
Compra de productes en grans formats en lloc de dosis  
individuals per al servei d’esmorzar

Opció A: Compra de productes en formats de gran 
volum i elements reutilitzables per distribuir-los
A l’hora de comprar els productes alimentaris del 
servei d’esmorzar podem tenir en compte criteris 
de compra responsable: si escollim productes amb 
envasos de la màxima capacitat possible estalviarem 
econòmicament i generarem menys residus; a més, 
evitarem llançar menjar en bon estat. 

Per distribuir aquests productes entre els nostres 
clients podem utilitzar recipients que permetin 
dosificar-los, com per exemple gerres, bols, etc., 
que podem identificar amb un etiquetatge adequat 
(sempre caldrà identificar correctament el producte 
i el seu origen). També haurem de posar a disposi-
ció dels clients elements reutilitzables perquè se’ls 
puguin servir (com ara plats de diferents mides, bols 
individuals, tasses, coberts, etc.).

Restauració

BONES PRÀCTIQUES EN 
PREVENCIÓ DE RESIDUS  
AL SECTOR HOTELER

L’ús de productes individuals en l’esmorzar implica la generació diària d’una elevada quantitat d’enva-
sos que podríem minimitzar canviant la rutina de compra.

Habitualment en el servei d’esmorzar dels hotels sol haver-hi productes envasats individualment i que con-
tenen poca quantitat d’aliment.

Què implica la mesura?

Canvis Opció A

En materials Utilitzar recipients adequats per distribuir els productes a granel (gerres, bols, plats, 
etc.), per exposar-los i per servir-los.

En l’espai Adequar l’espai per emmagatzemar els diferents recipients adquirits.

En l’organització Buscar nous proveïdors o establir acords amb els actuals; d’altra banda, també cal 
fer una tasca de preparació i etiquetatge dels productes, així com netejar els reci-
pients emprats.

D’implantació Exhaurir els estocs actuals i incorporar progressivament els nous productes.

Opcions d’estalvi i de reducció de residus



Costos – Exemple: melmelada

Opció A Situació habitual

Implantació 90 €/100u (bol) 0 €

Funcionament 2,94 €/kg 3,99 €/kg

Reposició 9 € (10% u) 0 €

Comparativa de costos

Comparativa de la generació de residus
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