El Prat de Llobregat, juliol de 2017
NOTA INFORMATIVA: Àpats per consumir a l’aire lliure. Pícnics
El treball de Fundesplai en l’àmbit d’Escoles i Cases de Colònies comporta cobrir el
servei de pícnic al llarg del curs escolar així com durant les estades d’escoles, esplais,
associacions i famílies al llarg de l’any.
Per aquest motiu, és necessari conèixer quin és el marc legal que afecta al servei de
pícnic amb l’objectiu de garantir la seguretat alimentària en aquests àpats, d’igual
manera que es fa amb la resta de menús.
D’acord amb l’Article 7 sobre <<Condicions de l’emmagatzemament, conservació,
transport i venda>> del Reial Decret 3484/2000 pel qual s’estableixen les normes
d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats:
Sense perjudici de les normes que estableixen el Reial Decret 2207/1995, el Reial Decret
1109/1991 i el Reial decret 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten normes per a la
preparació i la conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i altres aliments de
consum immediat en què figuri l’ou com a ingredient, l’emmagatzemament, la
conservació, el transport i la venda de menjars preparats han de complir els requisits
següents:
1. Les temperatures d’emmagatzemament, conservació, transport, venda i, si
s’escau, servei dels menjars preparats conservats a temperatura regulada són les
següents:
a) Menjars congelats ≤ -18 oC.
b) Menjars refrigerats amb un període de durada inferior a 24 hores ≤ 8 oC.
c) Menjars refrigerats amb un període de durada superior a 24 hores ≤ 4 oC.
d) Menjars calents ≥ 65 oC.
No obstant el que preveu el paràgraf anterior, els responsables dels establiments
poden fixar unes temperatures diferents, sempre que estiguin basades en evidència
científica o tècnica i hagin estat verificades per l’autoritat competent.

Per aquest motiu, Fundesplai, com a entitat gestora del servei de cuina del
centre, no recomana el consum de certs aliments en pícnic atès l’alt risc sanitari que
pot suposar consumir-los, en tant que l’aliment de forma habitual, salvat excepcions,
es guarda i transporta a Tª ambient, és a dir, fora de temperatura (Tª) de
manteniment en fred (0-4ºC sí > 24h o <8ºC si <24h), i perquè, a més, en el cas
d’aliments cuits a la cuina del centre, el període entre la cocció de l’aliment i el seu
consum sol ser superior a 2 les hores a Tª ambient.
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A continuació s’ofereix una taula on es diferencien els aliments recomanats (en
color verd), que es poden consumir sense representar un risc alimentari significatiu,
d’aquells aliments no permesos que sota cap concepte s’haurien de consumir sense
respectar la cadena de manteniment de temperatures (en vermell):
ALIMENTS NO PERMESOS
ALIMENT RECOMANAT

Salvat que es transportin en equips de
manteniment de fred (ex. Nevereta portàtil)

Embotits crus curats:
- Llonganissa de porc/gall dindi
- Xoriç de porc/gall dindi
- Fuet
- Pernil salat
Formatge curat
Formatge tipus Edam*

Embotits cuits (ex. Pernil cuit, mortadel·la,
xòped)

Tonyina**
Hummus de cigrons amb ceba, pebre
negre i oli d’oliva (Apte vegans)

Truita
Carns cuites (ex: Pit de pollastre, salsitxes,
llom de porc)
Amanides de pasta, arròs i patata

* Els entrepans de formatge s’han d’elaborar preferiblement amb formatge curat, el
qual admet conservació a temperatura ambient. El formatge Edam demana conservació entre
4-7ºC, tot i que presenta una humitat del 45%.
**Per evitar el risc d’histaminosi, cal assegurar una correcta manipulació a cuina per
mantenir una concentració en nivells segurs d’histamina.

Finalment, es pot observar que són diverses les Guies de bones pràctiques i
material divulgatiu elaborat per autoritats competents les que recomanen que
s’ofereixin com a pícnic aliments d’alt risc microbiològic sense el compliment de les
temperatures de manteniment:
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