
Informació i conscienciació sobre 
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persones consumidores  
a l’hostaleria

Amb el menjar 
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Acció amb el suport de

Acció amb el suport de

Garantir la  
seguretat  
alimentària a  
l’hostaleria és  
cosa de totes i tots
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www.uniodeconsumidors.org
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Jo com a consumidora:
tinc el dret a rebre tota 
la informació sobre els 
al·lergòrgens per poder 
menjar amb seguretat

Jo com a hostaler:
vull donar tota la informació 
sobre els al·lergògens que 
poden contindre els plats i 
aliments que oferisc al meu 
establiment. I que els meus 
clients puguen disfrutar 
tranquil·lament



L’Organització Mundial de la Salut xifra que entre l’1% 
i el 3% de la població mundial pateix alguna al·lèrgia 
alimentària. Si sumem a la població amb algun tipus 
d’intolerància alimentària, el percentatge puja al 10%.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana 
està compromesa amb la sensibilització social en 
matèria de seguretat alimentària

És important conscienciar a productors i hostalers 
sobre la normativa i les bones pràctiques per evitar 
sancions i garantir un consum segur per a tots i totes.

Aquesta campanya pretén la difusió dels drets de les 
persones consumidores en relació amb els al·lergògens 
i intoleràncies en el sector de l’hostaleria i fer partícips 
els hostalers i la societat en general amb un ús 
responsable que beneficie a tots i totes.

QUÈ SÓN ELS AL·LERGÒGENS? 

Els al·lergògens alimentaris són compostos que poden 
trobar-se als aliments que consumim i danyen la salut 
de les persones sensibles a ells. Substàncies innòcues 
que resulten perjudicials i que es mostren com una 
amenaça per al nostre sistema immunitari.

L’actual normativa d’al·lergògens alimentaris, tant a 
nivell europeu com nacional, han suposat un avanç 
importantíssim en la seguretat alimentària per a les 
persones amb al·lèrgies o intoleràncies al menjar.

QUI HA DE COMPLIR?

Els al·lergògens alimentaris són compostos que poden 
trobar-se als aliments que consumim i danyen la salut 
de les persones sensibles a ells. Substàncies innòcues 
que resulten perjudicials i que es mostren com una 
amenaça per al nostre sistema immunitari.

L’actual normativa d’al·lergògens alimentaris, tant a 
nivell europeu com nacional, han suposat un avanç 
importantíssim en la seguretat alimentària per a les 
persones amb al·lèrgies o intoleràncies al menjar.

PEIX
Peix i productes 
fets amb peix

MOL·LUSCS
Mol·luscs o 
productes fets  
amb mol·luscs

SOJA
Soja i productes 
fets amb soja

LLET
Llet i els seus 
derivats (inclosa 
la lactosa)

MOSTASSA
Mostassa i 
productes 
derivats

CACAUET
Cacauets i 
productes fets 
amb cacauets

OUS
Ous i productes 
fets amb ous

TRAMUSSOS
Tramussos i 
productes fets 
amb tramussos

SÈSAM
Llavors de sèsam i 
productes fets amb 
sèsam

API
Api i productes 
derivats

CRUSTACIS
Crustacis i 
productes fets 
amb crustacis

SULFITS
Conservants en 
crustacis, fruits 
secs, productes 
càrnics, vegetals,  
vi i cerveses.

CEREALS
Cereals que 
continguen 
gluten: blat (com 
blat espelta i blat 
khorasan), sègol, 
civada, avena o 
les seues varietats 
o derivats

FRUITS SECS
Fruits amb corfa: 
ametlles, avellanes, 
nous, anacards, 
pacanes, nous del 
Brasil, festucs, nous 
de macadàmia o 
nous d’Austràlia i 
derivats

CONEIX ELS 14 
AL·LERGÒGENS
I mostra la informació sobre aquestos 
quan formen part dels plats de la teua 
carta

Segons la normativa sobre informació alimentària, 
els establiments que es dediquen a l’hostaleria o que 
oferisquen aliments i begudes no envasades als seus 
clients estan obligats a informar als consumidors si 
contenen algun dels 14 al·lergògens de declaració 
obligatòria arreplegats en la normativa.

COM PODEM COMPLIR?

La informació sobre al·lergògens ha d’estar disponible 
per als consumidors mitjançant suports com el 
paper, de forma telemàtica o oral per a que el públic 
comprenga què és el que conté cada plat i així puguen 
escollir l’opció que preferisquen de forma segura.
El més recomanable és fer-ho per escrit al menú.

Aquesta informació ha de complir uns estàndars de 
llegibilitat, trobar-se en un lloc destacat i visible, amb 
una grandària de lletra mínima d’1,2mm.


