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SABOR DEL 
MEDITERRANI
El projecte que contribueix a 
recuperar la cuina i els costums 
del Mediterrani 



web: e-alvac.caib.es/sm/

Un pa amb oli, una llampuga 
amb pebres, unes sopes amb col, 
uns escaldums de pollastre, el 
formatge, un arròs a la marinera, 
un gató, uns ciurons trempats, un 
trempó, una coca amb verdura… 

Tots aquests plats —típics de la 
nostra regió— són un exemple 
de la dieta mediterrània que, 
si es combina amb un activitat 
física diària i el descans apropiat, 
té beneficis importants per a 
la nostra salut: disminueix el 
risc de patir malalties del cor, 
determinats càncers i millora 
l’estat d’ànim. 

Per això, el programa “Sabor del 
Mediterrani” pretén conjugar la 
vida moderna amb la recuperació 
de la dieta i els costums de les 
regions de la Mediterrània. Així, 
servirà per identificar i acreditar 
els establiments que inclouen 
els trets més característics de la 
nostra cuina tradicional.

Un dels principals 
destinataris és el 
món de la restauració 
col·lectiva ja que 
sereu els autèntics 
promotors d’una dieta 
sana i els clients es 
veuran beneficiats 
per gaudir d’un entorn 
saludable.
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RESTAURADORS
Convertiu-vos en autèntics 
promotors de salut; sumau-vos al 
projecte Sabor del Mediterrani!



VULL SABER-NE 
MÉS 

1. Avantatges de 
l’acreditació
L’acreditació d’un establiment 
permet:   

 » La millora de la imatge 
corporativa de l’establiment 
mitjançant un distintiu com 
a promotor de l’alimentació 
mediterrània i saludable. 

 » La difusió dels establiments a 
través de l’elaboració d’una guia 
d’establiments publicada a la 
web de Sabor del Mediterrani i 
la presència en els mitjans de 
comunicació. 

 » La difusió a la web de Sabor 
del Mediterrani de les receptes 
dels establiments acreditats 
(opcional). 

 » La possibilitat que el 
restaurador acreditat pugui 
assistir a sessions informatives 
sobre alimentació mediterrània 
(xerrades, tasts de productes, 
etc.). 

Per poder formar part del 
projecte Sabor del Mediterrani, 
el restaurador necessita complir 
una sèrie de requisits; però, 
què és exactament Sabor del 
Mediterrani i de què consta? 

Sabor del Mediterrani és un 
sistema d’acreditació dels 
restaurants que es comprometen 
a complir les recomanacions 
bàsiques d’oferir plats que 
segueixen l’esperit de la dieta 
mediterrània, la qual cosa 
els converteix en autèntics 
promotors de salut.
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2.1. Aspectes 
no alimentaris 
(obligatori) 

Els aspectes de caràcter no 
alimentari fan referència al 
compliment obligatori d’aquestes 
tres premisses:

1. Estar inscrit en el Registre 
d’Empreses, Establiments i 
Productes del Sector Alimentari 
de les Illes Balears i tenir tota la 
documentació en vigor. 

2. Garantir que les instal·lacions 
compleixen les condicions 
d’higiene sanitàries que estableix 
la normativa vigent. 

3. No apujar els preus dels 
productes pel fet d’acreditar-se. 
En cap cas, el procés d’acreditar-
se a Sabor del Mediterrani no 
vol ser una mesura d’inspecció 
per se, sinó que es considera 
que per obtenir l’acreditació 
d’un organisme autonòmic s’ha 
de complir el que el Reglament 
sobre establiments alimentaris 
exigeix quant a la inscripció en el 
Registre. 

2. Requisits

Per tal de garantir que tots 
els establiments compleixen 
una mateixa normativa per a 
l’acreditació, s’han d’ajustar a 
tres requisits, dos dels quals són 
obligatoris i un d’opcional.  Els 
requisits són els següents:

Aspectes no 
alimentaris 
(obligatori)

Aspectes 
alimentaris 
(obligatori)

Criteris 
opcionals
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2.2. Aspectes 
alimentaris 
(obligatori)

Els criteris alimentaris són els 
que fan referència a un producte 
ofert, tant si és mitjançant un 
menú com la carta. 

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. 
 

Carta
Per a l’acreditació mitjançant la 
carta, entre els productes que 
s’ofereixen s’ha de garantir el 
següent: 

1. 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 %).

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

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

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

5. Hi ha una presència mínima 
d’un plat de llegum en els primers.

6. 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, flam, natilles, arròs amb 
llet...) de baix contingut en greix 
(semidesnatats o desnatats).

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

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

RESTAURADORS. VULL SABER-NE MÉS       9



Menú 
setmanal
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: 

1. 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 %).

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

3. 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.

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

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

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

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

8. És possible la dosificació per 
copes o unitats individuals en 
relació amb el possible consum 
de begudes fermentades (vi, cava 
o cervesa).
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2.3. Criteris opcionals 

Es descriuen 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:

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

2. 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.

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

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

5. 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).

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

7. 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.

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

(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 al 
programa, anotin quins plats i/o productes 
ofereixen fora de la carta o del menú).
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L’ACREDITACIÓ 
5 passes molt simples



3. Passes per a 
l’acreditació  

1. Full de sol·licitud: s’han d’emplenar les 
dades d’afiliació referents a l’establiment i   
fer-ne una descripció breu. 

2. Qüestionari d’aliments i 
tècniques culinàries emprades 
en l’elaboració dels plats de la 
carta i/o del menú.

3. Adjuntau i enviau el menú de les dues 
darreres setmanes i/o la carta actual a 
l’adreça electrònica e-alvac@dgsanita.caib.es.

4. Recepta mediterrània 
(optatiu): explicau una recepta 
d’estil mediterrani que vulgueu 
promocionar a través d’aquesta 
web. Enviau també una 
fotografia del plat acabat.

5. Adjuntau una fotografia de l’establiment. 

El procés d’acreditació en línia 
és molt simple. Només s’han de 
seguir aquestes passes:
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VULL FORMAR 
PART DE 
SABOR DEL 
MEDITERRANI

1. Acreditació

L’acreditació d’un establiment 
es pot fer a través de les vies 
següents: 

 » En línia: http://e-alvac.caib.
es/sm/formulari.html

 » Per correu electrònic: 
e-alvac@ dgsanita.caib.es 

 » Per correu postal: Estratègia 
d’Alimentació Saludable i Vida 
Activa. Direcció General de 
Salut Pública i Participació.  
C/ de Jesús, 38 A 07010 Palma. 

I després? 
Si la vostra sol·licitud s’ajusta 
als requisits de compliment 
obligatori, rebreu una notificació 
de l’acreditació. Si no s’hi ajusta, 
se us remetrà informació perquè 
hi pugueu fer canvis, millorar 
l’oferta i que es valori de bell nou. 

Amb l’acreditació rebreu: 

El distintiu (adhesiu ) per col·locar 
en un lloc visible de l’establiment 
i sobre vidre. 

Els materials de difusió (fullets). 
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1.1 Documents que 
s’han daportar 

Per poder formar part del 
programa Sabor del Mediterrani 
és clau que l’equip de valoració 
disposi de la informació següent 
a través d’aquests documents: 

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

2. El qüestionari sobre aliments 
i tècniques culinàries utilitzades 
en l’establiment emplenat, perquè 
l’equip de valoració avaluï els 
requisits per acreditar-se. 

3. El menú setmanal i/o la carta 
actual adjunts. En el cas que 
hi hagi una oferta alimentària 
complementària (que no s’ofereixi 
a la carta), s’ha d’especificar en 
el qüestionari sobre aliments i 
tècniques culinàries. 

4. Una recepta mediterrània i de 
l’establiment inclosa. La finalitat 
és que el mateix establiment 
es pugui fer publicitat amb una 
recepta que consideri que destaca 
perquè és un plat vertaderament 
mediterrani. Per això, s’ha 
d’enviar a l’equip una fotografia 
del plat i de l’establiment. 
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9. La condimentació amb herbes 
aromàtiques i espècies pròpies de 
la nostra terra. 

Acte seguit, es lliuraran el 
distintiu extern —adhesiu— i 
els materials de difusió —
fullets o pòsters per distribuir 
a les taules i/o expositors, 
receptes mediterrànies, circuits 
cardiosaludables, etc.— que 
formaran part de la promoció del 
programa dirigit a la comunitat. 

En cas que en la primera valoració 
manquin alguns dels requisits 
de compliment obligatori, 
s’informarà el restaurador sobre 
com s’ha d’esmenar aquesta 
deficiència i les cartes i/o els 
menús es revisaran una altra 
vegada.  

(Tots els documents s’han d’enviar al 
correu postal o electrònic indicat en el punt 
anterior en l’apartat d’acreditació -pàgina 
15-)

La recepta ha de prioritzar:

1. La presència de verdures 
i/o hortalisses i llegums com a 
primer plat o en les guarnicions, 
preferentment locals i de 
temporada.

2. El peix —blanc o blau— i les 
carns magres. 

3. L’ús d’oli d’oliva verge per 
amanir i oli d’oliva o oli de gira-
sol amb alt contingut d’àcid oleic 
(mín. del 70 %) per cuinar.

4. Les variants integrals com ara 
el pa, la pasta o l’arròs.

5. Preparacions culinàries 
saludables com ara crues, 
sofregides, estofades, bullides, al  
vapor, al forn, a la planxa...

6. Fruita fresca o mínimament 
processada en les postres.

7. L’ús de lactis de baix contingut 
en greix (semidesnatats o 
desnatats).

8. La incorporació de fruits secs 
torrats o crus i sense sal (ametlla, 
avellanes, nous i pinyons) en 
l’elaboració de salses, vinagretes i 
postres.
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es detallen a manera d’exemple 
una carta i un menú setmanal que 
compleixen al 100 % els requisits 
obligatoris per a l’acreditació. 
Podeu prendre aquest model de 
mostra i, si voleu, incorporar 
alguns plats, preparacions 
culinàries i aliments a la vostra 
oferta gastronòmica per tal que 
s’ajusti al màxim als criteris 
obligatoris. 

4. Descàrrega de 
material 

A continuació s’indiquen tots 
els documents que es poden 
descarregar en format PDF  
constultant  els apartats D i G de 
“Vull formar part de Sabor del 
Mediterrani (http://e-alvac.caib.
es/sm/formar-part.html): 

 » Formulari d’acreditació (per 
enviar a través de correu postal 
o electrònic). 

 » Fullet de promoció de Sabor del 
Mediterrani. 

 » Adhesiu d’acreditació.

2. Seguiment i 
avaluació 

En el cas que la valoració 
sigui satisfactòria, s’atorgarà 
l’acreditació i s’informarà el 
propietari que pròximament 
es farà una primera visita a 
l’establiment per fer el seguiment 
del programa i resoldre dubtes 
personalment. Si l’establiment no 
compleix alguns dels requisits, 
es preveu la possibilitat de retirar 
l’acreditació en el cas que no 
esmeni allò que es necessita 
per continuar formant part del 
programa d’acreditació. 

Si l’establiment canvia de 
propietari o es tanca, el propietari 
ho ha de notificar al més aviat 
possible.

3. Exemples de 
cartes i menús

En l’apartat F de la secció 
“Vull formar part de Sabor del 
Mediterrani” (http://e-alvac.caib.
es/sm/formar-part.html) 
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PRODUCTE 
LOCAL 
Qualitat i sostenibilitat
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El producte local i de temporada 
de les Illes Balears és l’aliment 
vinculat a la nostra terra, tant 
si és fresc com elaborat amb 
tècniques peculiars de l’indret 
geogràfic, i en què es limiten 
les necessitats de transport. 
Per tant, es garanteix la 
qualitat alimentària, es té en 
compte un model sostenible de 
comercialització del producte, 

s’ajuda a la reactivació de 
les economies locals i a 
la recuperació de la dieta 
mediterrània, considerada de 
gran riquesa gastronòmica i una 
de les més saludables del món.

A l’adreça  http://e-alvac.caib.es/sm/
producte-local.html podeu consultar el 
directori d’establiments i empreses que 
proporcionen producte local.



GUIA 
D’ESTABLIMENTS 
Gaudiu dels sabors del 
Mediterrani…
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La guia d’establiments és l’apartat 
del projecte Sabor del Mediterrani 
on es detallen tots els restaurants 
que han obtingut l’acreditació. 
Se n’indiquen el nom, l’adreça, 
el contacte i la localització en el 
plànol. 

Per accedir-hi directament, 
consultau l’enllaç següent: http://
e-alvac.caib.es/sm/gastronomia.
html. Aquesta guia es modificarà 
a mesura que s’acreditin 
restaurants.



ESTIL DE VIDA 
MEDITERRANI 
Bo per a la salut i un plaer per als 
sentits.
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L’apartat de vida mediterrània fa 
referència a informació detallada 
del que comporta seguir un estil 
de vida mediterrani i dels seus 
efectes beneficiosos. Es presenta 
en quatre apartats: El nostre 
cos, com funciona?,  Aliments i 
activitats físiques (piràmide de la 

salut, i activitats físiques) Dieta 
mediterrània i Avalua els teus 
hàbits (eines que permeten fer 
una valoració dels nostres hàbits 
alimentaris i d’activitat física). Per 
accedir-hi directament consultau  
la secció de Vida Mediterrània a 
http://e-alvac.caib.es/guia.html





CONTACTE
Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut

Direcció General de Salut 
Pública i Participació

Estratègia d’Alimentació Saludable 
i Vida Activa 

(e-ALVAC)

C/ de Jesús, 38 A 
07010 Palma 
Illes Balears 

Espanya

 (+34) 971 17 73 83

  e-alvac@dgsanita.caib.es 
e-alvac.caib.es
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Preguntes i 
suggeriments






