
ACTIVITAT: KAHOOT – DATES DE CADUCITAT O CONSUM PREFERENT

1. Si congeles qualsevol aliment, no cal que pateixis, que no caduca!

Fals Cert
Depèn, cal llegir les 

instruccions de 
conservació

2. “No t’ho mengis que està caducat! Mira, la data de consum preferent 
va passar fa dues setmanes!”

Fals, la data de 
consum preferent 

no és el mateix que 
la de caducitat

Fals, la data de 
consum preferent 
no servei per res

Veritat

3. Si la data de consum preferent ja ha passat, però l’he conservat tal 
com deia a les instruccions...

No el puc consumir, 
m’arrisco a 

intoxicar-me

El puc consumir en 
qualsevol cas

El puc consumir si el 
seu aspecte, olor i 

sabor són bons

4. Un cas pràctic: si avui és 2 de novembre i tens un iogurt que diu: 
“consumir preferentment abans de l’1 de novembre...” Què fas?

Comprovo l’olor i el 
sabor que té abans 

de menjar-me’l
El llenço

Me’l menjo sense 
pensar-m’ho, el 

menjar no es llença!



SOLUCIONS KAHOOT

A continuació et deixem algunes explicacions per raonar les respostes 
anteriors.

Pregunta 1

Depèn, cal llegir les 
instruccions de 

conservació

En principi no s’ha de consumir cap aliment 
caducat. Però, a vegades, si es congela, es pot 
consumir més enllà de la data de caducitat. Ara bé, 
cal comprovar-ho abans llegint les instruccions de 
conservació

Pregunta 2

Fals, la data de consum 
preferent no és el mateix 

que la de caducitat

La data de consum preferent fa referència a la 
data fins la qual el producte manté les condicions 
de sabor, textura i altres propietats que tenia en 
el moment de ser envasat. Però no implica que 
després d’aquesta data ja no es pugui consumir.

Pregunta 3

El puc consumir si el 
seu aspecte, olor i 

sabor són bons

Així doncs, cal tenir molt en compte les 
instruccions de conservació dels aliments, que si 
es mantenen a la temperatura indicada i amb 
l’envàs intacta, és possible que els puguis 
consumir després de la data de consum preferent

Pregunta 4

Comprovo l’olor i el 
sabor que té abans de 

menjar-me’l

Hem d’evitar llençar menjar, però si la data de 
consum preferent ja ha passat, cal que 
comprovem si fa bona olor, qui aspecte té i si el 
gust és bo, abans de menjar-nos el producte.


