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Discriminar la carn de porc ecològic de la de porc convencional amb la
finalitat última de protegir la carn de porc ecològic davant de possibles
fraus comercials amb porc no criat ecològicament, i per tant amb un cost
inferior de producció.

OBJECTIU PRINCIPAL

La composició isotòpica:
o Dieta (pinsos i farratge)
o δ13C i la δ15N de múscul, pèl i fase lipídica
o δ13C dels àcids grassos: palmític, esteàric, linoleic i oleic

DESENVOLUPAMENT D’EINES D’AUTENTICACIÓ PER A 
LA CARN DE PORC ECOLÒGIC 

GRUPS PARTICIPANTS:

• Embotits Salgot, S.A.
• Grup d’Aliatges Moleculars, UB
• Grup MAiMA ‐ Isòtops estables i Mineralogia, UB

AUTENFOOD

Com? • S’han posat a punt els mètodes analítics.
• S’han realitzat 2 campanyes d’engreix de 15‐20 porcs ecològics 

vs. convencionals per avaluar les diferències i la variabilitat de:

perfil tèrmic característic del 
greix

o Differential Scanning Calorimetry

tant de producte fresc com elaborat (botifarra, catalana i llonganissa) vs. la competència



Es volen cercar patrons de composició que identifiquin de forma
inequívoca una marca comercial de cervesa, per caracteritzar‐la i marcar‐
la de manera que en tot moment es pugui seguir la seva traçabilitat en el
cicle comercial, i poder‐la diferenciar en el mercat de manera inequívoca
de les que no estiguin produïdes sota el control de la companyia
propietària.

Com?

OBJECTIU PRINCIPAL

• S’han posat a punt i validat els mètodes analítics.
• S’han realitzat 4 dels 6 mostrejos trimestrals per avaluar les diferències i la 

variabilitat de la composició isotòpica segons:

DESENVOLUPAMENT D’EINES D’AUTENTICACIÓ PER A LA CERVESA

GRUPS PARTICIPANTS:

• Mahou S.A.
• Grup MAiMA ‐ Isòtops estables i Mineralogia, UB
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Temporal
Procés d’elaboració
Respecte cerveses de la competència

Origen geogràfic
o 3 fàbriques a Espanya
o L’aigua d’entrada i/o 

fabricació.

Varietat de cervesa
o 3 tipus de cervesa
o Les matèries primeres
o Els llevats



Oli adulterat
(2, 5%) amb
altres olis

DESENVOLUPAMENT D’EINES D’AUTENTICACIÓ PER A L’OLI D’OLIVA

L’objectiu de la recerca en el sector de l’oli d’oliva és trobar noves 
estratègies analítiques per autenticar l’oli d’oliva. 

OBJECTIU PRINCIPAL

GRUPS PARTICIPANTS:

• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
• LiBiFOOD, UB
• Serveis Científic‐Tecnològics de la UB

Com? 
Cercant “empremtes dactilars” òmiques de l’oli per construir models de verificació per: 

Detectar adulteracions
Perfil de triglicèrids per: 
• UHRMS
• HPLC‐RID

Oli verge

Origen geogràfic
Perfil de sesquiterpens (GC‐MS)

CAT

NO CAT

Varietat
Perfil de triglicèrids per: 
• UHRMS
• HPLC‐RID

Morrut

Arb&Emp
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Detecció de fraus i control en matèries
primeres en la indústria alimentària

Estudi quimiomètric d’espectres d’infraroig proper (NIR)
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Estudi Qualitatiu

Estudi Quantitatiu



Logo/s 
beneficiari/s

MÈTODE QUANITATIU I QUALITATIU

‐ Llet desnatada en pols
‐ Llet sencera en pols
‐ Llets rengreixades
‐ Sèrum de llet
‐ Sèrum alta fluïdesa
‐ Sèrum reengreixats
‐ Permeat de sèrum
‐ Proteïnes concentrades
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ESTUDI QUANITATIU I QUALITATIU D’INGREDIENTS ALIMENTARIS

Detecció de fraus per 
dilució 

Detecció de fraus per 
substitució de producte



Logo/s 
beneficiari/s

MÈTODE QUANTITATIUAUTENFOOD

ESTUDI QUANTITATIU DE PRODUCTES PER A MÀQUINES DE VENDING

PRODUCTES
‐ Llets 100% 
‐ Preparats làctics sense sucre
‐ Preparats làctics amb sucre
‐ Begudes de cacau 
‐ Cappuccinos

PARÀMETRES A ESTUDIAR:
‐ Contingut de fibra alimentaria
‐ Contingut de sucre
‐ Contingut de lactosa
‐ Contingut de greix
‐ Contingut de proteïna

Contrast amb la declaració 
d’envasos


