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TENS DUBTES SOBRE EL CALENDARI D’ADAPTACIÓ A L’ORDENANÇA DE TERRASSES? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Consells d’emmagatzematge dels aliments als bars 
i restaurants per oferir el millor servei al client

A la cuina dels restaurants tenen lloc un conjunt de processos que determinen l’èxit 
del producte ofert i en què cal extremar les mesures de conservació dels aliments. 

Com a entitat representativa del sector, el Gremi vetlla per 
l’assoliment dels estàndards de qualitat propis de la res-
tauració. A la sala, en el contacte directe amb els clients, 
els detalls marquen la diferència; lluny del client, però, a la 
cuina, tenen lloc un gran nombre de processos que condi-
cionen l’èxit de l’establiment i la qualitat dels àpats que se 
serveixen. Aquí rau la importància de conservar adequada-
ment les matèries primeres i d’observar amb deteniment les 
normes d’higiene i de preparació dels aliments. Cal extre-
mar les precaucions per evitar situacions indesitjades. Per 
això, el Gremi, conjuntament amb altres entitats del sector 
de la restauració i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
ha col·laborat a l’elaboració d’una guia pràctica amb con-
sells i bones pràctiques d’higiene per a bars i restaurants. A 
continuació, us avancem alguns dels consells sobre emma-
gatzematge d’aliments que properament podreu trobar a la 
guia esmentada. 

Extret de la Guia de pràctiques correctes d’higiene per als restaurants, editada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya
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1. Controleu la temperatura dels congeladors 
i mantingueu la porta tancada.

2. Realitzeu un desglaç manual (eliminació 
del gel acumulat apagant l’equip) dels equips 
que no en tinguin d’automàtic.

3. Només es poden congelar els productes 
als quals encara els faltin alguns dies per 
caducar i que s’hagin mantingut en bones 
condicions.

1. Inspeccioneu el producte que s’hagi d’emmagatzemar i canvieu 
o retireu envasos i embalatges bruts, trencats o en mal estat.

2. Eviteu que els productes quedin oberts. 
3. Eviteu el contacte directe dels productes amb el terra.

4. No admeteu llaunes inflades o amb cops.
5. No emmagatzemeu mai aliments amb productes de neteja o 

altre productes químics.

1. No congeleu mai un aliment descongelat. 
Aquesta és una pràctica prohibida.

2. Realitzeu la descongelació en equips de 
refrigeració, a una temperatura màxima de 
8ºC. 

3. Poseu els aliments en recipients d’acer 
inoxidable o plàstic rígid amb tapa i reixetes a 
la base que permetin la separació de l’aliment 
i el líquid en descongelació. No descongeleu 
directament en una caixa de cartró.

4. Separeu els productes en descongelació de 
la resta de productes i eviteu que degotegin.

5. No cuineu els aliments en descongelació 
fins que estiguin totalment descongelats. 

6. Un cop descongelat, cuineu l’aliment el 
més ràpidament possible, sempre abans de 
24 hores. 

1. Eviteu que els productes quedin oberts.
2. Respecteu l’ordre a les prestatgeries: 

aliments cuinats a la part 
superior i aliments crus a 

la part inferior.
3. Separeu els 

diferents tipus de 
productes en neveres 

diferents o en zones 
separades si estan dins 

d’una mateixa nevera.
4. Traspasseu el contingut 

de les llaunes obertes i 
caixes de cartró o fusta a envasos 

aptes per a ús alimentari.


