Emmagatzematge d’aliments

9 Podeu fer una llista del que teniu

al rebost i penjar-la a la porta o
bé col·locar el menjar més antic
al davant de tot, per tal que us
recordeu de consumir-lo
preferentment.

Sabeu quin és el millor lloc per guardar el menjar?
Si no n’esteu segurs, informeu-vos-en a continuació:

Congelador: productes congelats
(pa, carn/peix, sopes, salses)
Pots encetats, begudes, menjar
preparat
Ous (en oueres), embotits
RESTES, sopes, pastissos, iogurts
Carn crua, pollastre i peix, sempre
cobert o hermèticament tancat
Fruits (no tropicals) i verdures
Formatge, mantega
Pots, tubs i medicaments
Ampolles petites
Ampolles grans i envasos (de llet,
sucs, refrescos o vi)
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CONSELLS PER REDUIR ELS
RESIDUS ALIMENTARIS

9 Abans d’anar a comprar, reviseu
tots els llocs de casa vostra on
deseu aliments. Això evitarà una
compra innecessària d’aliments.
9 Podeu optimitzar els llocs i les
solucions d’emmagatzematge.

A la nevera
9 Verdures: carxofes,
albergínies, espàrrecs,
bròquil, pastanagues, api,
bolets, coliflor, herbes
aromàtiques fresques,
enciam, blat de moro, naps,
porros, raves, pebrots,
amanides...

A la nevera quan estan
madurs
9 Fruites: albercocs, melons,
nectarines, pomes,
préssecs, peres, prunes,
síndries i cítrics
9 Fruites tropicals: pinya, kiwi,
mangos, alvocats…
9 Tomàquets

9 Algunes fruites, com ara
maduixes, gerds, raïm…

Fridge

9 Ous (per mantenir-los
frescos durant molt temps)

A temperatura ambient /
a l’armari (no cal
nevera)
9 All, patates i moniatos,
cebes, en un lloc fresc i
resguardat del sol
9 Carbasses, cogombres,
carbassons
9 Plàtans i pinyes senceres
9 Aliments en llauna i secs
abans d’encetar-los
9 Pa: dins la seva bossa o
recipient

Nevera
La temperatura de funcionament òptima de la
nevera s’hauria de trobar entre els 0°C i els 5°C,
segons un informe de l’organització sense ànim de
lucre WRAP (Worldwide Responsible Accredited
Production).
Intenteu no sobrecarregar la nevera; en cas
contrari, l’aire fresc no hi podrà circular
adequadament.
Manteniu ordenada la vostra nevera! El menjar més
antic ha d’estar a primera fila per tal de consumir-lo
preferentment.

Planificar els
àpats
us ajudarà a
evitar

No conserveu mai menjar en llaunes obertes a la
nevera; poseu-lo sempre en recipients.
Si conserveu el menjar en recipients hermètics, es
mantindrà fresc durant més temps: formatge, llaunes
encetades...

compres
innecessàries, gastar els
estocs i
estalviar
diners!
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Reviseu sempre les dates de caducitat per raons de
seguretat.
Seguiu les instruccions d’emmagatzematge, sempre
que n’hi hagi.
Les verdures del fons de la nevera potser no fan
gaire bona pinta, però se’n pot fer una sopa
deliciosa! (cuineu amb restes)

Congelador
La temperatura de funcionament òptima del congelador
hauria d’estar entre els -18°C i els -9°C.
És una opció d’emmagatzematge fantàstica perquè manté les
propietats dels aliments.
Recordeu-vos de no descongelar i tornar a congelar mai el
mateix aliment!
Menys aire significa una millor conservació.
No tots els aliments es poden congelar:
Sí

Recordeu!
No poseu mai aliments a la
nevera quan encara estiguin
calents, ja que augmentaria el
consum energètic.
Deixeu-los refredar una estona.

Armaris
Són el millor lloc per emmagatzemar
pasta, arròs i aliments en conserva i
en llauna sense encetar.
Reviseu les dates de caducitat i
poseu les llaunes més antigues al
davant del prestatge per consumirles preferentment.
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Sopes
Salses
Carn / Peix
Pa (tallat)

No!
8 Fruites
8 Algunes verdures
8 Productes lactis
(no recomanat)

Consell per
congelar
Si voleu allargar la
vida dels aliments
més enllà de la seva
data de caducitat,
congeleu-los. Quan
els vulgueu
consumir, només
cal descongelar-los
24 hores abans de
cuinar-los.

No conserveu
mai llaunes
obertes a la
nevera.
Guardeu-ne el
contingut en un
altre recipient!

Principal font: Love Food Hate Waste:
Love your fridge and waste less (lovefoodhatewaste.com/content/love-your-fridge-and-waste-less),
Fridge freezer essentials (england.lovefoodhatewaste.com/content/fridge-freezer-essentials),
Store cupboard essentials (england.lovefoodhatewaste.com/content/store-cupboard-essentials-3).
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