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IOGURTS - DATA DE CADUCITAT / CONSUM PREFERENT

Data de caducitat.- indica el moment en el qual el producte deixa de ser segur i a partir del qual no es pot
consumir i no és pot vendre.
Data de consum preferent/duració mínima.- és orientativa i assenyala el moment a partir del qual les
propietats organolèptiques d’un producte deixen de estar garantides.

Els iogurts ja no tindran una data de caducitat (als 28 dies de la fabricació) sinó de consum preferent. La
derogació d’aquesta data és la primera mesura del govern espanyol dintre de la iniciativa “Més aliment,
menys malbaratament” (recordem que Espanya és el sisè estat de la Unió Europea en malgastar aliment,
unes 8 tones anuals).
En principi només els aliments peribles, carn, peix, pastissos..., tindran una data d’expiració i la resta,
embotits, llegums, làctics..., que no caduquen, encara que deixen de tenir intactes les propietats
organolèptiques, tindran la data de consum preferent.
Les xifres de malbaratament alimentari són excessivament alarmants i per això entenem com a positiva
aquesta mesura. Hem de fixar-nos de l'aspecte, olor... d'un aliment abans de desfer-nos d’ells per tenir la
data de caducitat vençuda.
L'Estratègia «Més aliments, menys desaprofitaments» pretén evitar el desaprofitament d'aliments, que a
Espanya s'eleva fins als 7,7 milions de tones i que a tot el món suposa un terç de la producció mundial
d'aliments, segons dades de la FAO.

PROPIETATS NUTRICIONALS I DE SALUT DELS

LA UE A FAVOR EN DEFENSA DELS ANIMALS

ALIMENTS
Des de l’11 de març no és podrà comercialitzar a la
L’Agència Catalana del Consum i l’Agència

UE cap cosmètic que en la seva elaboració s’hagi

Catalana de Seguretat Alimentària han elaborat

experimentat amb animals. El comissari de Salut i

un document per ajudar a resoldre dubtes sobre

Consum, Tonio Borg, ha explicat que “l'entrada en

la interpretació del Reglament 432/2012 de

vigor de la prohibició total de comercialització és un

declaracions

missatge clar de la importància que té per a Europa
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i

de

propietats

saludables.

el

benestar

dels

animals...

donant

suport

al

desenvolupament de mètodes alternatius. És una
oportunitat única perquè Europa assenyali el camí
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/

cap a una innovació responsable en el sector dels

dir3641/doc35302.html

cosmètics sense que es vegi afectada de cap manera
la seguretat dels consumidors”.
Aplaudim la normativa.

COMUNITAT EUROPEA / CHINA EXPORT

COMUNITAT EUROPEA

CHINA EXPORT

Erròniament hem cregut que el símbol “C E” (Comunitat Europea) garantia totalment el producte que ho
portava i que podíem confiar que era un producte segur (fins i tot en anuncis ens aconsellaven adquirir C
E com a marca de garantia). Això no és del tot cert. “C E” indica que el fabricant “ afirma” que el seu
producte és segur i compleix amb totes les normes de la Unió Europea. No els avala cap tipus de control
ni analítica però compromet al fabricant i, en el cas que no compleixi les normes que diu
aplicar, se li podria sancionar.
Des de fa uns anys han aparegut en el mercat productes etiquetats sota una modificació del símbol
“CE” (China Export - Producte fabricat a Xina). Els productes etiquetats sota aquest símbol “CE” (China
Export) no es comprometen ni donen garantia de que el fabricant compleix les normes europees. La
diferència entre tots dos símbols, inapreciable per cert, és la distància que separa ambdues lletres i que
en el cas de el “C E” de la Comunitat Europea és més gran.

Ens fem ressò...

...Resultats del Pla coordinat de control europeu per determinar la prevalença del frau en la
comercialització de productes carnics. El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat han traslladat a la Comissió Europea els resultats de les anàlisis
efectuades per determinar l'abast del frau de l'ADN de cavall en productes etiquetats com boví. Com a
resultat, s'ha detectat un 4% d'ADN d'equí en les 189 mostres analitzades.
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3621/doc35361.html

Aquest tipus d’avis no és de cap distribuïdora ni comercialitzadora de Gas
Natural sinó d’una empresa aliena.
S’ha de llegir amb atenció qualsevol tipus d’avís. En aquest en concret comunica que
una empresa X s’ofereix per realitzar la revisió anual de la caldera en aplicació d’una
llei determinada i en cap cas comunica que es tracti de la revisió que cada cinc anys ha
de passar obligatòriament la instal·lació. Gas Natural envia un escrit al domicili
particular de cada usuari informant de la revisió que realitza cada 5 anys i en tot cas al
telèfon 902 330 003 es pot sol·licitar més informació al respecte i informar-se de
quan li correspon fer la revisió al seu domicili. Si que és obligatori i responsabilitat de
tot usuari fer una revisió anual de la seva caldera, per motius de seguretat.
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