
Requisits per a
l'acreditació

C/ de Jesús, 38 A
07010 - Palma - Illes Balears - España
   (+34) 971 17 73 83 extensió: 67467 

e-alvac@dgsanita.caib.es , e-alvac.caib.es

Sabor del
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Estar inscrit en el Registre d’Empreses, Establiments i Productes del 
Sector Alimentari de les Illes Balears i tenir tota la documentació en vigor.
 
Garantir que les instal·lacions compleixen les condicions d’higiene 
sanitàries que estableix la normativa vigent.

No apujar els preus dels productes pel fet d’acreditar-se.

Requisits OBLIGATORIS. Aspectes NO alimentaris 

Els aspectes de caràcter no alimentari fan referència al 

compliment obligatori d’aquestes tres premisses: 

(En cap cas, el procés d’acreditar-se a Sabor del Mediterrani no vol ser una 

mesura d’inspecció per se, però per obtenir l’acreditació s’ha de complir la 

normativa sobre establiments alimentaris)
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Els requisits d’aspectes alimentaris s'han consensuat amb el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears (CODNIB), el Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) i el Grup de Recerca PREDIMED. 

Per tal que la valoració del menú sigui al més òptima possible és necessari un menú 

setmanal (15 dies) en què hi hagi, com a mínim, un primer i segon plat i postres, 

perquè  es pugui valorar. Els criteris són els següents:

S’usa oli d’oliva verge per amanir i es cuina amb oli d’oliva o oli de gira-sol amb 
alt contingut d’àcid oleic (mín. del 70 %).

Almenys un primer plat és a base de verdures i/o hortalisses (crues o cuites).

Com a mínim un segon plat és a base de peix (blanc o blau)  i/o marisc, o bé de 
carns magres, ja que són de baix contingut en greix. Es recomana que en un 
menú de 7 dies hi hagi, almenys tres dies, un segon plat a base de peix.

Les guarnicions dels segons plats han de poder ser a base de verdures i/o 
hortalisses (crues i/o cuites).

S’ofereixen mínimament dos plats de llegum a la setmana.

Per a les postres es garanteix: 1) la presència de fruita fresca de temporada, 
variada, sencera o mínimament processada (carpaccio, broquetes, macedònia, 
etc.); 2) l’existència de postres làctiques (iogurt, �am, natilles, arròs amb llet...) de 
baix contingut en greix (semidesnatats o desnatats).

Presenta algun producte integral  (pa morè, pasta o arròs integral).

És possible la dosi�cació per copes o unitats individuals en relació amb el 
possible consum de begudes fermentades (vi, cava o cervesa).

Per a l’acreditació mitjançant la carta, entre els productes que s’ofereixen s’ha 

de garantir el següent:

S’utilitza oli d’oliva verge per amanir i es cuina amb oli d’oliva o oli de 
gira-sol amb alt contingut d’àcid oleic (mín. del 70 %).

Aproximadament un 25 % de l’oferta dels primers plats és a base de 
verdures i/o hortalisses (crues i/o cuites).

Aproximadament un 25 % de l'oferta de segons plats és a base de peix 
(blanc o blau) i/o marisc i un 25 % de carns magres.

Les guarnicions dels segons plats han de poder ser a base de verdures i/o 
hortalisses (crues i/o cuites).

Hi ha una presència mínima d’1 plat de llegum en els primers plats.

Per a les postres es garanteix: 1) la presència de fruita fresca de temporada, 
variada, sencera o mínimament processada (carpaccio, broquetes, 
macedònia, etc.); 2) l’existència de postres làctiques (iogurt, �am, natilles, 
arròs amb llet...) de baix contingut en greix (semidesnatats o desnatats).

Hi ha algun producte integral (pa morè, pasta o arròs integral).

És possible la dosi�cació per copes o unitats individuals en relació amb el 
possible consum de begudes fermentades (vi, cava o cervesa).

 Menú Carta

Requisits OBLIGATORIS. Aspectes alimentaris
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S’han descrit un seguit de criteris opcionals que, si bé no condicionen tenir 

l’acreditació, atorguen al menú o a la carta una millor valoració global. Són 

els següents:

(Cal dir que algunes vegades els productes que ofereixen els establiments són superiors o diferents dels que tenen a la carta per 

diferents motius. Per això, i per poder fer una avaluació al més exhaustiva possible, cal que en el qüestionari que han d’emplenar 

en el moment d’inscriure’s en el programa, esmentin quins plats i/o productes ofereixen fora de la carta o del menú).

Es prioritza la utilització d’aliments frescs, de temporada i/o de 
producció local i s’inclouen propostes de la gastronomia tradicional.

S’ofereix l’opció de plats combinats de cuina mediterrània, a base de 
peix (blanc o blau), carns magres, verdures i/o hortalisses, pasta, arròs o 
llegums.

S’ofereix l’opció de mig menú o mitges racions.

S’ofereix la possibilitat de menús sense sal (amb condiments alternatius: 
pebre, espècies, herbes aromàtiques...), sense gluten,  etc.

S’ofereixen productes locals en aperitius, com ara olives i/o fruits secs 
(ametlles, avellanes, nous sense sal) crus o torrats. Els fruits secs també se 
serveixen en ensalades o com a acompanyament de postres (fruita o lactis).

S’ofereix llet de baix contingut en greix (semidesnatada o desnatada) en 
cafès amb llet i similars, en salses (maionesa, allioli, beixamel, etc).

Hi ha el compromís de l’establiment de tenir a disposició del client 
informació sobre el projecte Sabor del Mediterrani un cop obtinguda 
l’acreditació.

Es fomenten les preparacions culinàries genuïnament mediterrànies 
(sofregits, estofats, bullits, receptes tradicionals de la cuina balear).

Requisits OPCIONALS. Aspectes alimentaris
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Per poder formar part del programa Sabor del Mediterrani, és clau que 

l’equip de valoració tengui la informació que s’indica a través dels 

documents següents: 

El full de sol·licitud, en el qual el restaurador ha d’emplenar les seves 
dades d’a�liació i hi ha d’adjuntar la  documentació requerida i enviar-la en 
línia o per correu postal.

El qüestionari sobre aliments i tècniques culinàries que s’utilitzen a 
l’establiment emplenat, perquè l’equip de valoració avaluï els requisits per 
acreditar-se.

El menú de les dues darreres setmanes i/o la carta actual. En el cas que 
hi hagi una oferta alimentària complementària (que no s’ofereixi a la carta), 
s’ha d’especi�car en el qüestionari sobre aliments i tècniques culinàries.

Una recepta mediterrània i de l’establiment. La �nalitat és que el mateix 
establiment es pugui fer publicitat amb una recepta que consideri que 
destaca perquè és un plat vertaderament mediterrani. 

Si la sol·licitud s’ajusta als requisits de compliment obligatori, el restaurador 
rebrà una noti�cació d’acreditació. A continuació, s’atorgarà el distintiu 
extern (adhesiu) per col·locar-lo a l’entrada de l’establiment i materials de 
difusió.

En cas que en la primera valoració manquin alguns dels requisits de 
compliment obligat, s’ha d’informar el restaurador de com ha d’esmenar 
aquesta de�ciència, i les cartes i/o els menús es revisaran una segona 
vegada.

Acreditació


