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PREVENIR
EL MALBARATAMENT ALIMENTARI
Principi de l’acció: Les conseqüències del malbaratament alimentari són moltes i diverses: ètiques, econòmiques, ambientals, de seguretat... I, tanmateix, es poden fer gestos molt senzills per reduir-ne l’impacte. Per exemple, comprar les
quantitats adequades, dosificar els aliments, examinar amb atenció les dates de caducitat, respectar la cadena de fred,
organitzar de forma lògica els aliments a la nevera, netejar el frigorífic regularment, cuinar les restes d’altres àpats, fer
compost... Hi ha moltes solucions per prevenir els residus i evitar el malbaratament.
La societat evoluciona i els seus codis també. La percepció que tenien els nostres avis dels aliments no té res a veure amb la realitat avui en
dia. La nostra manera d’alimentar-nos i el ritme de vida han canviat. El consumidor ara té més pressa i para menys atenció, i sovint interpreta
malament les dates de caducitat i no es preocupa d’organitzar bé la nevera. I el que és pitjor, les campanyes promocionals de les grans superfícies intenten constantment vendre-li productes que no es corresponen amb el seu consum personal.
Però el consumidor no és l’únic responsable. La restauració col·lectiva, per exemple, no es preocupa prou de les necessitats dels seus usuaris,
i sovint, als restaurants i cantines, se serveixen plats massa plens que acaben al cubell de les escombraries Cada dia es malbaraten i llencen
importants quantitats d’aliments als menjadors escolars. Llençar el menjar o deixar la fruita, la verdura o el peix s’ha convertit en quelcom
habitual, en un comportament normal entre un gran nombre d’infants i adolescents, però també d’adults.

L’acció comuna 2 és una eina de sensibilització que se centra en les temàtiques «Consumir millor» i «Llençar menys
residus» de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Els motius del malbaratament alimentari són molt diversos
Causes sociològiques: modificació de les estructures i de l'organització familiar, dels ritmes de vida, de les percepcions que hem desenvolupat en relació amb els aliments.
Desconeixement de les formes de conservació dels aliments, una mala interpretació de les dates de caducitat, una mala gestió de la
nevera...
Pràctiques comercials: la publicitat i les ofertes promocionals ens animen a comprar. En si mateixes, aquestes ofertes no suposen un
malbaratament, però és evident que quan una compra no es correspon, en qualitat o quantitat, amb les necessitats d'una llar, fàcilment
es produeix un malbaratament alimentari.
Pràctiques de la restauració (sobretot de la restauració col·lectiva): quantitats d'aliments servides que no s'ajusten a les necessitats dels clients, plats que no responen a les expectatives dels comensals, mala gestió dels estocs, organització de la cuina central,
cuinar per endavant... Sense oblidar que els consumidors sempre volen «tenir el plat ple».
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Algunes idees per prevenir el malbaratament alimentari
Comprar amb seny
Per fer la llista de la compra: començo mirant què em queda a la nevera i als armaris de la cuina, així evitaré comprar allò que ja tinc!
Intento planificar els àpats de tota la setmana.
Quan sóc a la botiga: miro amb atenció tots els aliments que poso al carretó i verifico les dates de caducitat. Faig la compra seguint un
ordre: l’última secció sempre és la de productes refrigerats i congelats.
Si tinc convidats a casa: compro les quantitats que es corresponen amb el nombre de convidats i cuino les quantitats justes. Procuro
cuinar plats que puguin menjar-se també l’endemà. Alguns plats fins i tot són més bons reescalfats!

Conservo adequadament els aliments
Miro als envasos les instruccions de conservació dels productes: conservar en lloc fresc, sec, a temperatura ambient... I procuro
aplicar-ho.
Miro les dates límits de consum i poso els productes que cal consumir abans a primera línia en el prestatge.
Em fixo en la caducitat dels productes, ja que varia en funció del tipus de producte i l’estat en què es troba.
A la nevera: ordeno els productes al prestatge que els correspon segons les temperatures. Els poso en contenidors tancats per conservarlos millor. Netejo la nevera (2 cops al mes) per evitar la proliferació de bacteris.
Al congelador: poso al congelador els aliments que vull que durin més i no congelo aquells aliments ja caducats o amb dates de caducitat massa properes.
A la fruitera: trec les fruites que s’han fet malbé perquè la fruita podrida contamina la bona.

Cuino amb seny
Cuino quantitats de menjar segons el nombre de persones que s’asseuran a taula: una bona proporció evita les restes de menjar que
es van acumulant a la nevera.
Em fixo en l’estat dels productes que tinc emmagatzemats: consumeixo primer els productes començats i els que vaig comprar fa més
temps (First In, First Out). Prioritzo a la cuina aquells aliments que s’acosten a la seva data límit de consum. Quan preparo una recepta,
respecto les dosis que recomana i, per fer-ho, utilitzo les eines adequades (vas dosificador, balança, cullera de sopa o de postres...).

Cuino les sobralles
Segons les restes de menjar que hagin quedat, puc fer, per exemple, una amanida freda o un gratinat amb la pasta; una coca per
acabar els ous i la mantega; torrades de Santa Teresa amb el pa sec; una samfaina amb unes albergínies i uns tomàquets una mica
macats...
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MALBARATAR MENYS
A LA RESTAURACIÓ COL· LECTIVA
El fet de malbaratar menys i menjar millor al restaurant de l’escola es converteix en una acció de sensibilització entre el
conjunt de la comunitat educativa per prevenir el malbaratament alimentari. Es tracta de mesurar i analitzar les quantitats de menjar que tant els comensals com els equips de la cuina llencen al restaurant escolar. L’acció culmina amb
l’aplicació de mètodes adreçats a reduir les quantitats llençades; d’aquesta manera s’aconsegueix estalviar i una major
satisfacció per part dels usuaris.

Objectius de l’acció
L’objectiu de l’acció és sensibilitzar els comensals en matèria de prevenció mesurant i pesant els residus que generen. Per a fer-ho, cal
procedir per etapes, des de la constitució d’un comitè de direcció fins a l’anàlisi de les diferències quantitatives en els residus generats
després d’iniciar l’activitat. Amb aquesta acció es pretén:
Sensibilitzar els comensals i els equips de cuina sobre l’impacte que té el malbaratament: mostrar el cost que tenen els aliments que
s’han llençat al llarg d’un dia i al llarg d’un any, proporcionar als infants i adolescents equivalències que els siguin fàcilment comprensibles (comparar-ho amb objectes que consumeixen, viatges, nombre d’àpats que pot fer una persona que visqui en un país en vies de
desenvolupament...).
Mesurar el malbaratament alimentari: els aliments que han llençat els comensals i les restes de menjar a la cuina que no s’han servit.
Entendre les causes del malbaratament, a la cuina i al restaurant.
Iniciar accions per prevenir el malbaratament, adreçades als comensals i als cuiners.
Avaluar l’impacte de les accions: reducció de les quantitats que es llencen, millora de l’equilibri nutricional dels comensals, més satisfacció entre els usuaris.
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Desenvolupament de l’acció
Abans de la EWWR (almenys un mes abans)
Conscienciar els comensals, l’equip de la cuina i el conjunt de la comunitat educativa:
Constitució d’un grup de treball «Malbaratament» al centre escolar integrat pel personal de la cuina, els docents, el personal de
direcció, de suport i d’assistència sanitària, els alumnes, els pares... Cal no responsabilitzar el cuiner ja que, de vegades, és difícil fer
una estimació correcta del nombre d’àpats que cal preparar.
Definició del mètode emprat: dates i durada de l’operació, material necessari, mobilització i repartició de les tasques entre el personal
i els alumnes, missatges didàctics...
Disseny de les eines per anunciar l’operació i organitzar la sessió de pesatge: adaptar les eines de presentació de l’activitat (cartells, taula per registrar els pesos dels residus) proporcionades per la EWWR.
Preparació de la logística per recollir els aliments llençats: els membres del grup de treball es reparteixen les tasques: recollir les
sobralles, fer fotografies, fer les estadístiques i les enquestes.

Separar i mesurar els aliments llençats:
Observem el comportament dels comensals.
Anàlisi per aliments -entrants, segon plat format per peix o carn acompanyat de verdures o feculents, formatges, postres, pa (25 o 30 g)-,
quantitats que s’han preparat, quantitats que els comensals han llençat, quantitats que no s’han arribat a servir a taula, malbaratament total en quilos, malbaratament total en percentatge.
El pesatge dels residus es pot fer cada dia o periòdicament (cada 3 dies, cada setmana, etc.). En qualsevol cas, cal emplenar sempre
una primera fitxa amb els pesos inicials.
Inscriure la vostra acció a través del formulari d’inscripció de la Setmana men-cionant « Acció Comuna 2: Malbaratament».
Una vegada s’hagi registrat la vostra acció, podreu descarregar-vos les eines de comunicació desmaterialitzades: cartells, exposició de la EWWR...

Abans de la EWWR (una setmana abans)
Identificar els motius del malbaratament
Quantitats d’aliments servides que no s’ajusten a les necessitats dels clients, plats que no responen a les expectatives dels comensals,
mala gestió dels estocs, organització de la cuina central, cuinar per endavant... Sense oblidar que els consumidors sempre volen «tenir
el plat ple».
Balanç de la sessió de mesura dels aliments (quins aliments es llencen més? Per què s’han cuinat tants àpats?).
Anotació de les quantitats que s’han llençat (a la taula de pesatge que trobareu a l’annex o en una pissarra, per exemple).
Identificar solucions per prevenir el malbaratament alimentari i conscienciar la mainada a través dels mestres, de cartells al restaurant de l’escola...
Implicació dels alumnes, redacció de «cartes de compromís contra el malbaratament», per exemple.
Presentació de l’acció als alumnes de la classe: situació actual a l’escola, anàlisi de les representacions, actituds i comportaments
relacionats amb el malbaratament alimentari.
Presentar les quantitats de residus generats al menjador: per exemple, demanar als alumnes que posin els trossos de pa que han
quedat al plat en xarxes o cossis a l’entrada del restaurant escolar durant un dia o més.
Reportatge fotogràfic (no us oblideu de fer signar els permisos de dret d’imatge als pares).
Creació d’un grup d’ambaixadors «contra el malbaratament» al centre que conscienciï els comensals i els faci signar les «cartes de
compromís contra el malbaratament».
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Durant la EWWR
Iniciar accions per prevenir el malbaratament
Reorganització de l’autoservei i/o de la distribució dels plats: per exemple, posar la cistella del pa al final del mostrador o de la cadena.
Millorar la presentació dels plats.
Ajustar les quantitats servides al nombre de comensals i també les quantitats cuinades.
Reutilització de les sobralles (cuinar les restes: fer crostonets amb el pa no consumit el dia abans, preparar sopa amb les verdures...).

Anàlisi de l’impacte de les mesures aplicades en la prevenció del malbaratament
Segona sessió de mesura dels aliments malbaratats. El resultat d’aquesta sessió de pesatge també s’anota a la fitxa de registre del
pes dels residus.
Comunicació concreta de l’activitat (cartell, quantitats de residus evitats…).

Després de la EWWR
Perpetueu el projecte (convertiu-lo en una acció sistemàtica), les bones pràctiques, etc.
Aplegueu tots els documents i resultats obtinguts (resum de les dades de prevenció de residus del conjunt de l’operació; balanç de l’acció
amb els indicadors necessaris -pes de les pesades, nombre de comensals...-, còpia de les taules de registre de pesos, fotografies de
l’activitat, articles de premsa, etc.). Envieu tot el material a través del formulari de valoració.
Pengeu les fotografies que s’hagin pres durant el reportatge fotogràfic al menjador.
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Metodologia per mesurar la prevenció de residus
Per pesar els residus:
• Separeu els residus i aplegueu-los per categories (tipus d’aliment i/o de plat).
• Poseu els residus en recipients grans o en bosses d’escombraries.
• Peseu els residus amb una bàscula o una balança.
• Feu compost amb els residus si el centre disposa de compostador.
Comptabilitzeu el nombre de participants: comptabilitzeu els comensals, la mainada i el personal docent que dinen al menjador escola
Anàlisi de les diferències «abans» i «després».
Anàlisi dels impactes de les mesures adoptades: ha canviat algun comportament entre les dues sessions de mesura?
Recordeu de fer públics els resultats a la xarxa a través del formulari de valoració.

Eines de comunicació
Posem a la vostra disposició les següents eines de comunicació específiques per a les accions comunes:
Un pòster A3 on podreu indicar-hi el tema de l’acció i el lloc on es durà a terme.
Un pòster A4.
Una taula per registrar el pes dels residus que us permet anotar les variacions en les quantitats de residus produïdes.
Tots aquests documents es poden adaptar de forma senzilla amb el programa PowerPoint. Personalitzeu-los al vostre gust!

Animació al voltant de l’acció
El monitor anima la mainada a expressar la seva opinió sobre la prevenció de residus (Què és un residu? Què és la prevenció? Per què cal
prevenir els residus? Produïm molts residus?) i, en concret, sobre el malbaratament alimentari.
El docent pot proposar als alumnes fer un balanç de l’activitat i fer uns cartells amb fotografies i una anàlisi de la situació.
Possibles temes per als cartells:
• Presentació de l’acció i dels equips de treball.
• Les xifres del malbaratament: balanç quantitatiu.
• El malbaratament en imatges: balanç qualitatiu.
• Un dinar equilibrat al menjador: Què vol dir un àpat equilibrat?
• Redacció d’una «carta de compromís contra el malbaratament».
El monitor, si ho desitja, podrà fer emplenar a la mainada un petit qüestionari, amb preguntes com aquestes:
• Pregunta: Si no coneixes un aliment que t’han posat al plat, el tastes?
• Pregunta: A casa teva, llences el menjar que et posen al plat si no t’agrada?
• Pregunta: Què t’agrada més? (la carn, el peix, els ous, la verdura, la fruita).
• Pregunta: T’agrada menjar al menjador escolar en general?
• Pregunta: Has llençat menjar?
• Pregunta: Quantes llesques de pa has agafat?
• Pregunta: Quantes llesques de pa has llençat?
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• Pregunta: A casa teva, llences el pa?
• Pregunta: Quins aliments malbarates més sovint? (entrant, plat principal, carn, peix, verdures, postres).
• Pregunta: Has tastat el que has rebutjat?
• Pregunta: Tens prou temps per menjar al menjador?
• Pregunta: Tens la impressió que els alumnes deixen menjar al plat?
• Pregunta: On deixes més menjar, al menjador escolar o a casa teva?

Reproductibilitat de l’acció
Aquesta acció es pot també dur a terme en restaurants d’empreses o entitats. El principi de l’acció i el mètode emprat són els mateixos;
només s’ha d’adaptar la comunicació que es faci sobre l’activitat.

Per a més informació
Sobre la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
• Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2011 (formulari d’inscripció, mapa d’activitats i recursos: fitxes temàtiques, vídeos
testimonials, etc.): www.arc.cat/setmanaprevencio2011
• European Week for Waste Reduction (portal del projecte europeu de la Setmana): www.ewwr.eu
Sobre el malbaratament alimentari
• ADEME - www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/home-gaspillage.html
• FNE - www.preventiondechets.fne.asso.fr/fr/gaspillage-alimentaire.html
• De mon assiette à ma planète - http://www.assiette-planete.fr
• IBGE - www.bruxellesenvironnement.be
• ARC - www.arc.cat
Annexos
• Carta de participació

• Cartell de promoció format A3, A4

• Document «Autorització de drets d’imatge»

• Taula de registre de pesos
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Carta de participació - Accions comunes (opcional)
Tipus de responsable de projecte
El Responsable de projecte, que haurà de ser aprovat per l’Organitzador EWWR nacional, regional o local, ha de pertànyer a alguna de les
categories següents:
Administració / autoritat pública.
Associació / ONG.
Empresa / indústria.
Entitat educativa (escola, centre d’oci).
Altres (per exemple, un hospital, una institució cultural, una residència de la tercera edat, etc.).

Dates de l'acció
L'acció només es podrà dur a terme durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, entre el 19 i el 27
de novembre de 2011, ambdues dates incloses.

Compromís del Responsable de projecte
Aquestes accions estan dirigides per Responsables de projectes identificats com a persones físiques o jurídiques (s’accepten les persones físiques sempre que el seu estatus hagi estat prèviament reconegut per una municipalitat, per exemple, un especialista en compostatge).
Cada acció ha de quedar registrada mitjançant un formulari d’inscripció que proporciona l’Organitzador nacional, regional o local, el
qual serà també l’encarregat d’aprovar-la.
L’acció ha de respectar la legislació i les normes del país on es desenvolupi i obtenir tots els permisos i assegurances necessaris per al
seu bon desenvolupament.
L’acció ha de reconèixer i animar les pràctiques positives.
L’acció s’ha d’inscriure en un esperit d’obertura i cooperació i no en una lògica d’enfrontament.
No es podrà identificar l’acció amb una proposta política ni religiosa, i no anirà en contra dels bons costums.
L’acció serà sense ànim de lucre i el seu accés serà gratuït.
En cap cas l’acció se centrarà en un producte concret.
Excepte indicació contrària al formulari d’inscripció, l’acció inscrita es converteix automàticament en candidata als premis de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Compromís del Responsable de projecte - Accions comunes
El Responsable de projecte es compromet a utilitzar el logotip de la Setmana, el logotip LIFE i els cartells adaptables que té a la seva
disposició exclusivament en el marc de la seva activitat prèviament aprovada. Els drets d'ús d'aquests logotips queden limitats, doncs,
a aquesta única acció.
El Responsable de projecte es compromet a avaluar la seva activitat en funció dels indicadors del tipus d’acció comuna corresponent, i
que es detallen a la fitxa de l’acció comuna (per exemple, per a l’acció comuna «Reduir l’excés d’envasos», es tindrà en compte el pes
dels envasos evitats).

Natura de les accions del tipus «acció comuna»
Avui, la gestió dels residus a Europa està molt influenciada per una sèrie de normatives europees basades en una jerarquia que prioritza la
prevenció de residus en origen («el millor residu és aquell que no es genera»). Segons aquesta jerarquia, la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus se centra en la prevenció de residus abans de la seva recollida.
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Les accions comunes tenen per objectiu obtenir resultats quantificables a partir d’accions definides. L’acció comuna que el responsable
de projecte duu a terme ha de generar, obligatòriament, una mesura i una avaluació de les quantitats de residus abans i després de l’acció.
Tota aquesta informació s’haurà de transmetre a l’Organitzador responsable de la EWWR del territori corresponent.
Per tal que l’acció proposada sigui aprovada i comptabilitzada com a «acció comuna» de la EWWR 2011, haurà de tractar algun dels temes
següents:
Tema 1 - La prevenció del residu paper.
Tema 2 - La prevenció del malbaratament alimentari.
Tema 3 - La reparació i la reutilització.
Tema 4 - La prevenció de l’excés d’envasos
Qualsevol altra acció que no tracti algun d’aquests temes serà considerada una acció «clàssica» i no es comptabilitzarà com a «acció
comuna» (si aquesta acció entra en el marc establert per a l’aprovació de les accions).
Data:
Nom del Responsable de projecte:
Us demanem que retorneu aquesta carta de compromís a contact@ewwr.eu amb còpia a mpadrost@gencat.cat

Exemple de document «Autorització de drets d’imatge»
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) és un projecte del programa LIFE + de la Comissió Europea. La tercera edició
d’aquesta setmana tindrà lloc del 19 al 27 de novembre de 2011 (trobareu més informació a www.ewwr.eu).
L’objectiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és adreçar-se al gran públic per tal de:
Promoure accions sostenibles de prevenció de residus arreu d’Europa.
Destacar el treball que han dut a terme diferents actors mitjançant exemples concrets de prevenció de residus.
Donar a conèixer les estratègies de prevenció de residus així com la política de la Unió Europea i els seus Estats membres.
La EWWR és un projecte centrat en la conscienciació de la prevenció de producció de residus, i és en aquest marc que organitzem aquesta
operació de neteja.

Autorització de drets d’imatge - Nens
Autoritzo l’entitat (Nom de l’entitat) a utilitzar les imatges (fotografies o vídeos) del meu fill que s’hagin fet durant l’acció comuna núm. 2
(Prevenir el malbaratament alimentari) a (nom del lloc on es farà l’acció), el (data i horaris) per fer promoció o balanç d’aquesta acció, i
renuncio a qualsevol dret de compensació o de possessió en qualsevol ús que se’n pugui fer.
Nom del nen:
Nom del pare / tutor:
Data i firma:
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Autorització de drets d’imatge - Adults
Autoritzo l’entitat (Nom de l’entitat) a utilitzar les imatges (fotografies o vídeos) que m’hagin fet durant l’acció comuna núm. 2 (Prevenir
el malbaratament alimentari) a (nom del lloc on es farà l’acció), el (data i horaris) per fer promoció o balanç d’aquesta acció, i renuncio a
qualsevol dret de compensació o de possessió en qualsevol ús que se’n pugui fer.
Nom de la persona fotografiada:
Data i firma:
Atenció:
Els pares de menors han de firmar obligatòriament aquesta autorització.
No es podran fotografiar ni filmar aquelles persones que no hagin signat aquesta autorització.

Cartell de promoció format A3, A4

Format A4

Format A3
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Taula de pesos

Format A3
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