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Al’l rsies i informaci6

F
a poc s’ha p~esentat al Campus
de l’Alimentaci5 de Torribera de
la Universitat de Barcelona, a
Santa Caloma de Gramenet, ]a

nova seu del’Institut Cata~ dela Calnai
de la Cultura GastronSmica. A ]’acre hi
va participar ]’Ag~ncia Catalana de Se-
guretat Alimanthria (ACSA), dirigida
per Affons VilaiTasa, ila responsable del
seu Comit~ Cientific Assessor, VictSria
Castell, va exp]lcar la nova no~nativa
europea sobrelainformaci5 que ca] faci-
]it a~" a]s consumidors sobre els aliments
(reglament 1169/2011).Aquesta dispo-
siciS, que entrar~ en vigor el proper 13
de desembre, unifica la normativa de la
Uni5 Europea (lYE) sobre etiquetatge
d’aliment s i tamb~, an el cas del comer~
al detallidels restaurantsibars, sobrela
info~aci5 dels aliments sense envasar
per a la venda i consum. ]~s a dir, quan
un producte en ]a seva presentaci5 no
pugui por~ar una retolaci5 o etiqueta, el
consumidor tamb~ t~ dret a tanir infor-
maci5 sobre el seu origen, caracterlsti-
ques i composiciS, i cada estat membre
ha de trobar la manera de fer-ho. Per
exemple, a par~i~" de l’esmentada data,
quan demanem cam a ]a parada del
mercat, o una tapa o un plat en un res-
taurant o a ]a tasca m~s humil, ens hart
de poder informar de tot el que porta.
Als botiguers, restauradors i cambrors
se’ls ha girat m~s feina. Encara s~a de
concretar del tot comes proporcionar~
aquesta informaciS, que pot ser amb

carLells o fitxes, o oral. La Uni6 Europea,
que a vegades no sap qu6 fer en qfiesti-
ons de gran transcendbncia politica, 6s
molt minuciosa arab el manjar. Ca] ga-
rantir ]a qua]itat i seguretat dels ali-
ments, per5 potser en fem un gra~nassa.

EN’IRE LES INFORMACIONS que s~auran
d’incloure hi ha la pres6ncia d’alimant s
que puguin causar al.lbrgies a les perso-
nes sensibles. Es calcula que entre 1’1 i el
396 de]apoblaci6 adulta 6s a].lbrgica a al-
gun aliment (’mclosos additius corn els
sulfit s, autoritzats fins i tot en aliments
ecolSgics), i en ]a inf~ncia la proporci6
arriba al 7%, amb tend~ncia a augmen-
tar. Les al-l~rgies son respostes anSma-
les a la ingesti6 d’alimants (en quanti-
tats que poden ser molt petites) que
afecten el sistema immunol6gic (les
nostres defenses), ales qua]s hem de su-
mm" a]tres formes d’int oler~mcia, corn a
lalactosa o a]gluten (ce]laquia). Elregla-
ment de la UE indica les substhncies o
productes que causen al.18rgies o intole-
rfmcies: cereals amb gluten (blat, sSgol,
ordi, civada, espelta, kamut), crustacis

El 13 de desembre
entrar en vigor la
normativa sobre
etiquetatge d’aliments

(gambes i similars), ous, peix, cacauets,
soja, ]let, fruita seca, api, mostassa, s~-
sam, diSxid de sofrei sulfits,tramussosi
mol.luscs (musclos i similars). Per5 
es pot preveure tot, perqu~ aquests
grups hmlouen els causants m6s fre-
qiients, per5 no tots els possibles (frui-
tes dolces, per exemple, i finsitot el con-
tacte amb ellhtex dels guants). Per rant,
la responsabi]ltat filtima no 6s del que
etiqueta o infomna, sin6 de cada perso-
na a].l~rgica que tm de tenir cura dela se-
va sensibi]lt zaci6.

ELS CUINERS I RESTAURADORS necessita-
ran informaciS. L’any 2009 I’ACSA, amb
l’Ag~ncia de Protecci5 de la Salut i I’A-
g~ncia de Sa]ut Pfib]lca de Barcelona,
van pub]lcar un manual de bones pr~tcti-
ques, E/s al.l~rgens en la restauraci5
col.lectiva, i en l’acte esmentat a] Cam-
pus de l’A]lmentaci5 es va presentar
Restalergia, una ap]lcaci5 web per als
professionals de la cuina ila restauraci5
que ~uda a detectar i gestionar els al-
ldrgens i les intolerhncies aliment~tries i
en faci]lt a la informaci5 al consumidor.
E1 problema ~s complex, i la seguretat
absoluta no ~s possible. Per cert, que
s~qa observat que ]es criatures que viuen
en un medi ~m~a], i estan en contacte
amb "porqueries" com les produides per
animals, tenan menys propensi6 a l’al-
l~rgia que les que viuen en un medi urbh
m~s "higi~nic". E1 progi~s potser tamb~
t~ els seus "inconvenients".
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