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Elena Fulladosa 
Programa de Tecnologia Alimentària

IRTA

Olot, 10 de juny 2018

OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ 
DEL PERNIL CURAT

“OPTIMITZACIÓ DE LA HOMOGENEÏTAT DE PRODUCTE I REDUCCIÓ DE 
SALMORRES RESIDUALS EN INDÚSTRIA ELABORADORA DE PERNILS CURATS”

Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de 
productivitat i sostenibilitat agrícoles

L’objectiu global d’aquest projecte és la optimització del processat del pernil curat per
aconseguir un producte més saludable (reduït en sal), de més qualitat (sense defectes i al
punt de sal desitjat), mantenint la seguretat alimentària, i utilitzant un processat sostenible
(reducció d’emissions de salmorra i de la despesa energètica).
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Reducció de la ingesta de sal per la reducció de la hipertensió i la 
incidència de malalties cardiovasculars.

Consumidors informats. Nutrició personalitzada.

Benestar de la població.

Avantatge competitiu
Millora qualitat del producte

Al·legacions nutricionals

Estandardització del producte

Fidelització del client.

Reducció de salmorres residuals

En pernil curat:

El problema, 
l’heterogeneïtat del lot
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SAL 
INSUFICIENT

% sal (bs)

Característiques de la matèria
primera (greix, pH, forma, pes, …)

Paràmetres de salat (en pila, 
tipus de sal, temperatura, HR …)
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Una possible solució: 

variabilitat d’absorció de sal

PROBLEMA: Heterogeneïtat del lot
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SAL 
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Disminuir el contingut de sal sense reduir
els continguts mínims de sal

Disminuir la variabilitat de la difusió
de sal

permet
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SAL 
INSUFICIENT

Estratègies
Per aconseguim el pernil curat reduït 
en sal i sense defectes!

CONTROL I 
OPTIMITZACIÓ

CARACTERITZACIÓ/
VALORITZACIÓ

SELECCIÓ I 
CATEGORITZACIÓ

Utilització de tecnologies no 
destructives en línia

Selecció per pH de la matèria primera
Categoritzar segons el contingut de greix 

Caracteritzar el contingut de sal a final del salat

Caracterització final
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ESTRATÈGIA 1    
CLASSIFICACIÓ SEGONS CONTINGUT DE GREIX DE LA MATÈRIA PRIMERA
QUÈ FEM? COM? QUÈ ACONSEGUIM?
• Caracteritzar segons 

contingut greix

• Categoritzar en grups

RX

Inducció 
magnètica

• Adequació del salat segons engrassament: 
disminució heterogeneïtat salat

• Optimitzar/controlar millor el procés assecat
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Definició de categories 
en funció de:
• pes
• pH
• %greix
• PSE/DFD

ESTRATÈGIA 2  
CLASSIFICACIÓ SEGONS CONTINGUT DE SAL DELS PERNILS A LA SORTIDA SALAT
QUÈ FEM? COM? QUÈ ACONSEGUIM?
• Determinar el contingut 

de sal global
RX

Inducció 
magnètica

• Capacitat de realitzar una acció correctora 
(rentat o resalat)

• Reduir heterogeneïtat

INSPECCIÓ

PROCÉS SALAT
RENTAT

PROCÉS 
ASSECAT
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SECADO

CARACTERIZACIÓN
MEDIANTE  TECNOL. 
NO DESTRUCTIVAS

Preparación carne

SALADO

REPOSO

PROCESO DE 
ELABORACIÓN ESTANDARD

PROCESO DE ELABORACIÓN MODIFICADO REDUCIDO

Determinación
del contenido

de sal mediante
RX

Tiene el contenido
de sal deseado?

si

no

Proceso de 
salado adicional

con sal justa

4 días

EXEMPLE DE PROCÉS INNOVADOR

Sal (%) 
mig procés

Sal (%) final procés 
(12d salat)

3 d 6 d 3 + 9 d 6 + 6 d
n 98 136 98 136

Mínimo 1.9 2.2 2.7 2.9
Máximo 2.7 3.3 3.9 4.4
Media 2.32 2.66 3.37 3.53

Desvest 0.156 0.189 0.217 0.270
CV(%) 6.7% 7.1% 6.4% 7.6%

• Durant la primera fase (3 d) s’agafa la major part de la sal.
• La major part de la variació, ja s’ha generat durant els primers 

dies de salat.
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• Identificar i caracteritzar la matèria primera i el producte 
final de la producció actual de l'empresa.                           

Com es la meva matèria primera? Quina variació de 
continguts de sal tinc? A què és deguda aquesta variació?

CARACTERITZACIÓ DE 
LA PRODUCCIÓ ACTUAL

• Definir les modificacions per disminuir la variabilitat del 
contingut de sal de la producció i les emissions de salmorra, 

mantenint la qualitat del producte.

DEFINIR ACCIONS DE 
MILLORA

• Ajustar i monitoritzar el procés per disminuir la variabilitat 
del contingut de sal de la producció, l'emissió de salmorres i 

la despesa energètica durant l’assecat

PROVES DE 
REAJUSTAMENT 

INTEL·LIGENT

Quina és la millor estratègia a seguir? Quines són les 
modificacions de procés més adequades? Com ho fem?

RESULTATS OBTINGUTS
Classificació/modificació del salat segons
contingut de greix i pes
Reducció de la variabilitat dels continguts de
sal
Procés actual:
mitjana = 2.6 % sal,
desviació = 0.331.

Procés modificat:
mitjana= 2.7% sal,
desviació =0.193.
Reducció de la variabilitat més del 40% en
relació al procés habitual.

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.
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CARACTERITZACIÓ DEL PRODUCTE FINAL        VALORITZACIÓ DEL PRODUCTE
QUÈ FEM? COM? QUÈ ACONSEGUIM?
• Determinar 

contingut de sal 
en producte 
llescat/porcions/
enter

Inducció
electromagnètica

RX

RX multi energy

NIR imaging

• Determinar composició de cada producte en línia
• Classificar segons nivell de sal
• Al·legacions nutricionals (reduït en sal)
• Avantatge competitiu per l’empresa

Un darrer pas per validar el sistema seria:


