
20 al 28 de novembre 
Setmana  Europea de la prevenció de residus 

COMUNITATS CIRCULARS 

Prevenció del malbaratament alimentari, 
reutilització i foment del reciclatge dels aliments. 

https://www.sostenible.cat/acte/dia-internacional-dels-boscos


Prevenció del malbaratament alimentari, reutilització i foment 
del reciclatge dels aliments 

Les entitats que conformem 
Plataforma Educativa 
participem de les actuacions 
desenvolupades en el marc 
de la Setmana de la 
Prevenció dels Residus 
durant tot el mes.  

Aquest any la nostra 
campanya es centra sobre el 
Malbaratament Alimentari 
adaptant les accions que 
podem fer des dels vostres 
Serveis  i les què podrem fer 
des de casa nostra. 

1. INTRODUCCIÓ 



Prevenció del malbaratament alimentari, reutilització i foment 
del reciclatge dels aliments 

Aquestes accions donen resposta a la : 

» Prevenció en origen  
(al vostre servei i a casa). 

» Crear consciència sobre la necessitat 
urgent de reduir la quantitat de residus 
alimentaris que produïm i aplicar els 
consells per evitar-los. 

» Reutilització i preparació per a la 
reutilització (a casa). 

» Foment del reciclatge 
(al vostre servei i a casa) 

Vols saber com ho fem? Clica aquí 

https://drive.google.com/file/d/1oR1AhWar31hA1ZwbzbugB0M_3O26Lqm2
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2. DADES 
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Extret de: https://www.bancdelsaliments.org/ca/malbaratament-alimentari/  
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Com hem vist, cada persona 
malbarata aproximadament 35kg 
de menjar cada any.  

Aquest malbaratament es produeix per 
moltes causes al llarg de tota la cadena 
de producció d’aliments (excedents, 
mal emmagatzematge, transport, mala 
conservació, caducitat, mala 
planificació de quantitats, 
desaprofitament de parts comestibles, 
desaprofitament de les sobres...).  

Què hi podem fer? 

3. CONSELLS 
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COM PODEM MILLORAR LA  
CONSERVACIÓ D’ALIMENTS? 
Segueix els consells per a la bona 
conservació dels aliments: 

1. Planifica el menú, 

2. Compra allò que necessites, 

3. No acumulis menjar a la nevera, 

4. Cuida la qualitat del menjar. 

3. CONSELLS 



Prevenció en origen per crear consciència sobre la 
necessitat urgent de reduir la quantitat de residus 
alimentaris que produïm i aplicar consells per evitar-los. 4 

» Fes una planificació del menú setmanal  
conscient, pensant en el menjar que 
necessitarem o que ja tenim a casa. 

» Revisa les dates de consum preferent 
de tots els aliments, sobretot els 
envasats. Clica aquí per més informació 

Al teu servei i/o a casa teva 

» Planifica els àpats. 

» Comprova la caducitat dels aliments existents per ajustar 
els àpats setmanals. 

» Prepara la llista de la compra. 

» Porta carretó i/o bosses reciclades per anar a comprar. 

Materials de consulta: 
 MEAL Planner i Llista de la compra – clica aquí 

https://drive.google.com/file/d/1FnFXdoHChVUVMrU_lleD4QwcQk_NtKjO


Prevenció en origen per crear consciència sobre la 
necessitat urgent de reduir la quantitat de residus 
alimentaris que produïm i aplicar consells per evitar-los. 4 

Al teu servei i/o a casa teva 

» Comprova la caducitat dels aliments. 
» Pensa en la butxaca. 
» Tria, sempre que puguis, aquells productes ecològics i/o 

sostenibles i de quilòmetre zero. 
» Compra només allò que necessitis. 

Consulta la nostra guia de Sostenibilitat social i 
ambiental clicant aquí. 

» Porta carretó o bossa reciclada per a dur i 
carregar la compra. 

» Vigila les ofertes i compara productes. 

» Llegeix les etiquetes i fixa’t en la data de consum. 

» Compra fruita i hortalissa properes al punt òptim 
de maduració i en petites quantitats. 

» Compra primer els productes no refrigerats, 
després els frescos, i finalment els congelats. 

https://www.plataformaeducativa.org/portal/wp-content/uploads/2021/03/14sostenibilitat.pdf


Reutilització i preparació per a la reutilització (a casa) i 

Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa) 5 
Al teu servei A casa teva 

» Ajusta la temperatura de la nevera. 
» Respecta les indicacions de conservació dels aliments. 

» Fes una rotació ordenada. 

 » Opta per sistemes sostenibles 
per guardar els aliments. 

Aquí et deixem alguns consells per a la nevera: clica aquí. 
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Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa) 5 

» Conserva els aliments crus i els cuits en espais diferents i tapa’ls per evitar 
contaminació. 

» Mantingues la temperatura de la nevera a 5º C o menys. 

» Comprova que els aliments guardats a la nevera o el rebost estiguin en bon estat. 

» Congela qualsevol aliment si no el pots consumir aviat. 

» No sobrecarreguis la nevera.  
Deixa espais entre recipients per permetre que arribi el fred. 

» Guarda la llet fresca a la nevera i consumeix-la, un cop encetada, en un dia o dos. 

» Neteja el peix i guarda’l a la nevera. Consumeix-lo el mateix dia o a l’endemà o congela’l. 

» Segueix les instruccions de conservació que figuren a l’etiqueta de l’aliment. 

 



Reutilització i preparació per a la reutilització (a casa) i 

Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa) 5 

» Ubica/Posa: 

 A la porta desa-hi begudes, melmelades, salses, ou i xocolata. 

 A la zona més freda, desa-hi carn, peix, marisc. 

 Als prestatges menys freds, desa-hi els iogurts, formatge, embotit, aliments cuinats i 
envasats, conserves i/o semiconserves.  

 Als calaixos inferiors la fruita i les hortalisses.   

» GUARDA LES VERDURES AMB TUPPERS I PAPER DE CUINA: Per allargar la vida de 
l’amanida, verdura o xampinyons, treu del seu recipient, neteja, asseca i posa en un 
tupper hermètic amb un o dos fulls de paper de cuina per absorbir la humitat. 

» PASTANAGA CRUIXENT: Pela la Pastanaga en sticks i posa-les en un pot de vidre amb 
aigua. Acompanya aquest snack amb untables com: hummus, guacamole, formatge 
cremós,...  
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Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa) 5 

» RENTA LES VERDURES ABANS DE GUARDAR-LES:  
Rentant 20 segons sota l’aigua de l’aixeta els vegetals es mantenen més frescos. 

» ADÉU A LES FRUITERES:  
Algunes fruites com plàtan, meló, poma, tomàquet és millor que estiguin guardades 
per separat i en recipients tancats. 

» FRUITES i VERDURES, NEVERA SÍ O NO?  
Alguns aliments es conserven millor fora la nevera com els plàtans, alvocats, pinya i 
cogombres fins que s’obrin i en quedin restes. Deixa també patates, les cebes o alls. 

» El PA:  
Conserva’l en una bossa de roba per mantenir-lo fresc. 
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Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa) 5 

» LA LLIMONA, LA MILLOR ALIADA 
CONTRA L’OXIDACIÓ:  
La llimona és un conservant natural, pel 
seu contingut àcid. 

 Exemple 1: Amb poma i alvocat: 
Refrega’l amb una llimona i es 
conservarà millor. 

 Exemple 2: Amb maduixes:  
Neteja, Talla-les i conserva-les amb un 
raig de llimona o de vinagre de poma i 
un polsim de sucre. 

» Revisa la nevera i congela qualsevol 
aliment que es comenci a malmetre si 
no el pots consumir immediatament. 
La llet, el formatge, els embotits, les 
hortalisses o la fruita es poden 
congelar.  



Reutilització i preparació per a la reutilització (a casa) i 
Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa). 6 

Al teu servei A casa teva 

» El primer que entra, el primer que surt. 
» Ajusta les racions. 

» Si el servei ho permet, feu 
compostatge. 

» Recicla el menjar al contenidor 
adequat i la resta on pertoqui. 

 

» Aprofita les sobres. 

» Congela 

» Fes el teu compostatge. 

» Recicla el menjar al contenidor 
adequat i la resta on pertoqui. 

» No deixis els aliments sobrers més de dues hores a 
temperatura ambient. 

» Si sobra menjar a casa, mira d’aprofitar-ho per 
l’endemà, de congelar-ho o preparar altres plats. 
(clica aquí per veure algunes propostes de receptes) 

» Si vas al restaurant i et sobra menjar, demana que te’l 
posin en un portaviandes. 

» Si t’emportes el dinar a la feina, recorda mantenir-lo 
refrigerat i en les condicions adequades 

https://drive.google.com/file/d/1eY_Db-zOHYgnGYpzbGRG8RDboxQluwGp
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Reutilització i preparació per a la reutilització (a casa) i 
Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa). 6 

» Conserva els aliments cuinats sobrers en envasos 
nets a la nevera o al congelador si és per més 
endavant. 

» Guarda les sobres en racions que puguis consumir 
convenientment amb bosses per congelar per a fer 
porcions individuals. 

» PRECUINA ELS PLATS: Una altra manera 
d’assegurar que podrem aprofitar el menjar que ja 
tenim a la nevera madur és cuinar-lo. Per exemple 
fer una crema de pastanaga amb pastanagues 
toves, escalivada amb pebrots arrugats, conserva 
de tomata o quètxup casolà, curri de pollastre...  
També pots congelar els plats cuinats. 

» Abans de refrigerar o congelar un plat acabat de 
cuinar, deixa’l refredar una estona a temperatura 
ambient, però vigila que no passin més de dues 
hores. 



Reutilització i preparació per a la reutilització (a casa) i 
Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa). 6 

» Els productes congelats tenen les mateixes propietats 
nutritives que els frescos, però cal protegir-los amb 
embolcalls o recipients tancats. 

» No fiquis un aliment calent al congelador, deixa’l 
refredar abans. 

» Mantingues un ordre i no omplis del tot els calaixos. 

» Els aliments crus es poden tornar a congelar un cop 
cuinats. 

» Congela els aliments pensant en les porcions més 
adequades a les teves necessitats 

» Etiqueta els envasos o embolcalls amb la data de 
congelació, el contingut i, si cal, el nombre de racions. 

» Congela el peix sec i sense vísceres, les carns 
desossades i sense greix visible i bull les verdures uns 
minuts abans de congelar-les. 

» Pots congelar pebrot, ceba i all crus i altres hortalisses 
bullides. 

» Pots congelar la llet i els productes làctics frescos que 
no consumiràs aviat. 



Reutilització i preparació per a la reutilització (a casa) i 
Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa). 6 

» Amb llet fresca encetada pots preparar pastissos, magdalenes, 
flams i púdings. 

» Amb formatge dur pots ratllar-ho per preparar rissotos, cremes o 
menjars gratinats. 

» Amb Iogurts pots preparar batuts, pastissos i magdalenes.  

» Amb verdures que s’han pansit pots fer cremes, purés, salses o 
sofregits. 

» Amb productes sobrers pots fer croquetes, bunyols, crestes, 
empanades, trinxats, truites, remenats amb restes d’hortalisses 
cuites. 

» Pots fer sopes amb l’aigua de cocció de les verdures. 

» Amb fruites madures pots fer sucs, batuts, melmelades, confitures, 
salses, pastissos, magdalenes, gelats, sorbets o granissats.  

» Amb pasta, arròs i llegums pots preparar purés, sopes, cremes, 
croquetes, amanides, púdings o pastissos salats. 

» Amb pa sec pots fer pa ratllat, crostons o torradetes al forn. 

» Amb galetes i cereals d’esmorzar sobrers podeu preparar batuts 
de iogurt i/o fruita, pastissos, flams, púdings i bunyols dolços.  

» Amb caps i espines prepara sopes o caldos o fumets per a paelles i 
fideuàs. 



Reutilització i preparació per a la reutilització (a casa) i 
Foment del reciclatge (al vostre servei i a casa). 6 

» Amb peix cuinat prepara guisats de patates, sofregits, arrossos, 
canelons, lasanya, amanides, croquetes, crestes, brandades o 
empanades. 

» Amb l’oli d’anxova pots fer una vinagreta.  

RECEPTES ANTIMALBARATAMENT 

» Per a poder aprofitar les restes que teniu hem creat 
aquestes receptes antimalbaratament.  
Clica aquí per veure-les 

» Us animeu a fer les vostres? 
Ens les podeu fer arribar a rsc@plataformaeducativa.org 

Altres eines a disposició: SOM GENT DE PROFIT!  
En aquest enllaç hi trobareu idees de receptes 
senzilles i bones que pots fer quan tens un aliment 
a punt de madurar massa, només cal introduir el 
nom de l’aliment que et cal cuinar i et dona idees 
de diferents receptes:  
https://somgentdeprofit.cat/receptes/  

https://drive.google.com/file/d/1eY_Db-zOHYgnGYpzbGRG8RDboxQluwGp
https://drive.google.com/file/d/1eY_Db-zOHYgnGYpzbGRG8RDboxQluwGp
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» La caducitat indica fins a quina data l’aliment es pot consumer amb seguretat. 

» No consumeixis cap producte si ha superat la data de caducitat, pot comportar un risc 
per a la salut. 

» El consum preferent indica fins a quina data l’empresa fabricant garanteix que 
l’aliment conserva la qualitat òptima. 

» Pots consumir un aliment passada la data de consum preferent, si s’ha conservat 
correctament, l’envàs està intacte i no hi ha signes de deteriorament (olor, color o 
sabor estranys). 

7. CADUCITAT/DATA CONSUM PREFERENT 
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8. RECICLAR! 

 

Amb la col·laboració de tothom ajudarem a la conservació del planeta 
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8. RECICLAR TÉ PREMI! 

A finals d’any i a través d’una 
enquesta, atorgarem el  

I el premi serà el segell 9R’s  
Autocertificació. 


