prevalença de la celiaquia s’estima en 1 celíac per cada 100 habitants.

El gluten és una proteïna present en alguns cereals com el blat, ordi, sègol, espelta, kamut, triticale (híbrid del blat i l’ordi), i 
possiblement, avena. El celíac no pot menjar cap aliment en l’elaboració del qual s’hagin utilitzat farines, midons, fècules, sèmoles 
o qualsevol altre derivat d’aquests cereals, com a matèria primera, ingredient d’un ingredient compost, additius i/o aromes, o com a 
impuresa de midons o fècules.

La ingesta de petites quantitats de gluten és altament perjudicial per al celíac i per això, és imprescindible per aquest seguir un 
règim estricte sense gluten per a tota la vida. 

El celíac pot prendre aliments lliures de gluten per naturalesa (tal i com s’indiquen a continuació) i aliments específics. A més a més, 
des de l’Associació, s’edita una Llista d’aliments sense gluten per facilitar la compra als celíacs. 

L’elaboració de plats per a celíacs, requereix una atenció especial que s’inicia amb el disseny dels menús i que cal mantenir fins 
que es serveix el plat. Si heu de preparar menjar per a celíacs, tingueu cura d’evitar la contaminació creuada. Si teniu algun dubte, 
pregunteu a l’interessat o bé, contacteu amb l’Associació de Celíacs que us podrem assessorar en com fer-ho.

Aliments lliures de gluten 
per naturalesa

Aliments que contenen gluten
o que cal consultar 

(Veure Llista d’aliments sense gluten)
Tipus d’aliment

Arròs, blat de moro, fajol, mill, sorgo, tef, quinoa, 
amarant, sèsam. Farines aptes per a celíacs que 
estan etiquetades com a tals. Pa, pasta, galetes i 
productes de pastisseria elaborades amb farines 
especials sense gluten.

Blat, sègol, ordi, espelta, kamut, triticale. 
Farines, pa, pasta i galetes amb gluten o sense 
especificar.

Totes les verdures, hortalisses, bolets comestibles: 
fresques i congelades, sense cuinar. Conserves 
de verdures, hortalisses i llegums al natural. 
Patates, moniatos, iuca, xufa, remolatxa.

Verdures i hortalisses precuinades, deshidratades, 
congelades-manipulades, IV gamma, cremes 
de verdures industrials. Patates prefregides 
congelades. Llegums en conserva, granel i 
germinats de soja en conserva.

Tot tipus de fruita fresca, en almívar, sucs de 
fruita i nèctars de fruites naturals.

Gaspatxo, fruita IV gamma, fruita deshidratada 
(orellanes, figues,...). Melmelades i confitures. 
Sucs de fruites amb altres ingredients.

Natural: crua, torrada o dessecada, excepte 
figues.

Fruita seca fregida, amb sucre, trossejada, en 
pols. Figues dessecades.

Qualsevol tipus de carn o au, fresca o congelada. Preparades, precuinades i/o amb salsa o 
elaboració no controlada, salsitxes variades, 
frankfurt, botifarres, hamburgueses.

Tot tipus de carn, aus i visceres, fresques, 
congelades i en conserva al natural. Bacó 
i cansalada: frescos, salats, fumats, cuits o 
semicuits. Pernil curat i cecina.

Embotits. Preparats càrnics: botifarra, salsitxes, 
carn picada, mandonguilles.

C/ Independència, 257 - 08026 Barcelona
Tel. 934 121 789 - info@celiacscatalunya.org
www.celiacscatalunya.org

Cereals, 
Farines de cereals 

i derivats

Verdures, 
Llegums, 
Tubercles 
i derivats

Fruites

Carns

Fruita seca

Carns i 
derivats carnis

Taula orientativa 
Aliments amb i 
sense gluten



Aliments lliures de gluten 
per naturalesaTipus d’aliment

Tot tipus de peix i marisc fresc, salat, assecat, 
fumat i cuit congelat, sense arrebossar. Conserves 
de peix i marisc “al natural” o amb oli.

Succedanis, surimi, preparats o precuinats.

Tot tipus d’ous frescs, refrigerats i dessecats. 
Derivats d’ou; ou en pols, rovell d’ou deshidratat, 
clara d’ou dessecada, ou líquid pasteuritzat.

Ou filat. Liofilitzats.

Tot tipus de llet, llets especials (concentrades, desnatades, 
enriquides, fermentades o acidificades). Mantega. Iogurts 
naturals, amb o sense sucre, sencers, desnatats, i líquids. 
Iogurts de sabors, sencers, desnatats o líquids. Quallada, 
quall, mató i quèfir. Tot tipus de formatges frescs, tendres, 
semicurats i curats (sense afegits), i en talls. 

Llet o iogurt en pols. Margarines. Iogurt amb trossos de 
fruita  o altres aliments afegits. Formatges  manipulats: 
formatge d’untar, formatges en porcions, ratllats, 
rocafort, amb afegits, mousse.... Altres productes 
làctics (flams, natilles, mousses...), gelats.

Brous i salses casolanes amb farina sense 
gluten.

Sopes i salses comercials, pastilles de brou.

Espècies envasades: totes les naturals en gra, 
sense moldre. Colorants i aromes naturals, sense 
moldre, safrà, baines de vainilla, canonets de 
canyella. Condiments: sal i vinagre.

Espècies mòltes, barreges d’espècies, espècies 
a granel, curri.

Llevat fresc (Saccharomyces cerevisiae). 
Gasificants com el bicarbonat sòdic i l’àcid 
tartàric.

Llevats químics.

Sucre blanc, morè. Almívar. Mel i melasses. 
Edulcorants purs: acesulfam K, aspartam, 
fructosa i sacarina.

Estevia, sucre llustre, avainillat.

Cacau pur en pols. Rajoles de xocolata, bombons, cremes de xocolata, 
cobertures, preparats de xocolata desfeta.

Oli d’oliva, oli de pinyolada d’oliva, oli de llavors. 
Oli i llard de coco, palma i de palmist. Greix 
animal: llard de porc.

Olis amb herbes aromàtiques.

Tota classe de vins i escumosos (caves i sidres). 
Brandi, conyac i ginebra. Aiguardents de pinyolada 
de raïm, aiguardent de sidra, anís, cassalla, de 
Chinchón, gin de Maó, patxaran de Navarra, ratafia 
catalana, rom, vodka i whisky. Cervesa sense gluten.

Licors cremosos. Cervesa sense especificar.

Refrescs de taronja, llimona, cola, llima, tònica, 
soda, gasosa, sifó, bíter. Cafè (natural, torrefacte, 
mescla i descafeïnat), en gra o mòlt. Infusions 
d’herbes naturals sense aroma en gra o branca.

Cafè soluble o en càpsules. Infusions en bosses 
o trossejades.

Gelatina cua de peix, algues. Gelatines de colors, algues seques, caramels i 
llaminadures.

Altres

Peix i 
marisc

Ous i 
derivats

Llet, 
productes làctics

i formatges

Sopes i 
salses

Espècies i 
condiments

Sucre i 
edulcorants

Cacau

Olis i greixos 
comestibles

Begudes 
alcohòliques

Begudes 
no alcohòliques

Llevats

Aliments que contenen gluten
o que cal consultar 

(Veure Llista d’aliments sense gluten)
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  ALIMENTS INFANTILS 

 

CODI BdA DESCRIPCIÓ 

251 
Llet per a nadons de 0 – 6 mesos (llet nº 1 o llet d’ inici) 
Preparades per ser utilitzades com aliment únic 

252 
Llet per a nadons de 6 a 12 mesos  (llet nº 2 o llet de continuació) 

Dissenyades per ser complementades amb la introducció d’altres 
aliments a la dieta 

253 
Llet per a infants a partir dels 12 mesos i fins als 3 anys (llet nº 3 o 
llet de creixement) 

254 Cereals i farines infantils 

255 “Potets variats”, aliments triturats comercials 

256 Llets especials (sense lactosa, de soja, d’arròs, per prematurs....) 

257 Aliments infantils variats 

258 Potets de verdures 

260 Potets de peix 

261 Potets de fruites  

262 Potets de carn 

7252 Llet infantil (gran recapte) 

7254 Cereal infantil (gran recapte) 

7255 Potet (gran recapte) 

 

DISTRIBUCIÓ 

 
Un cop les entitats facilitin al Banc d’Aliments el nombre d’infants que atenen i la seva 
distribució d’edat, el Banc d’Aliments farà arribar a les entitats llet del codi 252 en base al 
nombre d’infants registrats d’entre 6 i 12 mesos. La llet i aliments de la resta de codis 
serà subministrat de forma estimativa en base al nombre total de població infantil d’entre 
0 i 2 anys que hagin facilitat. 
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Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 2 anys) 

0 a 6 mesos: La llet materna és l’aliment recomanat en aquest període. En cas que no sigui 

possible és pot optar per la llet nº 1 o llet d’inici. 

6 a 10 mesos: La llet materna i, en el seu defecte la llet de continuació o llet nº 2, és la 

recomanada en aquest període. En aquest període es comencen a incorporar purés variats 

que incloguin verdures, farinacis de cereals (primer sense gluten i després amb gluten), 

petites quantitats de carn (20-30 g/dia), oli d’oliva verge extra i purés de fruites.  

A partir dels 9 mesos es pot introduir peix blanc (30-40 g/dia). 

10 a 12 mesos: A partir dels 10 mesos és recomanable començar a aixafar els aliments 

enlloc de triturar-los i també es poden afegir sopes de pasta fina, iogurts naturals, formatge 

fresc o tendre, el rovell de l’ou cuit i purés de llegums. 

 

12 a 18 mesos: A partir de l’any es pot començar a menjar quasi de tot, es pot incorporar 

la llet sencera de vaca i derivats làctics, sopes d’arròs o de pasta, el formatge poc gras, l’ou 

sencer i les llegums. És recomanable anar diversificant les tècniques i preparacions 

culinàries. 

  

A partir dels 18 mesos: Es pot introduir el peix blau i la fruita seca ben aixafada o 

triturada per evitar que el nen s’ennuegui. 

 

 

Pàgines webs consultades:    www.canalsalut.gencat.cat , www.farmaceuticonline.com,  

 

 

 

 

http://www.canalsalut.gencat.cat/
http://www.farmaceuticonline.com/
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CHECK-LIST PER RECOLLIDA DE MINVES A SUPERMERCATS 

 

 

Quan es recullen les minves dels supermercats, cal prendre les mateixes precaucions que quan aquests 

aliments estan a la venda. 

 És recomanable que, en iniciar el programa i periòdicament, el centre donant i l’entitat receptora verifiquin 

el compliment de condicions d’acord amb el check-list adjunt. 

 Totes les respostes a preguntes que apliquin al vostre programa han de ser afirmatives. En cas contrari, cal 

que prengueu accions correctores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
CHECK-LIST RECOLLIDA DE MINVES 

Codi: SUPERS 
Versió: 1 
Vàlid: 02/2016 
Página 1 de 1 

 

NOTA: La informació obtinguda en aquest check-list es per us intern de la entitat, en cap cas s’omplirà en el 

supermercat, sinó en la entitat receptora en el moment de rebre la donació. 

 
SUPERMERCAT:_______________________________________________________________________ 
 
ADREÇA:            _______________________________________________________________________ 
 
 SI  

���� 

NO 

���� 

Es disposa d’albarà  amb informació dels aliments donats?   

Reviseu les dates de caducitat o de consum preferent? 
En el moment de la recollida la data de vigència  dels aliments envasats ha de ser com a 

mínim de 1 dia. 

  

En els aliments envasats, reviseu l’aspecte general dels envasos: 
Els envasos estan en bon estat? 

En el cas de que l`envàs extern estigui trencat però l’intern estigui be, es apte per el   

consum.  

Exemple: Una caixa de cartró trencada amb una pizza dins envasada en plàstic 

 

En el cas que l’envàs intern (primari) estigui trencat s’han de descartar tots els aliments 

que estiguin  envasats al vuit o amb atmosfera controlada . En els altres casos es valora 

cada cas de manera individual. 

  

Recolliu els aliments frescos en contenidors isoterms per mantenir-los  fora de la zona de 
perill de la temperatura durant el transport? 

Si la entitat no disposa de contenidors adequats per fer el transport, pot sol·licitar al Banc 

del Aliments, bosses isotèrmiques i acumuladors de fred. 

  

Sou curosos en la manipulació, emmagatzematge, embalatge i transport?   

Examineu el producte cercant signes d’alteració, putrefacció, floridures o males olors?   

Separeu els aliments per evitar la contaminació creuada?   

Manteniu els aliments en refrigeració a temperatura ≤ 4ºC o en congelació a temperatura 
 ≤ -18ºC? 
      Rebutgeu qualsevol d’aquests aliments en cas que s’hagi mantingut en la zona de risc de 

la temperatura durant més de 4 hores. 

  

Conserveu els aliments de més risc com les carns vermelles, el pollastre, el peix, productes 
lactis o productes preparats (entrepans, amanides, plats preparats etc...)  a temperatures  
 ≤ 4 ºC?  

Els menjars preparats s’han de repartir el mateix dia que es recullen. 

  

Manteniu els aliments envasats en el seu envàs original?   

OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 

SIGNATURA 

 

 

 

 

 

DATA: 
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