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Llegir l’etiqueta 

Anar a comprar no sempre és fàcil. Per a molts és com entrar 
en un camp de batalla on s’han d’enfrontar als milers de 
productes que poden trobar en el supermercat. Per a 
enfrontar-se a esta lluita, el consumidor disposa de l’etiqueta 
dels productes. Es tracta del principal mitjà de comunicació 
entre el productor i el consumidor, però també és un recurs 
importantíssim per a triar bé el producte que volem comprar. 
Ara bé, encara que les etiquetes dels aliments oferixen tota la 
informació que necessitem, no sempre els prestem tota 
l’atenció que es mereixen. 

Segons un estudi publicat el mes d’agost passat, només una 
de cada dos persones llig l’etiqueta dels productes. La data de 
caducitat és la informació més buscada per estos 
consumidors. A més, encara que un 78 per cent considera útil 
la informació sobre el producte, poques persones la tenen en 
compte a l’hora de comprar-lo. Finalment, només la mitat 
dels consumidors entenen la informació que apareix en 
l’etiquetatge dels productes. Això pot ser degut al fet que el 
94 per cent de les persones creu que usen paraules massa 
complicades.  

 

Reomplir el setrill 

Una de les imatges més repetides en bars i restaurants, tant a 
l’hivern com a l’estiu, és la dels setrills damunt de les taules 
esperant que els clients els utilitzen per a adobar les ensalades 
o qualsevol altre plat. Amb esta pràctica tan habitual 
s’estalvien envasos, ja que les botelles, una vegada buides, 
van reomplint-se amb oli fins que torna a acabar-se. Però 
Europa, per a evitar fraus i millorar la higiene alimentària, va 
decidir prohibir esta pràctica. La polèmica per esta mesura ha 
sigut tan gran que la Comissió Europea ha anunciat la seua 
retirada. 

La idea era que a partir del dia 1 de gener de 2014 els 
restaurants ja no disposaren de setrills que es pogueren 
reomplir amb oli. En estos moments s’està estudiant una nova 
proposta, però caldrà consultar els sectors més afectats, com 
ara els restaurants, però també els consumidors. 

L’oli d’oliva és la base de la dieta mediterrània i un producte 
fonamental en l’economia del nostre país. L’oli envasat 
representa un 67 per cent del total de producte que s’exporta. 

 
 


