- NORMATIVA SOBRE L’ETIQUETATGE I INFORMACIÓ SOBRE ELS
AL.LÈRGENS A LES NOSTRES PASTISSERIES (MOLT IMPORTANT)

(Reglament Unió Europea 1169/2011 i Reial Decret 126/2015)
Benvolgut agremiat:

Girona, 22 d’octubre de 2015

Un cop estudiada tota la normativa de l’etiquetatge i en especial el capítol dels
al·lèrgens, amb el nostre Assessor Tècnic en Seguretat Alimentaria, Sr. Lluis Riera,
ens complau detallar-los-hi tots els aspectes i obligacions que hem de complir.
En primer lloc totes les pastisseries han de tenir un cartell suficientment visible, en
el que es comunica que es té a disposició de tots els clients, la informació de tots
els al·lèrgens que poden contenir els productes elaborats en aquest establiment.
(Adjuntem un model d’aquest Cartell, i el llistat amb el 14 productes
al·lergògens)
A més, és important i imprescindible, que totes les pastisseries tinguin una fitxa
tècnica o receptari, de tots els productes que s’elaboren , en la que s’indiqui tots els
ingredients i els al·lèrgens que puguin contenir. Tot seguit, seria convenient
confeccionar una taula, amb tots els productes elaborats, marcant amb una creueta
cadascun dels al·lèrgens que poden contenir. (Adjuntem un model d’aquesta
taula).
Aquesta informació es molt important tenir-la a ma per poder donar una bona
informació a la nostra clientela, i també davant de possibles inspeccions.
Finalment a l’hora de comercialitzar els nostres productes, cal distingir dues
circumstancies:
a) Productes elaborats que es comercialitzen sense envasar o que s’envasen
just en el moment de la venda.
b) Productes elaborats que es comercialitzen degudament envasats
REQUESITS PELS PRODUCTES SENSE ENVASAR O ENVESATS IN SITU
Apart de disposar de la informació sobre els al·lèrgens que puguin contenir els
nostres productes, tal i com hem comentat anteriorment, cal informar amb un
cartell, etiqueta, fitxes o qualsevol altre suport a disposició del consumidor,
fàcilment visible i accessible abans de la compra, del nom del producte, i el preu
per unitat de mesura. També s’haurà d’indicar la quantitat de producte que s’indiqui
en el nom, per exemple croissant de xocolata, el % de xocolata.
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REQUISSITS OBLIGATORIS PELS PRODUCTES ENVASATS
Primer de tot cal distingir dos tipus d’envasos, els que tenen una superfície inferior
als 10cm2, i els que tenen mes de 10 cm2
a) .- Envasos inferiors als 10 cm2
Només seran obligatòries a l’envàs o l’etiqueta les dades següents:
- Denominació de l’aliment
- Ingredients o coadjuvants que puguin causar al·lèrgies/intoleràncies
- Quantitat neta
- Data de duració mínima/ caducitat
La resta de dades, que detallem en el següent punt, cal que es facilitin mitjançant
d’altres medis o bé estar disponibles a petició del consumidor.
b) .- Envasos superiors als 10cm2
L’envàs o l’etiqueta haurà de contenir:
1.- Denominació de l’aliment. No es pot substituir per cap denominació protegida
com propietat intel·lectual o marca comercial.
2.- Llistat d’ingredients: Estarà encapçalada o precedida per la paraula
“ingredients”. S’inclourà tota la llista dels ingredients de l’aliment en ordre
decreixent de pes, segons s’incorporin al moment del seu ús per a la fabricació de
l’aliment.
3.- Substàncies o productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies: Al
llistat d’ingredients es posaren en un format diferent a la resta de ingredients (per
exemple negreta).
4.- Quantitat de determinats ingredients: aquells que figurin a la descripció del
producte. Per exemple gelat de llimona (% de llimona)
5.- Quantitat neta del producte: en g, kg (sòlids) ml, l (líquids) s’ha de posar el
pes mínim a no ser que complim amb la e (control efectiu)
6.- Data de duració mínima o data de caducitat: Aliments de duració menys de
3 mesos només cal indicar dia/mes. Aliments amb duració entre 3 i 18 mesos
només cal indicar mes/any. Aliments amb duració més de 18 mesos només caldrà
indicar l’any.
7.- Condicions especials de conservació i/o d’utilització: en cas que sigui
necessari.
8.- Nom, raó social i adreça de l’elaborador.
9.- Grau alcohòlic: si es superior al 1,2%
10.- Informació nutricional: obligatori a partir de desembre de 2016 només per
aquells productes no artesans.
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Dintre del capítol de productes envasats, i com a excepció, si la
comercialització es fa amb venedor, que es el mes normal en el cas de les
pastisseries, en l’envàs o etiqueta i pot figurar només la denominació del producte,
data de caducitat i sistema de conservació, i la resta de informació es pot donar
mitjançant un cartell i/o pissarra.
GRANDÀRIA DE LA LLETRA ( ETIQUETES DELS PRODUCTES ENVASSATS)
- Envasos de més de 80cm., la grandària de la lletra ha de ser de 1,2mm.
- Envasos en que la cara més gran sigui inferior als 80cm, la grandària de la lletra
ha de ser igual o superior a 0,9mm.
LLISTAT PRODUCTES AL.LERGÒGENS QUE CAL INFORMAR EN TOTS ELS
PRODUCTES
1.- Cereals que contenguin gluten (blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les
seves varietats híbrides ) i productes derivats.
2.- Crustacis i productes a base de crustacis
3.- Ous i productes a base d’ou
4.- Peix i productes a base de peix.
5.- Cacauets i productes a base de cacauets.
6.- Soja i productes a base de soja.
7.- Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa)
8.- Fruits de closca.
9.- Api i productes derivats.
10.- Mostassa i productes derivats.
11.- Grans de sèsam i productes a base de sèsam.
12.- Diòxid de sofre i sulfits en concentracions superiors a 10mg/kg o 10 mg/L
expressat com a SO2.
13.- Tramussos i productes a base de tramussos.
14.- Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.
OFERTA MÀQUINA ETIQUETADORA
Tothom que pugui esta interessat en adquirir una màquina etiquetadora, per tal de
complir amb tota la normativa abans exposada, que ens ho faci saber el més aviat
possible, ja que tenim una oferta que pot ésser molt interessant per a tots nosaltres,
depenen de la comanda.
A la pàgina Web i al Gremi disposem dels cartells i material originals,
comentats anteriorment, que resten a la vostra disposició.
Per qualsevol consulta o aclariment restem a la vostra disposició.
Molt Cordialment, Josep Gironès. Secretari.
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