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Owen R. Fennema:

LA QUÍMICA DELS ALIMENTS S’OCUPA PRINCIPALMENT DE LES 
SUBSTÀNCIES BIOLÒGIQUES QUE ESTAN MORTES O S’ESTAN 
MORINT (FISIOLOGIA DE VEGETALS RECOL·LECTATS I 
FISIOLOGIA MUSCULAR POST MORTEM) I DELS CANVIS QUE 
EXPERIMENTEN QUAN S’EXPOSEN A UNA GRAN VARIETAT DE 
CONDICIONS AMBIENTALS 
+MICROBIOLOGIA



• El vaixell de vapor Bertrand es va trobar 1 segle després d’haver-se enfonsat al fons del riu Missouri.

• Al 1968, es van recuperar aliments enllaunats com ara préssec en almívar, ostres, tomàquets, mel i vegetals
mixtes.

• Al 1974, químics del National Food Processors Association (NFPA) van analitzar els productes per a determinar
la contaminació bacteriana i el valor dels nutrients.

• Els aliments havien perdut el seu olor i aspecte fresc, però no es va detectar creixement microbià (igual de
segurs per a menjar que 100 anys enrere).

• El valor de nutrients va variar en funció del producte i del nutrient.

• Pèrdua de quantitats significatives de vitamines C i A. Un cert increment de ferro.

• Els nivells de proteïna es van mantenir elevats i els valors de calci comparables amb els productes d’ara.

Extret de Dale Blumenthal. The Canning Process: Old Preservation Technique Goes Modern. FDA Consumer magazine, Sept
1990.  / J.A. Dudek, E.R. Elkins. Nutrient Composition of Historical Canned Food Samples. Journal of Food Science, March 
1983: 654-655.



• També es va analitzar una llauna de blat de moro de 40 anys enrere trobada al subterrani
d’una casa a Califòrnia.

• El procés d’enllaunat havia mantingut el blat de moro a refugi de contaminants i d’una
gran pèrdua de nutrients.

• A més, els grans semblaven i i tenien l’aroma de blat de moro enllaunat recent.

Extret de Dale BlumenthalThe Canning Process: Old Preservation Technique Goes Modern. FDA Consumer 
magazine, Sept 1990.  
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Recol·lecció Sacrifici Captura

PRODUCTE ALIMENTÓS

Tractament tecnològic

Tractament culinari

CONSUM

●Emmagatzematge

●Emmagatzematge

●Emmagatzematge

Etapes de la cadena alimentària



FACTORS EN L’ESTABILITAT DELS ALIMENTS

 Temperatura

 Humitat relativa

 Composició de gasos

 Presència i activitat
de microorganismes

 Estructures biològiques
 pH
 Contingut aquós (Aw)
 Potencial redox
 Nutrients
 Compostos antimicrobians

FACTORS EXTRÍNSECS2

FACTORS INTRÍNSECS1



FACTORS EN L’ESTABILITAT DELS ALIMENTS
ESTABILITAT  tendència o capacitat de preservar la qualitat del producte

període de temps 
durant el qual resulta 
segur o aconsellable 

el consum d’un 
producte alimentós 

elaborat

dE/dt = f (FCi, FAi)
Factors intrínsecs
(Composició de l’aliment)

Factors extrínsecs
(Ambient)

cinètica

Data de
caducitat

Data de
consum preferent

Real Decret 1334/1999

VIDA ÚTIL

"Consumir preferentemente antes...
... del día/mes(/año) "(< 3 meses)
... del fin de mes/año"(3 – 18 meses)
... del fin de mes/año"(>18  meses)

día/mes(/año)
Condiciones de conservación

Real Decret 1334/1999

Moderador
Notas de la presentación
Fecha de “duración mínima” y “fecha de caducidad” ¿Cómo saber si el alimento que compramos es suficientemente fresco para ser consumido? Fíjese en la fecha que aparece en la etiqueta. Por ley, los productos alimenticios deben llevar una fecha tras la indicación “consumir preferentemente antes de…” o una “fecha de caducidad…”. Estas dos expresiones significan cosas distintas: “Consumir preferentemente antes de…” indica la “duración mínima” o el periodo durante el cuál el alimento conserva sus propiedades específicas si se almacena de forma apropiada. En otras palabras, un producto cuya fecha de consumo preferente haya expirado todavía puede ser seguro, pero el fabricante ya no garantiza sus propiedades organolépticas (como el sabor, olor, etc.). La “fecha de caducidad…” se encuentra en productos muy perecederos, desde el punto de vista microbiológico, que podrían causar un riesgo para la salud si no se consumen durante un periodo determinado. Estos productos, como por ejemplo las ensaladas listas para el consumo, deben llevar una fecha de caducidad, después de la cual no deben consumirse. Además, el fabricante debe proporcionar las explicaciones necesarias de cómo hay que guardar el producto para mantenerlo fresco el mayor tiempo posible, a qué temperatura, etc. Se recomienda prestar siempre particular atención a las indicaciones relativas a la fecha para minimizar los riesgos de intoxicación y no comer ni cocinar alimentos que planteen dudas.http://www.eufic.org/sp/food/pag/food43/food433.htmSegún la norma general de etiquetado (Real Decreto 1334/1999), en todo producto alimenticio figurará la fecha de duración mínima o, en su caso, la fecha de caducidad La fecha de duración mínima, o la fecha de caducidad en el caso de productos alimenticios muy perecederos por razones microbiológicas, habrá de constar en todos los comestibles envasados, salvo las excepciones previstas en la normativa vigente. Quedan excluidos de la obligación de mencionar una fecha límite, bien sea de caducidad o de consumo preferente, los siguientes productos: Frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas o sometidas a cualquier tratamiento. Vinos, vinagres y otras bebidas alcohólicas hechas a base de uva o mostos de uva. Bebidas con graduación superior a 10º. Bebidas refrescantes, jugos de fruta y néctares en envases de más de 5 litros destinados a colectividades. Los productos de panadería o repostería que por su naturaleza se consumen normalmente en el plazo de veinticuatro horas. Los productos de confitería consistentes casi exclusivamente en azúcares aromatizados y/o coloreados. Porciones individuales de helados. Sal de cocina y azúcar. Los chicles y los productos similares de mascar.

http://images.google.com/imgres?imgurl=oghs.hanc.k12.wv.us/APPLSEED/worm.GIF&imgrefurl=http://oghs.hanc.k12.wv.us/APPLSEED/Syllabus.htm&h=160&w=160&prev=/images?q%3Dapple%2Bworm%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


Producte Condicions 
d’emmagatzematge

Temps orientatiu de vida 
útil

Fruits secs i llavors 
oleaginoses

Preservar de la humitat, la calor i els 
insectes

Variable segons el tipus de 
producte i la presentació

Pa Conservar en lloc fresc i sec
Consumir el mateix dia de 
preparació

Brioixeria i pastisseria
Protegir de la calor i els insectes. 
Productes farcits de crema, nata o 
rovell, conservar en refrigeració (0-4ºC)

Consumir el mateix dia de 
preparació. 
Productes envasats: variable, però 
com a màxim un any.

Fruites i verdures
Mantenir en llocs frescos (8-10ºC), en 
refrigeració (0-4ºC) o congelades (-18 
ºC)

Fresques o refrigerades: molt 
variable.
Congelades: fins a 1 any.

Conserves Preservar de la calor i la humitat 
excessiva

Variable segons el producte: de 18 
mesos a 5 anys (Bertrand, 1865-
1974)

Condicions d’emmagatzematge aconsellable i 
temps orientatiu de vida útil per alguns aliments



REFRIGERACIÓ

MODIFICACIONS SIGNIFICATIVES si hi ha temps 
d’emmagatzematge llargs.

Barreja d’aromesDessecació superficial

Vitamina C en espàrrecs
M

g
10

0/
g

dies
3





ALIMENT
Pèrdua de tiamina (%)

1,5 ºC 38 ºC

Albercoc 28 65

Suc de taronja 0 22

Pèsols 0 32

Mongetes tendres 24 92

Suc de tomàquet 0 40

Pèrdua de tiamina en els aliments emmagatzemats 
durant 12 mesos

Belitz i Grosch.



Aliments peribles (fonamentalment per causes microbiològiques) / 2-30 
dies
Productes lactis líquids, productes frescos de panificació, carns, aus i peixos 
frescos, fruites i verdures fresques

Aliments semi-peribles / 30-90 dies
Snacks, alguns formatges, gelats, aliments en salmorra, carns i altres 
productes adobats, alguns pasteuritzats

Aliments estables durant l’emmagatzematge o de llarga durada / 
90 dies – 3 anys
Conserves, aliments congelats, dessecats, deshidratats liofilitzats, llegums, 
fruita seca, grans 

Aliments estables (exempts de dates): Caramels, xiclets, begudes 
alcohòliques de més de 10 graus, sal, sucre, vinagre, fruites i hortalisses 
fresques, patates (senceres), begudes refrescants, sucs, productes de 
panificació o rebosteria que es consumeixen en 24 hores



Dates aliments

• Data de producció

• Data de fabricació

• Data d’envasament

• Data límit de venda

• Data de consum preferent, de duració mínima, de durabilitat mínima o òptima de 
consum. Consumir preferentment abans de: dia i mes (menys de 3 mesos), mes i any (3-18 mesos); consumir preferentment 
abans de la fi de any. QUALITAT

• Data de caducitat, o límit d’utilització, recomanada com a límit de consum o d’expiració. 
Dia i mes. SEGURETAT



Producte 
alimentari

Tipus de 
deteriorament 
(en embalatge 
intacte)

Factors 
ambientals 
crítics

Vida útil 
(mitjana)

Tipus de data 
més 
adequada

Informació 
addicional útil al 
consumidor 

Peribles (I)

Llet i 
derivats 
lactis

Creixement microbià, 
flavors oxidats, 
enranciment hidrolític

Oxigen
Temperatura

7-30 dies a 0-
7ºC

Data límit de venda 
o data límit de 
consum

Temps que pot 
conservar-se a la llar

Fleca i 
brioixeria 
fresca

Enduriment, 
creixement microbià, 
pèrdua d’humitat, 
enranciment oxidatiu

Oxigen
Temperatura
Humitat

2 dies (pa)
7 dies 
(brioixeria)

Data límit de venda 
o data límit de 
consum

No guardar en el 
refrigerador. 
Congelar i conservar 
congelat si no s’utilitza 
immediatament

Carn fresca Creixement microbià, 
pèrdua de color vermell

Oxigen
Temperatura
Humitat

3-4 dies a 
0-7ºC

Data d’envasament 
o data límit de 
venda

Temps que pot 
conservar-se a la llar, 
congelada o en el 
refrigerador

Principals tipus de deteriorament d’aliments.
Factors ambientals crítics, vida útil i tipus de data adequada (I)



Producte 
alimentari

Tipus de 
deteriorament 
(en embalatge 
intacte)

Factors 
ambientals 
crítics

Vida útil 
(mitjana)

Tipus de data 
més 
adequada

Informació 
addicional útil al 
consumidor 

Peribles (II)

Aus fresques Creixement microbià, 
olors estranyes

Oxigen
Temperatura
Llum

2-7 dies a 
0-7ºC

Data límit de venda

Temps que pot 
conservar-se a la llar, 
congelada o en el 
refrigerador

Peix fresc Creixement microbià, 
olors estranyes

Temperatura
3-14 dies si es 
guarda en gel

Data de captura o 
data d’envasament

Temps que pot 
conservar-se a la llar, 
congelat o en el 
refrigerador

Fruites i 
verdures 
fresques

Respiració, canvis en 
la composició, pèrdua 
de nutrients, 
marciment, masegat, 
creixement microbià

Temperatura,
humitat relativa, 
llum, oxigen, 
manipulació

Depèn del tipus 
de producte

Data d’envasament

Temps que pot 
conservar-se a la llar i 
condicions òptimes 
d’emmagatzematge

Principals tipus de deteriorament d’aliments.
Factors ambientals crítics, vida útil i tipus de data adequada (II)



Producte 
alimentari

Tipus de 
deteriorament 
(en embalatge 
intacte)

Factors 
ambientals 
crítics

Vida útil 
(mitjana)

Tipus de 
data més 
adequada

Informació 
addicional útil al 
consumidor 

Estables durant l’emmagatzematge (II)

Pasta

Canvis de textura, 
enduriment, pèrdua de 
qualitat vitamínica i 
proteica, ruptura

Humitat relativa, 
temperatura, llum, 
oxigen, 
manipulació 
defectuosa

A  l’ou: 9-36 
mesos.
Altres: 24-48 
mesos

Data de consum 
preferent

Mantenir en lloc fresc i 
sec, a l’abric de la llum

Sucs 
congelats 
concentrats

Pèrdua de terbolesa; 
creixement de llevats; 
pèrdues de vitamines, 
color o flavor

Oxigen, 
temperatura, 
descongelació

18-30 mesos

Data límit de 
venda o data de 
consum 
preferent

Mesos en què conserva 
la seva màxima qualitat 
en el congelador 
domèstic

Fruites i 
verdures 
congelades

Pèrdua de nutrients; 
pèrdues de textura, 
flavor, olor, color, i 
formació de gel en 
l’embalatge 

Oxigen, 
temperatura, 
fluctuacions de 
temperatura

6-24 mesos
Data de consum 
preferent

Mesos en què conserva 
la seva màxima qualitat 
en el congelador 
domèstic

Principals tipus de deteriorament d’aliments.
Factors ambientals crítics, vida útil i tipus de data adequada (V)



Taula 1. Representació de l’aw d’alguns aliments i tipologia de microorganismes que s’hi poden 
desenvolupar. Extret de The stability of shelf – life of food. Woodhead Publishing Limited

Aliment aw Microorganisme
Aliments frescos 0.98 – 1

Bacteris

Llevats
Fongs

Carn curada  Peix poc salat
Embotits cuits  Pa

0.94 – 0.96

Pernil curat
Embotits curats

Formatges curats
Llet condensada

0.92 – 0.93

0.88 – 0.90
Bacteris halòfils

Salaons

Brioxeria 
Fruits secs

Cereals
Farina

0.80– 0.85

0.65 – 0.75

Pasta seca  Llet en pols
Espècies

0.60 – 0.64



Figura 1. Oxidació dels greixos. Extret de Karel, M. Control of lípid oxidation in dried foods. A: MacCasthy, 
D. ed. Concentration and Drying of Foods. London: Elsevier Applied Science; 1986. 37 – 51. 

OXIDACIÓ DELS GREIXOS

Lípids no saturats

Catalitzadors, llum

Radicals lliures

Peròxids, hidroperòxids
Reaccions amb altres 

components de l’aliment

Polímers Productes de 
desdoblament

O2



Taula 2. Valors límit d’aw per a reaccions enzimàtiques. Extret de Drapon, R. Enzyme activity a function of water
activity. A: Simato, D. Multon, J L ed. Properties of water in foods. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers; 1985.

Valors aw límit per a reaccions enzimàtiques
Producte / substrat Enzim Tº (ºC) aw

Grans Fitases 23 0.90

Germinat de blat Glucosidases 20 0.20

Farina d’arròs
Amilases

30 0.75
Proteases

Macarrons Fosfolipases 25 – 30 0.45

Massa de farina de blat Proteases 35 0.96

Pa
Amilases

30 0.36
Proteases

Caseïna Tripsina 30 0.50

Midó Amilases 37 0.40/0.75

Galactosa Galactosidases 30 0.40 – 0.60

Oli d’oliva Lipasa 5 – 40 0.025

Trioleïna Fosfolipases 30 0.45

Glucosa Glucosa 
oxidasa 30 0.40

Greixos Lipooxigenasa 25 0.50/0.70



Taula 3. Condicions mínimes per al creixement dels microorganismes. Extret de The stability of shelf-life
of food. Woodhead Publishing Limited.

Microorganisme pH mínim de 
creixement

Aw mínima de 
creixement

Creixement 
anaeròbic

Tº mínima de 
creixement ºC

PATÒGENS

Salmonella 4.0 0.94 Si 7

Staphylococcus aureus 4.0
4.5 toxina

0.83
0.90 toxina Si 6

10 toxina

Bacillus cereus (psicròtrof) 4.4 0.91 Si < 4

Clostridium botulinum:

Proteolític 4.6 0.93 Si 10

No Proteolític 5.0 0.97 Si 3.3

Listeria monocytogenes 4.3 0.92 Si 0

Escherichia coli 4.4 0.95 Si 7

Vibrio parahaemolyticus 4.8 0.94 Si 5

Yersinia enterocolitica 4.2 0.96 Si -2

MICROORGANISMES ALTERANTS

Pseudomonas 5.5 0.97 No < 0

Enterobacter aerogenes 4.4 0.94 Si 2

Bacteris de l’àcid làctic 3.8 0.94 Si 4

Llevats 1 – 5 0.8 Si 5

Fongs < 2.0 0.6 No < 0



Taula 4. Mecanismes d’alteració de diferents aliments. Extret de The stability of shelf-life of food.
Woodhead Publishing Limited. (I)

Producte Mecanisme Efecte

Fruita
Ruptura enzimàtica
Creixement fúngic
Pèrdua d’humitat

Estovament, pèrdua de textura
Presència de fongs
Aparença seca

Patates Acció enzimàtica
Germinació

Estovament, pèrdua de textura
Aparició de grills, toxines

Amanides preparades Pèrdua d’humitat
Oxidació

Assecament, pèrdua de cruixentor
Enfosquiment 

Melmelades Sinèresi
Oxidació

Aparició de sèrum i creixement fúngic
Pèrdua de gust



Taula 4. Mecanismes d’alteració de diferents aliments. Extret de The stability of shelf-life of food.
Woodhead Publishing Limited. (II)

Producte Mecanisme Efecte

Carn vermella Oxidació
Creixement microbià

Pèrdua de color vermell, enranciment
Olors impròpies i alteració del gust
Perill microbià 

Carn congelada Oxidació
Sublimació del gel

Enranciment
Cremades per congelació

Peix fresc Reaccions químiques 
Creixement microbià

Canvis de l’aparença
Olors impròpies i alteració del gust
Perill microbià

Carn de pollastre Creixement microbià Olors i gustos impropis
Perill microbià

Salsitxes fresques Oxidació
Creixement microbià

Enranciment, canvis de color
Perill microbià

Bacon Oxidació
Creixement microbià

Enranciment, canvis de color
Perill microbià



Taula 4. Mecanismes d’alteració de diferents aliments. Extret de The stability of shelf-life of food.
Woodhead Publishing Limited. (III)

Producte Mecanisme Efecte

Pa Retrogradació del midó
Migració d’humitat

Alteració del gust i pèrdua de frescor
Enduriment, creixement fúngic

Snacks Humidificació
Oxidació

Pèrdua de cruixentor
Enranciment

Pastissos
Pèrdua d’humitat
Alteració del midó
Creixement microbià

Assecament i enduriment
Alteració del gust i pèrdua de frescor
Presència de fongs

Cereals extrudits
Migració d’humitat
Retrogradació del midó
Oxidació

Estovament (cereal), enduriment 
(fruita)
Alteració de textura i gust de passat
Enranciment

Espècies 
Creixement microbià
Pèrdua de volàtils
Reaccions químiques

Presència de microbis i fongs
Alteració del gust
Pèrdua de color

Productes en pols Humidificació Aterrossament 
Enfosquiment no enzimàtic

Pastes de xocolata Migració de greix
Oxidació

Cristal·lització del greix
Alteració del gust, enranciment

Pastes de sucre Humidificació
Oxidació

Canvis de textura 
Enranciment 



Taula 4. Mecanismes d’alteració de diferents aliments. Extret de The stability of shelf-life of food.
Woodhead Publishing Limited. (IV)

Producte Mecanisme Efecte

Beguda carbonatada Evolució del gas
Hidròlisi/oxidació

Pèrdua de carbonatació 
Alteració del gust, olors impròpies, enranciment

Cervesa Oxidació 
Creixement microbià

Olors inapropiades
Terbolesa

Sucs de fruita Oxidació
Reaccions enzimàtiques

Alteració del gust i pèrdua de nutrients
Precipitació, canvis terbolesa

Vi Oxidació Olors inapropiades
Canvis de color

Refrescants dietètics Hidròlisi Alteració del gust, pèrdua de dolçor



Taula 4. Mecanismes d’alteració de diferents aliments. Extret de The stability of shelf-life of food.
Woodhead Publishing Limited. (V)

Producte Mecanisme Efecte

Gelats Migració d’humitat
Oxidació

Formació de cristalls
Enranciment

Llet Oxidació, hidròlisi
Creixement microbià

Enranciment, olors impropis
Perill microbià

Llet en pols Humidificació
Oxidació

Aterrossament 
Alteració del gust, enranciment

Mantega Oxidació Enranciment

Formatge
Oxidació
Cristal·lització de la lactosa
Creixement microbià

Enranciment 
Textura arenosa 
Presència de fongs

Margarina Creixement fúngic
Oxidació

Presència de fongs 
Enranciment

Iogurt
Sinèresi
Oxidació
Acidificació

Aparició de líquid
Enranciment
Acidesa

Iogurt de fruites
Sinèresi
Oxidació
Creixement fúngic

Aparició de líquid
Enranciment
Presència de fongs



Figura 2. Diagrama de flux per a la presa de decisions sobre el tipus de data que ha de dur un aliment. Extret del document
“Guidance on the application of date labels to food (Department for Environment, Food and Rural Affairs-UK) (I)



Figura 2. Diagrama de flux per a la presa de decisions sobre el tipus de data que ha de dur un aliment. Extret del document
“Guidance on the application of date labels to food (Department for Environment, Food and Rural Affairs-UK) (II)



Figura 2. Diagrama de flux per a la presa de decisions sobre el tipus de data que ha de dur un aliment. Extret del document
“Guidance on the application of date labels to food (Department for Environment, Food and Rural Affairs-UK) (III)



Figura 2. Diagrama de flux per a la presa de decisions sobre el tipus de data que ha de dur un aliment. Extret del document
“Guidance on the application of date labels to food (Department for Environment, Food and Rural Affairs-UK) (IV)



Figura 3. Diagrama de suport a la presa de decisions en el marcatge de dates dels aliments. Extret del document
“Shelf life testing. “Use-by” dates for food safety (ANZFA, 2001)



Taula 5. Llista d’extensions de consum un cop depassada la data marcada a l’envàs. Extreta de “Circulaire
relative aux dispositions aplicables aux banques alimentaires et associations caritative” (AFSCA) (I)

Les condicions de conservació (principalment, la temperatura), esmentades a l’etiqueta s’han de respectar sempre, en particular per als productes
refrigerats o congelats

PRODUCTE DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES D’UN 
PRODUCTE FET MALBÉ

DIRECTRIUS EN MATÈRIA 
DE CONSERVACIÓ

Durada de conservació molt llarga

Sal, sucre, farina
Si es conserven en sec, mai no es 
podriran. Al cap de molt de temps 
poden tenir gust de florit.
Cal vigilar l’enduriment, l’absorció 
d’aigua, la presència d’insectes, 
l’enranciment i les floridures.

Fins a un any (o més) després 
de la DDM, sempre que el 
producte encara presenti les 
característiques que li són 
pròpies i que l’envàs no tingui 
cap defecte. 

En el cas dels congelats, cal 
respectar la temperatura (-18ºC o 
menys). 

Pasta seca Macarrons, espaguetis

Cuscús, sèmola

Cafè, te

Arròs

Pols instantànies (pobres en greix) Cafè, espècies, postres

Aigua, begudes refrescants i begudes 
UHT (llet, sucs de fruita...)

Degradació del gust, alteració del 
color (enfosquiment enzimàtic).

Conserves (en llauna o en pot de vidre)
Llegums, fruita, sopa, 
carn, peix, llet 
condensada, melmelada...

Rovell de la llauna o de la tapadora. 
Formació de gas (llauna bombada), 
alteració del color o de l’olor. 

Mel, xarops, melassa Sacarificació.

Llaminadures (dures) Piruletes, caramels i 
llaminadures acidulades

Productes congelats Dessecació, enranciment dels greixos



Taula 5. Llista d’extensions de consum un cop depassada la data marcada a l’envàs. Extreta de “Circulaire
relative aux dispositions aplicables aux banques alimentaires et associations caritative” (AFSCA) (II)

PRODUCTE DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES D’UN 
PRODUCTE FET MALBÉ

DIRECTRIUS EN MATÈRIA 
DE CONSERVACIÓ

Durada de conservació llarga

Galetes seques Gust de florit, presència d’insectes, 
pèrdua de gust, alteració del gust, 
dessecació, canvis de textura.

Fins a dos mesos (o més) 
després de la DDM, sempre que 
el producte encara presenti les 
característiques que li són 
pròpies i que l’envàs no tingui 
cap defecte.

Musli, flocs de cereals

Cobertures (mantega de cacauet, 
encenalls de xocolata, pastes per untar

Enranciment dels greixos, alteració 
de l’olor i del color, oxidació, 
humitat, presència d’insectes.

Patates xips, galetes salades, cacauets

Oli, greixos per fregir

Pols instantànies (riques en greix) Sopa, llet en pols

Margarina, mantega

Formatges de pasta dura Gouda, emmental, 
parmesà, ...

Llaminadures (toves)

Salses
Salsa per a patates 
fregides, maionesa, 
ketchup

Llet esterilitzada en ampolles i 
productes lactis Alteració o pèrdua de gust.



Taula 5. Llista d’extensions de consum un cop depassada la data marcada a l’envàs. Extreta de “Circulaire
relative aux dispositions aplicables aux banques alimentaires et associations caritative” (AFSCA) (III)

PRODUCTE DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES D’UN 
PRODUCTE FET MALBÉ

DIRECTRIUS EN MATÈRIA 
DE CONSERVACIÓ

Durada de conservació reduïda

Pa, pa precuinat
Gust de florit, humita, enranciment 
dels greixos, presència d’insectes

Respectar la data DDM, tot i 
que es poden fer excepcions si 
se’n fa una bona avaluació.

El pa fresc pot ser congelat i 
consumit preferentment dins de 
les dues o tres setmanes 
següents. 
En el cas dels productes 
congelats, cal respectar la 
temperatura de -18ºC o menys.

Formatges de pasta tova

Pastissos, galetes farcides, galetes toves

Semi conserves (areng, musclos...)

Cal refrigeració

Fermentació



Taula 5. Llista d’extensions de consum un cop depassada la data marcada a l’envàs. Extreta de “Circulaire
relative aux dispositions aplicables aux banques alimentaires et associations caritative” (AFSCA) (IV)

PRODUCTE DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES D’UN 
PRODUCTE FET MALBÉ

DIRECTRIUS EN MATÈRIA 
DE CONSERVACIÓ

Durada de conservació curta

Carn fresca, pollastre, peix, xarcuteria Aquests productes solen 
estar marcats amb una 
data de límit de consum 
(DLC, de caducitat) i els 
cal estar refrigerats 
pràcticament en tot 
moment (a menys de 7ºC). 
En alguns casos, cal una 
refrigeració a 4ºC  o 
inferior (peix).

Creixement bacterià (eventualment 
humitat) i putrefacció.

MAI no s’han d’acceptar o de 
distribuir després de la 
DLC/DDM. El consumidor pot 
consumir-los fins al dia de la 
DLC/DDM. El més important és 
que es respecti perfectament la 
cadena del fred 
(emmagatzematge, transport, 
distribució): si no està garantida, 
aquests productes NO s’han de 
distribuir.

Brioixeria

Aliments refrigerats, amanides

Sucs espremuts de fruita fresca

Ous

Postres lactis

Iogurt

Fruita tallada i llegums frescos



Figura 4. Diagrama de presa de decisions en la donació d’aliments amb data superada. Extret del document
“Aprofitament segur del menjar” (ASPCAT) (I)



Figura 4. Diagrama de presa de decisions en la donació d’aliments amb data superada. Extret del document
“Aprofitament segur del menjar” (ASPCAT) (II)



Figura 4. Diagrama de presa de decisions en la donació d’aliments amb data superada. Extret del document
“Aprofitament segur del menjar” (ASPCAT) (III)



En aquest punt cal recordar que el propòsit d’aquest document se centra en l’extensió de la vida comercial o en el
consum un cop depassada la data marcada en els aliments, sempre que hagin estat conservats en les condicions
indicades pel fabricant i en un embolcall que s’hagi mantingut intacte.

A partir de la informació precedent, s’estableixen els criteris generals següents per a l’extensió del consum dels
aliments un cop depassada la data de l’envàs:

 Els aliments amb data límit de consum (data de caducitat) no es poden consumir un cop depassada, atès que no
serien segurs; per tant no se’n proposa cap extensió.

 Els aliments amb data de durabilitat mínima (data de consum preferent) es poden consumir amb seguretat un
cop depassada aquesta data.

CRITERIS GENERALS (I)



 Els aliments envasats que no han de dur cap data (com ara la sal, el sucre, les fruites senceres...) es poden
consumir sempre que no tinguin signes evidents de deteriorament, que l’envàs estigui intacte i que no presentin
característiques impròpies.

 Hi ha grups d’aliments que segons el tractament poden dur una DLC o una DDM. En aquests casos, l’extensió
només es pot aplicar quan el fabricant els ha atorgat una DDM, d’acord amb els resultats del seu autocontrol. En
aquestes situacions, i davant la impossibilitat de fer-ne una extensió genèrica, no se’n proposa cap.

 L’extensió proposada és orientativa, sempre que l’envàs estigui intacte, s’hagi conservat en les condicions de
conservació recomanades i que, un cop obert, l’aliment no presenti característiques impròpies.

CRITERIS GENERALS (II)



 Fins a 1 any: Aliments on és molt improbable que es produeixin alteracions microbiològiques o físico-
químiques a molt llarg termini.

 Fins a 3 mesos: Aliments on és poc probable que es produeixin alteracions microbiològiques però és probable
que s’hi produeixin alteracions físico-químiques a llarg termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut
i/o seran fàcilment detectables pel consumidor.

 Fins a 1 mes: Aliments on és poc probable que es produeixin alteracions microbiològiques però es probable que
s’hi produeixin alteracions físico-químiques a mig termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o
seran fàcilment detectables pel consumidor.

 Fins a 15 dies: Aliments on és probable que es produeixin alteracions microbiològiques (probablement per
microorganismes alterants) i/o que s’hi produeixin alteracions físico-químiques a curt termini, que en tot cas no
seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor.

Criteris de classificació dins les diferents extensions



Taula 6. Proposta de períodes de consum per a diferents aliments un cop depassada la data de consum preferent. (I)

*aliments que no requereixen data de duració mínima segons el Reglament 1169/2011

Aliments amb extensió de consum FINS A 1 ANY després de la data marcada
Aliments on és molt improbable que es produeixin alteracions microbiològiques o físico-químiques a molt llarg termini

ALIMENT EXTENSIÓ DE CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Sal* 1 any Aterrossament 

Sucre* 1 any Aterrossament

Vinagre* 1 any Canvis de gust i precipitacions

Caramels i xiclets* 1 any Canvis de textura 

Llegums secs en gra 1 any Creixement d’insectes 

Arròs, cereals en gra 1 any Creixement d’insectes 

Pasta seca o deshidratada 1 any Creixement d’insectes 

Sèmola, cuscús, búrgul, ... 1 any Oxidació

Farina de cereals 1 any Creixement d’insectes 

Cafè, en gra, molt, càpsules 1 any Pèrdua aroma

Te, infusions 1 any Pèrdua aroma, creixement d’insectes

Espècies en gra, moltes 1 any Pèrdua de propietats organolèptiques

Xarops, codonyat 1 any Canvis de densitat



Taula 6. Proposta de períodes de consum per a diferents aliments un cop depassada la data de consum preferent. (II)

*aliments que no requereixen data de duració mínima segons el Reglament 1169/2011

Aliments amb extensió de consum FINS A 1 ANY després de la data marcada
Aliments on és molt improbable que es produeixin alteracions microbiològiques o físico-químiques a molt llarg termini

ALIMENT EXTENSIÓ DE CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Mel 1 any Canvis de textura, cristal·lització

Xocolata (rajola dura) 1 any Enranciment, canvis de textura

Conserves en llauna i en pot 
de vidre 1 any Alteració del gust i canvis de textura

Llet condensada o evaporada 1 any Enranciment, oxidació

Llet en pols (que no sigui 
materna o infantil 1 any Enranciment, oxidació

Pols instantànies baixes en 
greix 1 any Pèrdues organolèptiques 

Aigua mineral 1 any Adquisició de gustos impropis



Taula 6. Proposta de períodes de consum per a diferents aliments un cop depassada la data de consum preferent. (III)

*aliments que no requereixen data de duració mínima segons el Reglament 1169/2011

Aliments amb extensió de consum de FINS A 3 MESOS després de la data marcada
Aliments on és poc probable que es produeixin alteracions microbiològiques però es probable que s’hi produeixin alteracions 

físico-químiques a llarg termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor

ALIMENT EXTENSIÓ DE CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Oli 3 mesos Enranciment

Cereals esmorzar 3 mesos Enranciment, oxidació, canvis de textura

Pasta seca farcida 3 mesos Potencial creixement de microbiota perjudicial, 
oxidació, canvis de textura

Formatges pasta dura 3 mesos Canvis de gust i enduriment

Congelats 3 mesos Enranciment si greixós, oxidació, canvis textura

Pols instantànies riques en greix 3 mesos Enranciment, canvis de textura

Begudes UHT (llet, fruita, soia, arròs) 3 mesos Adquisició de gustos impropis, canvis de gust i de 
textura

Galetes, pastisseria seca 3 mesos Enranciment dels greixos, oxidació, canvis de textura

Xips de patates, d’hortalisses, ... 3 mesos Enranciment dels greixos, oxidació, canvis de textura

Salses envasades 3 mesos Enranciment, oxidació, canvis de textura

Xocolata (rajola farcida), bombons 3 mesos Enranciment, canvis de textura



Taula 6. Proposta de períodes de consum per a diferents aliments un cop depassada la data de consum preferent. (IV)

*aliments que no requereixen data de duració mínima segons el Reglament 1169/2011

Aliments amb extensió de consum de FINS A 3 MESOS després de la data marcada
Aliments on és poc probable que es produeixin alteracions microbiològiques però es probable que s’hi produeixin alteracions 

físico-químiques a llarg termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor

ALIMENT EXTENSIÓ DE CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Torrons 3 mesos Enranciment, canvis de textura

Margarina 3 mesos Enranciment

Mantega 3 mesos Enranciment

Pa torrat 3 mesos Enranciment, canvis de textura

Productes carnis curats no llescats 3 mesos Enranciment, oxidació, enduriment

Aliments amb extensió de consum de FINS A 1 MES després de la data marcada
Aliments on és poc probable que es produeixin alteracions microbiològiques però és probable que s’hi produeixin alteracions 
fisico-químiques a mig termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor

ALIMENT EXTENSIÓ DE CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Pastes dolces no farcides 
(magdalenes, ...) 1 mes Floridures, enranciment, oxidació, canvis de textura, 

assecament

Fruita seca 1 mes Enranciment, canvis de textura

Productes carnis curats llescats 1 mes Enranciment, oxidació, enduriment



Taula 6. Proposta de períodes de consum per a diferents aliments un cop depassada la data de consum preferent. (V)

*aliments que no requereixen data de duració mínima segons el Reglament 1169/2011

Aliments amb extensió de consum de FINS A 15 DIES un cop depassada la data
Aliments on és probable que es produeixin alteracions microbiològiques i/o que s’hi produeixin alteracions físico-químiques a 

curt termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor

ALIMENT EXTENSIÓ DE CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Iogurt (llet pasteuritzada) 15 dies Sinèresi, canvis de textura

Pa de motlle tallat 15 dies Floridura, assecament

Aliments SENSE EXTENSIÓ DE CONSUM un cop depassada la data
Aliments on és probable que hi creixin microorganismes patògens i/o que s’hi produeixin alteracions físico-químiques a curt 

termini, que poden ser perjudicials per la salut i/o que difícilment poden ser detectables pel consumidor

ALIMENT EXTENSIÓ DE CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Ous 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial

Fruita i hortalisses fresques 
tallades/pelades 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial

Llet fresca 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial

Formatge fresc 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, 
enranciment, oxidació, canvis de textura

Nata fresca 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial

Sucs espremuts de fruita fresca 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, 
oxidació, precipitats



Aliments SENSE EXTENSIÓ DE CONSUM un cop depassada la data
Aliments on és probable que hi creixin microorganismes patògens i/o que s’hi produeixin alteracions físico-químiques a curt termini, que poden 

ser perjudicials per la salut i/o que difícilment poden ser detectables pel consumidor

ALIMENT EXTENSIÓ DE 
CONSUM DETERIORAMENT PRINCIPAL

Entrepans de 5ª gama (vegetal de pollastre, ...) 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial

Peix i marisc frescos 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial

Carns fresques 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial

Xarcuteria (excepte curats) 0 dies Contaminació bacteriana, oxidació, canvi de gust

Pizza refrigerada 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, oxidació, canvis de 
textura

Postres làcties (excepte iogurts) 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, canvis de textura

Pastes dolces farcides 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, enranciment, 
oxidació, canvis de textura

Pasta fresca 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, oxidació, canvis de 
textura

Semi – conserves 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, canvis de textura

Patés refrigerats 0 dies Potencial creixement de microbiota perjudicial, canvis de textura

Fruita i hortalisses fresques senceres* No data/Segons aparença Creixement de microbiota alterant, oxidació, canvis de textura

Pa fresc (consum en 24 h)* No data/Segons aparença Canvis de textura, enduriment

Taula 6. Proposta de períodes de consum per a diferents aliments un cop depassada la data de consum preferent. (VI)

*aliments que no requereixen data de duració mínima segons el Reglament 1169/2011



En alguns aliments es poden donar certes circumstàncies particulars que determinen una evolució diferent a la
que es podria esperar de les seves característiques fisicoquímiques generals.

El iogurt, per la seva composició, pH i aw, hauria de ser un producte microbiològicament perible però la
fermentació làctia provocada pels microorganismes incorporats en la seva fabricació provoca una gradual
disminució del pH. D’aquesta manera, a mesura que passa el temps el pH del iogurt va disminuint. A més, la
velocitat de creixement dels microorganismes de la fermentació làctia, altament especialitzats en l’aprofitament del
substrat lacti fa que la resta de microorganismes tinguin poques possibilitats per prosperar.

Normativament, el Reial Decret 176/2013 va derogar l’especificitat de la data de caducitat del iogurt i el límit de
venda de 28 dies des de la seva data de fabricació. El marcatge de dates del iogurt i el seu límit temporal l’han de
decidir les empreses segons el que considerin oportú.

Criteris específics: Iogurt



Consideracions finals
• Comissió Europea/UE: Una millor comprensió i ús del marcat de dates dels aliments por prevenir i 

reduir el malbaratament dels aliments (10% residus d’aliments estan vinculats a mala interpretació o 
interpretació “massa escrupolosa” de la data) Catalunya 35 kg/persona/any (Jordi Peix)

• Aquest document no pretén introduir una altra data.

• En diversos països de la UE està permesa la venda després de la data de consum preferent.

• La clau definitiva està en el rigor de l’operador/elaborador  en estimar i validar la data, en els 
correctes missatges de les administracions públiques, organitzacions privades (consumidors...) i, 
sobretot, en els coneixements,  la racionalitat i el bon criteri dels consumidors, per interpretar el valor 
i significat de les dates i estimar correctament el temps dintre del qual un aliment és satisfactori i 
segur.

• Seguretat absoluta? (“Els insectes que mengem sense saber-ho”??)
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