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MOTIVACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu general del projecte és obtenir proteïnes a partir d’òrgans porcins de baix valor comercial que, per les 

seves propietats funcionals i alt valor nutritiu, siguin útils com a ingredients a la indústria alimentària. 

Els objectius específics serien:

�Optimitzar la tècnica que permeti separar les fraccions proteiques i alhora eliminar l’off flavor característic de les vísceres.

�Caracteritzar les fraccions proteiques: estabilitat, composició química i funcionalitat tecnològica

�Determinar les condicions òptimes per a la formació d’un extracte ric en Zn-protoporfirina (ZnPP) per al seu ús com a 

pigment alimentari. 

�Aplicar tecnologies enzimàtiques, alta pressió hidrostàtica i extrusió per millorar la funcionalitat de les proteïnes i 

desenvolupar texturitzants de proteïna amb aplicacions com a ingredients amb valor nutritiu i funció tecnològica per a els 

productes carnis 

�Desenvolupar productes carnis amb inclusió dels ingredients anteriors

�Determinar l’actitud dels consumidors respecte al consum dels productes carnis formulats amb aquests ingredients.
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ACCIONS REALITZADES

� Caracterització fisicoquímica i microbiològica (realitzada en melses i fetges, prevista en altres vísceres)

� Posada a punt del mètode d’extracció (melses)

� Proves d’aplicació de les proteïnes insolubles i solubles en productes model (mortadel·la i frankfurt)



RESULTATS
CaracteritzaciCaracteritzacióó fisicoqufisicoquíímica i microbiològicamica i microbiològica

Composició, pH i recomptes microbiològics de melses 
porcines (mitjanes± SD, n=5).

Humitat (%) 78,85 ± 0,39

Proteïna (%) 17,18 ± 0,69

Greix (%) 2,93 ± 0,39

Cendres (%) 1,34 ± 0,08

Hidroxiprolina (%) 0,20 ± 0,07

Col·lagen (%) 1,60 ± 0,55

Ferro (ppm) 275,53 ± 63,43

pH 6,30 ± 0,05

Mesòfils aerobis totals (log cfu·g-1) 4,86 ± 0,23

Humitat (%) 74,50 ± 1,07

Proteïna (%) 18,78 ± 0,63

Greix (%) nd

Cendres (%) 1,30 ± 0,05

Ferro (ppm) 166,34 ± 75,52

pH 6,33 ± 0,16

Mesòfils aerobis totals (log cfu·g-1) 3,52 ± 0,90

Composició, pH i recomptes microbiològics de fetges 
porcins (mitjanes± SD, n=9).



RESULTATS

Determinació de les condicions d'extracció amb el mètode de superfície de resposta (CCD α=1,414)

Preparació de les melses

Picat i homogeneïtzat

Extracció de la proteïna 10% p/v

Centrifugació

Gràfics de superfície de resposta en funció del pH i la concentració de sal de la fracció insoluble per: 
(a) Color vermell (a*), (b) Chroma (C*) I propietats de retenció: (c) pèrdues per cocció (% w/w) i (d) 
capacitat de retenció d’aigua (WHC %)



RESULTATS

Melses

PICAT 

HOMOGENEÏTZACIÓ
melsa + aigua o tampó extracció

AGITACIÓ

CENTRIFUGACIÓ

SOBRENEDANT PELLET

Diagrama de flux del procés d’extracció

Extracte sec total

Color CIE L*a*b*

Rentats 

Humitat 75,26 ± 0,23

Proteïna 24,7 ± 0,8

Greix 1,12 ± 0,21

Cendres 0,85 ± 0,09

Insoluble

Composició bruta (%) dels extractes proteics de la melsa:

Humitat 6,28 ± 0,22

Proteïna 63,55 ± 0,20

Greix 11,10 ± 0,22

Cendres 8,81 ± 0,91

Soluble deshidratada per atomització

Lluminositat  L* Vermell a* Groc b*

63,71 ± 1,68 5,89 ± 0,16 17,18 ± 1,27

Paràmetres de color CIE L*a*b* de la fracció proteica insoluble



RESULTATS
SubstituciSubstitucióó dd’’una una farina de soja farina de soja (82 % prote(82 % proteïïna)na)

Composició bruta (%) de les mortadel·les fabricades amb soja (control) i 
proteïna de melsa. (Mitjanes  ± DE, n=3)

Control Tractament

HUMITAT 64,09 ± 0,78 64,26 ± 0,71

PROTEÏNES 11,1 ± 0,3 11,7 ± 0,8

CENDRES 2,30 ± 0,19 2,06 ± 0,21

GREIX 21,24 ± 0,94 20,27 ± 0,48

Control Tractament

HUMITAT 64,96 ± 2,0 63,85 ± 1,7

PROTEÏNA 10,81 ± 0,36 10,86 ± 0,33

GREIX 22,26 ± 1,15 24,08 ± 1,46

CENDRES 1,89 ± 0,24 1,43 ± 0,39

Composició bruta (%) de les salsitxes tipus frankfurt fabricades amb 
caseïnat sòdic (control) i proteïna soluble de melsa. (Mitjanes ± DE, n=3)

SubstituciSubstitucióó del del casecaseïïnatnat (80 % prote(80 % proteïïna)na)

Capacitat de retenció d’aigua (CRA) de mortadel·les i fluids totals exsudats 
(TEF) de la pasta crua. (Mitjanes de tres produccions  ± D.E.)

Control Mostra

CRA (% respecte 
humitat total)

79,88 ± 1,70 82,30 ± 3,61

TEF (% p/p)
4,99 ± 0,71

(7,04% de greix  )
5,47 ± 0,20 

(6,12 de greix )

Capacitat de retenció d’aigua (CRA) i fluids totals exsudats (TEF) de 
les salsitxes i la pasta crua, respectivament. (Mitjanes ± DE, n=3)

Control Tractament

CRA (% respecte 
humitat total)

71,54 ± 4,78 68,70 ± 5,76

TEF (% p/p)
6,48 ± 1,13

(1,99 ± 1,02 % greix  )
4,78 ± 0,68 

(1,35 ± 0,7 % greix )



RESULTATS
SubstituciSubstitucióó de de farina de sojafarina de sojaSubstituciSubstitucióó del del casecaseïïnatnat

Duresa N Adhesivitat N s Elasticitat Cohesivitat Masticabilitat

Mortadel·la
Control 16,64 ± 0,50 -0,72 ± 0,06 0,79 ± 0,01 0,57 ± 0,01 7,60 ± 0,33

Mostra 16,99 ± 0,59 -0,79 ± 0,18 0,77 ± 0,02 0,58 ± 0,04 7,66 ± 0,81

Frankfurt
Control 17,07 ± 1,01 -0,92 ± 0,10 0,79 ± 0,02 0,61 ± 0,02 8,15 ± 0,30

Mostra 16,50 ± 1,38 -1,11 ± 0,17 0,78 ± 0,01 0,58 ± 0,02 7,47 ± 0,63

Paràmetres de l’anàlisi de perfil de textura (TPA) (Mitjanes ± DE, n=3)

Control Mostra

L* 69,30 ± 2,14 58,78 ± 1,55

a* 6,46 ± 0,30 11,12 ± 0,62

b* 9,07 ± 0,17 11,88 ± 0,72

Paràmetres CIE L*a*b* del color de salsitxes tipus Frankfurt

amb caseïnat (control) i proteïna soluble de melsa. (mitjanes ±
DE, n=3).

Control Mostra

L* 74,28 ± 1,65 74,21 ± 1,22

a* 9,66 ± 0,67 9,46 ± 1,00

b* 9,57 ± 0,68 9,81 ± 0,70

Paràmetres CIE L*a*b* del color de mortadel·les amb soja 
(control) i proteïna de melsa. (mitjanes ± DE, n=3).



CONCLUSIONS I ACCIONS PREVISTES

� Desodorització de la fracció soluble de les melses

� Optimització de l’extracció de proteïnes del fetge

� Escalat del procés d’extracció de les proteïnes

� Optimització del sistema de conservació dels productes

� Proves d’aplicació en planta pilot

� A partir de la melsa es pot obtenir un concentrat proteic útil com a proteïna de càrrega 

equivalent a la proteïna de soja

� La fracció soluble és útil com a proteïna funcional, però se’n ha d’eliminar l’aroma.
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� Color similar

� Igual o major estabilitat

� Eliminació o reducció E- ???



Wakamatsu (2015) Animal Science Journal 86:547-552

Formació de ZnPP en 
funció de diferents 
paràmetres:



ACCIONS PREVISTES:

Activitat 1: Determinar les condicions òptimes per a la formació d'un extracte ric en ZnPP a 

partir de fetges per al seu ús com a pigment en productes carnis.

Activitat 1.1: Estudiar la formació de ZnPP. L’objectiu és conèixer l’activitat i la variabilitat 

de l’enzim entre animals així com la seva estabilitat en relació a factors de processat.

Activitat 1.2: Optimització de la formació de la ZnPP amb garanties sobre la seva 

seguretat. 

Activitat 1.3: Establir les condicions òptimes per a la producció en quantitats suficients. 

Caracteritzar l'ingredient tant de les seves propietats fisicoquímiques com de la seva 

estabilitat. 



RESULTATS:



ACCIONS PREVISTES:

Activitat 1: Determinar les condicions òptimes per a la formació d'un extracte ric en ZnPP a 

partir de fetges per al seu ús com a pigment en productes carnis.

Activitat 2: Desenvolupar productes carnis amb addició de l’extracte ric en ZnPP i de les 

fraccions proteiques insolubles.

Activitat 3: Actitud dels consumidors respecte al consum de fetges i altres vísceres així com 

dels seus extractes.



http://www.ruralcat.net/web/guest/pritac/espai/grups-operatius

Dades de contacte per obtenir més informació

www: http://www.innovacc.cat

@:ricard.bou@irta.cat; carmen.carretero@udg.edu
…
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