
L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i la Direcció General de Salut Pública i 

Participació presenten l’eina HANCPTool per impulsar l’alimentació saludable 

 
 
L’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i la Direcció General de Salut Pública i 
Participació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears han 
presentat l’eina HANCPTool, que ha de permetre a les empreses de la indústria 
alimentària i de la restauració reduir l’aportació de greixos saturats, sal i sucre als 
aliments.  
 
Aquesta pàgina web (www.hancptool.org), que fa part del projecte europeu Food Pro-
fit, ha estat presentada per la Rectora de la UIB, Montserrat Casas, el conseller de Salut 
i Consum, Vicenç Thomàs, la directora general de Salut Pública i Partipació, Margalida 
Buades, el director de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, Francesc Sastre, i el cap 
del Departament de Protecció de la Salut de la Conselleria de Salut i Consum, Antoni 
Colom. També hi han estat presents els responsables de seguretat alimentària i nutrició 
de la Direcció General de Salut Pública i els representants del Col·legi de Dietistes i 
Nutricionistes de les Illes Balears, que han col·laborat en aquest projecte. 
 
HANCPTool és una eina tecnològica en línia d’accés lliure i gratuït de reformulació 
nutricional. Aquesta web serveix per millor nutricionalment els plats i els aliments 
perquè siguin més sans. La web té integrada una base de dades d’ingredients que inclou 
criteris de control nutricional i permet avaluar mitjançant fórmules matemàtiques els 
riscs nutricionals de cada ingredient, decideix la descripció nutricional que ha de constar 
a l’etiqueta i emet un certificat acreditatiu. 
 
Aquesta iniciativa fa part del projecte europeu Food Pro-fit de millora dels hàbits 
alimentaris de la població europea i de conscienciació de les empreses locals de la 
importància de produir i facilitar als ciutadans aliments més saludables. El projecte, 
liderat per l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum, té 
el suport d'un consorci interregional del qual fan part la Universitat de Viena (Àustria), 
el Ministeri de Salut de Xipre, el Centre Europeu de Negocis de Berlín (Alemanya), 
l'Agència de Suport al Desenvolupament Regional de Kosice (Eslovàquia), l'Institut 
d'Iniciatives Europees (Polònia) i la regió de Creta (Grècia).  
 


