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La relació entre la ingesta de sal i la incidència de malalties cardiocirculatòries ha estat demostrada en nombrosos estu-
dis clínics, i és per aquest motiu, que existeix una creixent pressió social i política per tal de reduir el contingut de sal en 
els productes elaborats. A nivell europeu s’ha establert un marc global per tal de reduir el contingut de sal en diferents 
productes. Dintre d’aquest marc, els productes carnis processats han estat identificats com un grup d’actuació prioritari, 
ja que contribueixen de manera important a la ingesta de sal dels ciutadans europeus. En el cas dels països mediter-
ranis, incloent el territori català, aquesta contribució és encara més important, degut al consum de pernil curat i d’altres 
productes carnis curats, que   tenen un contingut de sal important.

Tanmateix, la reducció del contingut de sal en el pernil curat no és fàcil. Això és en part degut a la gran variabilitat dels 
continguts de sal existents entre lots i dintre d’un mateix lot. El procés d’elaboració de pernil curat actual dona lloc a 
productes molt heterogenis; hi ha molts factors que influeixen en l’adquisició de sal, essent un dels més importants la 
variabilitat de les característiques de la matèria primera. Per tal de garantir un producte segur en tota la producció, una 
part de la producció té un contingut de sal superior al desitjat. Així doncs, abans de reduir el contingut de sal és neces-
sari disminuir l’heterogeneïtat de la producció per, posteriorment, reduir-ne el contingut mantenint la seguretat i la qualitat 
(textura i aroma adequat) de tota la producció. 

A més, hi ha un interès manifest per part dels consumidors per disposar de productes més saludables. Per això, les 
empreses volen incorporar al·legacions nutricionals tals com “reduït en sal” (un 25% menys que el producte de referèn-
cia) d’acord amb la Directiva UE 1924/2006. Aquests productes ofereixen una millora competitiva a l’empresa sempre i 
quan el producte tingui la mateixa qualitat que el producte tradicional i la informació sigui certa. Així doncs és necessari 
desenvolupar i validar sistemes de caracterització no destructiva a nivell industrial que permetin etiquetar d’una manera 
precisa el producte.

El Grup Operatiu pretén desenvolupar sistemes de salat innovadors que permetin una producció de pernil curat amb 
un contingut de sal homogeni i reduït així com disminuir l’emissió de salmorres residuals i la despesa energètica. Les 
modificacions del procés també permetran aconseguir lots més homogenis que permetran millorar la gestió de l’assecat 
del producte. Per aconseguir això, s’han implementat modificacions en el procés tradicional del pernil curat per millorar 
la qualitat del producte i del procés. Aquestes modificacions es fan en base al know-how d’IRTA i a la utilització de tec-
nologies no destructives en línia (Lenz Instruments) que permeten fer un seguiment i caracterització del producte al llarg 
de tot el procés d’elaboració. Aquest sistema permet fer una classificació en línia dels pernils segons el seu contingut de 
greix en fresc i el contingut de sal durant el salat i a partir d’aquests valors fer les modificacions adequades del procés.

Els resultats obtinguts mostren que hi ha una reducció de la variabilitat dels continguts de sal quan s’utilitza una classifi-
cació segons el pes i el contingut de greix. En el procés actual la mitjana del contingut de sal és del 2.6 % i la desviació 
del 0.331. En el procés modificat la mitjana ha estat del 2.7% de sal i la desviació del 0.193, havent reduït més d’un 40% 
la desviació en relació al procés habitual. 
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Esquema amb un exemple de procés 
innovador per reduir la variabilitat 
dels continguts de sal del lot. La 
modificació del procés es basa en 
la classificació de la matèria primera 
no només segons el pes sinó també 
segons el contingut de greix. / 
Diagram with an example of an inno-
vative process to reduce the variability 
of the salt content of the batch. The 
modification of the process is based 
on the classification of the raw material 
not only according to the weight but 
also according to the fat content.
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Aquest és un exemple de procés modificat però la modificació ha de ser personalitzada per cada empresa ja que és 
depenent de la matèria primera, del procés habitual i de les necessitats/possibilitats de cada empresa.

The relationship between salt intake and the incidence of cardiovascular diseases has been demonstrated in numerous clinical trials, which is 
why there is a growing social and political pressure to reduce the salt content of the processed products. At European level, a global framework 
has been established to reduce the salt content in different products. Within this framework, processed meat products have been identified 
as a priority action group, since they contribute significantly to the salt intake of European citizens. In the case of the Mediterranean countries, 
including the Catalan territory, this contribution is even more important, due to the consumption of cured ham and other cured meat products, 

which have an important salt content.

However, the reduction of salt content in cured ham is not easy. This is partly due to the great variability of the existing salt content between 

batches and within the same batch. The process of making current cured ham gives rise to very heterogeneous products; There are many factors 
that influence the acquisition of salt, being one of the most important the variability of the characteristics of the raw material. In order to guarantee 
a safe product in all production, a portion of the production has a higher salt content than desired. Therefore, before reducing the salt content, it is 

necessary to reduce the heterogeneity of the production to subsequently reduce the content while maintaining the safety and the quality (texture 

and aroma) of all production.

In addition, there is a manifest interest on the part of the consumers to have healthier products. For this reason, companies want to incorporate 

nutrition claims such as “reduced in salt” (25% less than the reference product) in accordance with the EU Directive 1924/2006. These products 
offer a competitive improvement to the company as long as the product has the same quality as the traditional product and the information is 

true. Therefore, it is necessary to develop and validate systems of non-destructive characterization at the industrial level that allow to label the 

product in a precise way.

The Operational Group intends to develop innovative salting systems that allow a production of cured ham with a homogeneous salt content and 

reduced as well as reducing the emission of residual brine and energy expenditure. The modifications of the process will also allow obtaining 
more homogeneous batches that will allow improving the management of product drying.

To achieve this, modifications have been implemented in the traditional process of cured ham to improve the quality of the product and the 
process. These modifications are made based on the know-how of IRTA and the use of non-destructive technologies online (Lenz Instruments) 
that allow tracking and characterizing the product throughout the entire manufacturing process. This system allows making an online classification 
of the hams according to their fresh fat content and the salt content during salty and from these values make the appropriate modifications of the 
process.

The results obtained show that there is a reduction in the variability of salt content when using a classification based on weight and fat content. 
In the current process, the average salt content is 2.6% and the deviation of 0.331. In the modified process, the average was 2.7% salt and the 
deviation of 0.193, and the deviation was reduced by more than 40% in relation to the usual process.

This is an example of a modified process but the modification must be customized for each company because it is dependent on the raw material, 
the usual process and the needs / possibilities of each company.
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