
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Proposta de metodologia per 

classificar objectivament els 

derivats carnis mitjançant l’anàlisi 

dels espectres NIR abans i després 

del tractament per alta pressió 

Indústries Alimentàries 

Monells 

Xavier Serra, Maria Dolors Guàrdia, Pere Gou, 

Josep Comaposada i Jacint Arnau 



Proposta de metodologia per classificar objectivament els derivats carnis mitjançant l’anàlisi dels espectres NIR 
abans i després del tractament per alta pressió 

 

1 

 

Índex 

RESUM .............................................................................................................................. 2 

Paraules clau ............................................................................................................. 2 

1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................... 3 

2. MATERIALS I MÈTODES................................................................................................. 4 

2.1. Selecció de les mostres de derivats carnis per a l’obtenció del model de 
classificació ........................................................................................................... 4 

2.2. Elaboració de “derivats carnis model” per avaluar l’efecte de les variables de 
procés sobre els canvis en els espectres NIR i sobre la classificació dels derivats 
carnis ..................................................................................................................... 5 

2.3. Anàlisi de mostres de derivats carnis que podrien plantejar dubtes pel que fa a 
la seva classificació ............................................................................................... 6 

2.4. Tractament per alta pressió (HP) i mesura dels espectres NIR ............................. 7 

2.5. Anàlisi estadística dels espectres NIR per a l’obtenció del model de classificació 
dels derivats carnis ............................................................................................... 7 

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ ................................................................................................ 8 

3.1. Model de Classificació dels Derivats Carnis ........................................................... 8 

3.2. Efecte de les variables de procés sobre els canvis en els espectres NIR............... 9 

3.2.1. Efecte del contingut de sal (NaCl) .................................................................. 9 

3.2.2. Efecte del contingut de sal i del pH (NaCl × pH) ........................................... 11 

3.2.3. Efecte del contingut de sal, el pH i la temperatura del tractament tèrmic 
(NaCl × pH × T) ............................................................................................. 13 

3.2.4. Efecte del pH i del nivell d’assecat o activitat d’aigua (aw) .......................... 15 

3.3. Efecte de les variables de procés i les seves interaccions sobre la classificació 
dels derivats carnis amb el Model de Classificació obtingut .............................. 17 

3.4. Classificació predita pel Model de Classificació de diferents derivats carnis 
comercials que podrien plantejar dubtes pel que fa a la seva classificació ....... 18 

3.5. Proposta d’arbre de decisió per a la classificació dels derivats carnis mitjançant 
el Model de Classificació ..................................................................................... 20 

3.6. Proposta d’eina per a la presa de decisions per adaptar o modificar els 
paràmetres del procés d’elaboració d’un derivat carni ..................................... 22 

3.7. Avantatges de la metodologia analítica desenvolupada i de l’aplicació del Model 
de Classificació dels Derivats Carnis respecte a altres mètodes ........................ 23 

4. CONCLUSIONS ............................................................................................................. 24 

5. REFERÈNCIES ............................................................................................................... 25 

Agraïments .............................................................................................................. 26 

 



Proposta de metodologia per classificar objectivament els derivats carnis mitjançant l’anàlisi dels espectres NIR 
abans i després del tractament per alta pressió 

 

2 

RESUM 
La classificació dels derivats carnis en preparats de carn i en productes carnis és fonamental ja que 
determina els additius autoritzats per a la seva aplicació, però resulta difícil en alguns casos. La 
classificació es basa en el grau de transformació experimentat pel derivat carni, i en si es mantenen o no 
les característiques de la carn fresca. Per això cal avaluar l’alteració de l’estructura interna de la fibra 
muscular i si la superfície del tall conserva les propietats de la carn fresca. 

La hipòtesi de treball d’aquest estudi és la següent: els canvis en els espectres de reflectància Near 
InfraRed (NIR), mesurats en els derivats carnis abans (control) i després del tractament per alta pressió 
(HP), es poden relacionar amb el grau de conservació de les característiques de la carn fresca, permetent 
classificar-los de manera objectiva en preparat de carn o en producte carni. 

La relació entre els canvis en els espectres NIR i el grau de conservació de les característiques de la carn 
fresca es pot trobar en nombrosos estudis científics que demostren que el processament per alta pressió 
causa canvis en l’estructura de les proteïnes (desnaturalització, gelificació i aglomeració). L’efecte de l’HP 
és més gran en les matrius càrnies que conserven les característiques de la carn fresca i, en conseqüència, 
també són més grans els canvis en els espectres de reflectància NIR. En canvi, l’efecte de l’HP en 
l’estructura proteica és menor en les matrius càrnies on les proteïnes ja han sofert una desnaturalització 
a causa del tractament tèrmic, acidificació, deshidratació o una combinació dels anteriors, i són també 
menors els canvis en els espectres NIR. 

La metodologia analítica desenvolupada, per a la classificació objectiva dels derivats carnis, avalua el grau 
de desnaturalització de la proteïna de la carn mitjançant l’anàlisi dels espectres NIR dels derivats carnis 
abans i després del tractament per alta pressió (600 MPa, 6 min) i inclou els següent punts: (1) el 
desenvolupament d’un Model de Classificació obtingut mitjançant anàlisi discriminant dels espectres NIR 
abans i després del tractament HP; (2) la proposta d’un arbre de decisió per a la classificació dels derivats 
carnis mitjançant el Model de Classificació, i (3) la proposta d’una eina per a la presa de decisions per 
adaptar o modificar els paràmetres del procés d’elaboració d’un derivat carni per a què aquest surti de la 
zona d’indeterminació o de transició entre els preparats de carn i els productes carnis, i es classifiqui 
clarament i inequívocament en una de les dues categories. 

Per al desenvolupament del model de classificació mitjançant anàlisi discriminant es va analitzar un 
conjunt de mostres representatives dels derivats carnis que: es classifiquen clarament com a carns 
fresques i preparats de carn (i. e. que mantenen les característiques de la carn fresca); es classifiquen 
clarament i inequívocament com a productes carnis (i. e. que han perdut les característiques de la carn 
fresca), així com també, mostres de “derivats carnis model” elaborats per avaluar l’efecte de les variables 
del procés d’elaboració dels derivats carnis sobre els espectres NIR. 

Alguns avantatges d’aquesta metodologia són la relativa simplicitat de preparació de les mostres, així com 
la rapidesa d’obtenció dels resultats, en poques hores. D’altra banda, una vegada el derivat carni, que 
planteja dubtes en la seva classificació, s’ha classificat clarament en una de les dues categories (preparat 
de carn o producte carni), és a dir, s’ha validat amb l’eina per a la presa de decisions, ja no caldria repetir 
les anàlisis per a la seva classificació en el futur. Per part de l’empresa elaboradora només caldria 
monitoritzar i documentar que els paràmetres clau característics de composició i del procés d’elaboració 
del derivat carni es troben dins el rang definit prèviament per la seva classificació. 

Finalment, cal tenir en compte que es tracta d’una metodologia no normalitzada, que cal estandarditzar 
i validar per poder ser implementada a nivell de laboratori i ser reconeguda com a mètode analític de 
referència per a la classificació dels derivats carnis segons la legislació vigent, tant a nivell nacional com 
europeu. 

Paraules clau 
Derivat carni, Classificació, Preparat de carn, Producte carni, NIR (Near InfraRed), Alta pressió. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el sector carni hi ha l’important repte de distingir objectivament els preparats de carn dels productes 
carnis ja que la classificació dels derivats carnis en preparats de carn i en productes carnis resulta difícil 
en alguns casos. 

La classificació d’un derivat carni en una d’aquestes dues categories és fonamental ja que determina els 
additius autoritzats en cadascuna de les dues categories (Reglamento (CE) No 1333/2008). D’altra banda, 
el Reglamento (CE) No 853/2004 estableix la següent definició dels preparats de carn i dels productes 
carnis: 

- Preparats de carn: la carn fresca, inclosa la carn que ha estat trossejada, a la que s’hi han afegit 
productes alimentaris, condiments o additius, o que ha estat sotmesa a transformacions que no 
són suficients per alterar l’estructura interna de la fibra muscular ni, per tant, per eliminar les 
característiques de la carn fresca. 

- Productes carnis: els productes transformats que resulten de la transformació de la carn o de la 
nova transformació d’aquests productes transformats, de manera que la superfície de tall mostri 
que el producte ha deixat de posseir les característiques de la carn fresca. 

Així doncs, la classificació d’un derivat carni, en preparat de carn o en producte carni, es basa en el grau 
de transformació experimentat i en si es mantenen o no les característiques de la carn fresca. Per tant, 
per a la seva classificació cal avaluar l’alteració de l’estructura interna de la fibra muscular i si la superfície 
del tall conserva les propietats de la carn fresca. En cap Reglament ni en cap altre text normatiu es troben 
definides quines són les característiques de la carn fresca. Aquest fet afegeix encara més dificultats per a 
una classificació objectiva quan es tracta de derivats carnis que es troben en la zona de transició entre els 
preparats de carn i els productes carnis. 

Des de fa de temps, la distinció entre preparat de carn i producte carni es realitza mitjançant diferents 
mètodes histològics. En l’informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN, 2016) es conclou que no s’ha trobat bibliografia científica que defineixi 
els criteris ni les característiques dels mètodes analítics adequats per determinar la pèrdua de les 
característiques histològiques de la carn fresca. En l’informe s’indica que, si bé aquests mètodes de 
diferenciació histològica són un bon punt de partida per establir la transició de preparat de carn a 
producte carni, no són mètodes suficientment robusts com per establir clarament la classificació dels 
derivats carnis, ja que la descripció dels mètodes no en proporciona la incertesa i en manca una validació 
d’acord amb les directrius acceptades habitualment. I en aquest sentit, en l’informe s’apunta la necessitat 
de desenvolupar mètodes complementaris que marquin objectivament la desnaturalització de la proteïna 
de la carn. 

En nombrosos estudis científics (Bajovic et al., 2012; Cheah & Ledward, 1996; Grossi et al., 2016) s’ha 
descrit que el processament per altes pressions (High Pressure, HP) causa diferents graus de canvis en 
l’estructura de les proteïnes: desnaturalització, gelificació i aglomeració. En general, l’aplicació de l’alta 
pressió (HP) provoca el desplegament de l’estructura proteica, i el subseqüent plegament en alliberar la 
pressió, la qual cosa pot comportar la desnaturalització parcial o total, depenent del tipus de proteïna i 
de les condicions del tractament. En les proteïnes musculars, incloses les proteïnes miofibril·lars, els canvis 
a nivell de desplegament de l’estructura proteica augmenten a partir dels 300 MPa, produint-se una major 
desnaturalització, gelificació i aglomeració de les proteïnes. A pressions de 600 MPa (6 000 bar) 
s’observen clarament efectes sobre les estructures quaternària i terciària de les proteïnes. 

En el processament HP, la transmissió de la pressió és quasi instantània (i. e. el temps de procés és 
independent de la mida de la mostra) i uniforme en totes direccions (i. e. isotròpica). Els efectes de l’HP 
són més grans en les matrius càrnies que conserven les característiques de la carn fresca que en les 
matrius on les proteïnes ja han sofert una desnaturalització a causa del tractament tèrmic, l’acidificació, 
la deshidratació o una combinació dels anteriors. En diversos estudis s’ha observat que el tractament HP 
augmenta la reflectància i la lluminositat (L*) dels derivats carnis respecte dels controls no tractats (Bak 
et al., 2019; Bolumar et al., 2021). No obstant això, en models carnis curats, l’increment de reflectància 
associada al tractament HP és menor com menor és el contingut d’aigua (i. e. major nivell d’assecat i una 
menor activitat d’aigua, aw) (Ferrini et al., 2012). Pel que fa a la carn fresca, en augmentar la temperatura 
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del tractament tèrmic, augmenta la reflectància visible-NIR (Liu et al., 2000). Entre els 30 oC i 50 oC, les 
proteïnes miofibril·lars comencen a desnaturalitzar-se, disminuint la capacitat de retenció d’aigua i la 
solubilitat de les proteïnes (Warris, 2000). Amb el tractament HP, a partir dels 400 MPa els pics 
característics de desnaturalització tèrmica (Differential Scanning Calorimetry) de l’actina i la miosina 
desapareixen del termograma a causa de la desnaturalització prèvia produïda per l’HP (Cheah & Ledward, 
1996). Així per exemple, en pernil cuit, el tractament HP no augmenta la reflectància perquè les proteïnes 
ja estan desnaturalitzades per la cocció (Goutefongea et al., 1995). 

La hipòtesi de treball d’aquest estudi és la següent: els canvis en els espectres de reflectància Near 
InfraRed (NIR), mesurats en els derivats carnis, abans (CT) i després del tractament per alta pressió (HP), 
es poden relacionar amb el grau de conservació de les característiques de la carn fresca, permetent 
classificar-los de manera objectiva en preparat de carn o en producte carni. 

Així doncs, el canvi en els espectres NIR, de la mostra CT respecte a la mostra HP, serà més gran quan el 
derivat carni presenti més característiques de carn fresca, a causa del major efecte de l’alta pressió en 
l’estructura de les proteïnes. I per altra banda, el canvi en els espectres NIR (CT vs. HP) serà menor quan 
el derivat carni presenti menys característiques de carn fresca. Aquest fet s’associa a què les proteïnes ja 
estan desnaturalitzades o gelificades pel propi procés d’elaboració del derivat carni (i. e. tractament 
tèrmic, acidificació, salat, deshidratació o una combinació d’aquests) i, per tant, l’efecte de l’alta pressió 
en l’estructura proteica és menor. 

Partint d’aquesta hipòtesi, l’objectiu principal de l’estudi és desenvolupar un model de classificació, 
mitjançant una anàlisi discriminant dels espectres de reflectància NIR de les mostres CT i HP, per 
classificar objectivament els derivats carnis en preparats de carn o en productes carnis. El 
desenvolupament del model de classificació es realitza a partir de l’anàlisi dels espectres NIR (CT i HP) 
d’un conjunt de mostres representatives de derivats carnis que, o bé es classifiquen clarament com a 
carns fresques i preparats de carn i que, per tant, mantenen les característiques de la carn fresca; o bé es 
classifiquen clarament com a productes carnis i, per tant, han perdut les característiques de la carn fresca. 
L’obtenció del model de classificació dels derivats carnis hauria de permetre dissenyar un arbre de decisió 
per a la classificació objectiva dels derivats carnis en preparats de carn o en productes carnis, segons la 
legislació vigent. 

El segon objectiu del treball és estudiar l’efecte de les variables de procés (i. e. contingut de NaCl, pH, 
temperatura i activitat d’aigua) sobre els canvis en els espectres NIR de les mostres abans (CT) i després 
del tractament HP, així com també, avaluar de quina manera els canvis en les variables de procés afecten 
la classificació dels derivats carnis amb el model obtingut. 

Finalment, el tercer objectiu de l’estudi és desenvolupar una eina per a la presa de decisions per adaptar 
o modificar els paràmetres del procés d’elaboració d’un derivat carni, per tal que aquest surti de la zona 
de transició o d’indeterminació, i es classifiqui clarament i inequívocament en una de les dues 
categories: preparat de carn o producte carni. El desenvolupament d’aquesta eina es realitza 
conjuntament a partir de l’arbre de decisió per a la classificació dels derivats carnis i del coneixement de 
l’efecte de les variables de procés sobre els espectres de reflectància NIR (CT i HP) i sobre la classificació 
dels derivats carnis mitjançant el model de classificació obtingut. 

2. MATERIALS I MÈTODES 

2.1. Selecció de les mostres de derivats carnis per a 
l’obtenció del model de classificació 

Per al desenvolupament del model de classificació dels derivats carnis mitjançant anàlisi discriminant es 
va definir i seleccionar un conjunt de mostres representatives dels següents tipus de derivats carnis: 
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- Aquells que es classifiquen clarament com a carns fresques i preparats de carn i que, per tant, 
mantenen les característiques de la carn fresca (i. e. d’ara endavant es defineixen com a 
pertanyents a la categoria FRESH en l’anàlisi discriminant). 

- Aquells que es classifiquen clarament i inequívocament com a productes carnis i que, per tant, han 
perdut les característiques de la carn fresca (i. e. d’ara endavant pertanyents a la categoria 
PRODUCT en l’anàlisi discriminant). 

Per tal de disposar de la màxima diversitat i representativitat de derivats carnis, en el conjunt de mostres 
a analitzar per al desenvolupament del model de classificació s’hi van incloure diferents mostres de carns 
fresques, preparats de carn i productes carnis comercials. Addicionalment, també s’hi van incloure 
algunes mostres de “derivats carnis model”, elaborades a la planta pilot de l’IRTA en les proves 
dissenyades per avaluar l’efecte de les variables de procés sobre els canvis en els espectres NIR i sobre la 
classificació dels derivats carnis (veure apartat 2.2). A continuació, a la Taula 1 es mostra una breu 
descripció dels diferents tipus de derivats carnis analitzats per a l’obtenció del model de classificació 
(mitjançant anàlisi discriminant amb les dues categories de classificació: FRESH i PRODUCT). 

 

Taula 1. Descripció dels diferents tipus de derivats carnis analitzats, inclosos en una de les dues 
categories de classificació (FRESH o PRODUCT), per a l’obtenció del model de classificació mitjançant 
anàlisi discriminant. 

Categoria FRESH (n = 71)  Categoria PRODUCT (n = 134) 

Carns fresques  Productes carnis cuits (Tcor >65 oC) 

- Pollastre: pit i contra-cuixa  - Pernil cuit extra 

- Gall dindi: pit (sencer i picat cúter)  - Fiambre d’espatlla de porc 

- Vedella: tapa plana i galta  - Pit cuit de gall dindi 

- Porc: galta, filet, jarret, llom i músculs pernil 
(sencers i picats cúter) 

 - Frankfurt de pollastre/gall dindi i de porc 

 - Roastbeef 

Carns picades  Productes carnis curat-madurats (aw <0,92) 

- Porc: músculs del pernil amb 0 i 0,9 % NaCl i 
diferents valors de pH (5,5 i 5,9) 

 - Pernil curat (>7 mesos): pernil serrà i ibèric 
(diferents músculs) 

- Vedella  - Embotits fermentats: llonganissa, salami i 
xoriços (vela i sarta) 

Derivats carnis model  Derivats carnis model 

Magre picat de jarret de porc amb: 

- Combinacions de NaCl (0; 0,9 i 1,0 %) i pH 
(glucono-delta-lactona, GdL: 0 i 0,2 %). 

- Temperatura del tractament tèrmic = 35 oC, 0 
% NaCl i pH = 5,9 (0,2 % GdL). 

 Magre picat de jarret de porc amb els següents 
tractaments: 

- Temperatura del tractament tèrmic ≥60 oC i 
diferents combinacions de NaCl i GdL. 

- pH inicial (abans del tractament tèrmic) ≤5,3 
(GdL ≥0,8 %) i amb diferents combinacions de 
NaCl i temperatures del tractament tèrmic. 

2.2. Elaboració de “derivats carnis model” per avaluar 
l’efecte de les variables de procés sobre els canvis en els 
espectres NIR i sobre la classificació dels derivats carnis 

Per avaluar l’efecte de les diferents variables del procés d’elaboració: contingut de NaCl, pH, temperatura 
del tractament tèrmic i activitat d’aigua (aw) sobre els canvis en els espectres NIR, abans (CT) i després del 
tractament per alta pressió (HP), així com també, per avaluar de quina manera els canvis en les variables 
de procés afecten a la classificació dels derivats carnis amb el model obtingut, es van dissenyar i realitzar 
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una sèrie de proves d’elaboració de “derivats carnis model”. Les proves es van realitzar a la planta pilot 
de l’IRTA (Monells) i es va utilitzar magre picat (ø3-4 mm) de pernil (jarret), amb un pH entre 6,0 i 6,2 per 
tal de poder aconseguir mostres amb un ampli rang de pH mitjançant l’adició de glucono-delta-lactona 
(GdL). A continuació, es descriuen breument les diferents proves d’elaboració de “derivats carnis model” 
realitzades per avaluar l’efecte de les variables de procés sobre els canvis en els espectres NIR (CT i HP): 

- Efecte del contingut de sal (8 nivells): 0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 i 4,0 % NaCl. 

- Efecte del contingut de sal (1,0; 1,8; 2,6 i 3,4 % NaCl) i del pH (addició de 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 i 1,0 
% GdL); (4 nivells NaCl × 6 nivells GdL = 24 combinacions). 

- Efecte del contingut de sal (0; 0,9 i 1,8 % NaCl), del pH (addició de 0; 0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 % GdL) i la 
temperatura del tractament tèrmic (3; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 i 70 oC); (3 nivells NaCl × 5 nivells 
GdL × 9 nivells de tractament tèrmic = 135 combinacions). 

- Efecte del pH (0; 0,4; 0,6; 0,8 i 1,0 % GdL) i del nivell d’assecat (aw = 0,945; 0,960; 0,970 i 0,980) 
amb 1,8 % NaCl; (5 nivells pH × 4 nivells aw = 20 combinacions). 

Totes les mostres de les diferents proves d’elaboració de “derivats carnis model” es van analitzar amb el 
model de classificació obtingut mitjançant l’anàlisi discriminant. Algunes de les mostres de “derivats carnis 
model” es van incloure en el conjunt de mostres a analitzar per a l’obtenció del model de classificació tal 
com s’indica a l’apartat 2.1. 

2.3. Anàlisi de mostres de derivats carnis que podrien 
plantejar dubtes pel que fa a la seva classificació 

Addicionalment, a més de les mostres elaborades en les diverses proves d’elaboració de “derivats carnis 
model” descrites en l’apartat anterior (2.2), també es van analitzar els espectres CT i HP de mostres de 
derivats carnis comercials que podrien plantejar dubtes respecte a la seva classificació, o sense una 
classificació clarament definida i que, per tant, es situarien en la zona d’indeterminació o de transició 
entre els preparats de carn i els productes carnis. En aquest grup s’hi trobarien els derivats carnis orejats, 
els marinats-adobats, els salmorrats i els no sotmesos a tractament, segons les definicions de la norma 
espanyola de qualitat dels derivats carnis (Real Decreto 474/2014). A la Taula 2 es mostra la descripció 
dels derivats carnis comercials que podrien plantejar dubtes pel que fa a la seva classificació, i que es van 
analitzar i classificar amb el model de classificació obtingut mitjançant anàlisi discriminant. 

 

Taula 2. Descripció dels diferents tipus de derivats carnis comercials del mercat nacional i europeu 
que podrien plantejar dubtes pel que fa a la seva classificació i que es van analitzar i classificar amb 
el Model de Classificació obtingut mitjançant l’anàlisi discriminant. 

Mercat nacional  Mercat europeu 

- Carpaccio de vacum marinat  - Zwiebelmettwurst (embotit cru amb ceba) 

- Llom marinat (adobat/ajillo)  - Sauerbraten vom Rind (vedella marinada per rostir) 

- Costella marinada (fines herbes)  - Bacon gezouten (bacon salat no assecat) 

- Cap de llom adobat (marinat)  - Ardens gebraad (carn de porc de les Ardenes per 
rostir, salada) 

- Xoriço fresc (lleuger orejat)  - Gezouten heup (culata pernil salada assecada) 

- Xoriço xistorra (orejat)  - Varkenshaasje (filet de porc, fresc) 

- Xoriço barbacoa (orejat)  - Ardens varkenshaasje (filet de porc de les Ardenes 
amb sal afegida) 

- Ventresca curada  - Filet americain (tipus steak tartare per untar) 

  - Landschinken mild geräuchert (pernil curat 
lleugerament fumat) 
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2.4. Tractament per alta pressió (HP) i mesura dels 
espectres NIR 

Cadascuna de les mostres dels derivats carnis seleccionats per a l’anàlisi dels espectres NIR es va dividir 
en dues submostres equivalents (CT i HP), es van envasar al buit i es van conservar en refrigeració (3 oC). 
La submostra del tractament HP es va processar per alta pressió amb un equip Wave 6000 (120 l, 
www.hiperbaric.com) a 600 MPa durant 6 min (holding-time) amb una temperatura de l’aigua de 
processat de 10 oC i es va conservar en refrigeració fins a l’anàlisi (Fig. 1A). 

 

 A)  B) 

Fig. 1. A) Mostres de derivats carnis model: control i tractada per alta pressió (HP); B) Mesura dels 
espectres amb l’equip NIR SCIO (Consumer Physics) en contacte directe amb la carn. 

 

Els espectres NIR de les mostres control (CT) i les mostres tractades per alta pressió (HP) es van obtenir 
amb un sensor NIR SCIO (Consumer Physics, Hod HaSharon, Israel; www.consumerphysics.com) que 
permet adquirir espectres en les longituds d’ona des dels 740 nm fins als 1 070 nm, amb un total de 331 
punts o longituds d’ona (Fig. 1.B). Es tracta d’un equip NIR de butxaca i baix cost, fàcil i ràpid d’utilitzar, 
que es controla amb un telèfon mòbil connectat mitjançant Bluetooth amb l’aplicació mòbil corresponent 
i que requereix d’accés a la base de dades del sensor al núvol on s’emmagatzemen els espectres. 

De cada derivat carni analitzat es van obtenir 5 espectres CT i 5 espectres HP, a partir dels quals es van 
calcular els corresponents espectres mitjans CT i HP per a l’anàlisi estadística. De cada mostra (CT i HP) 
també se’n va mesurar el pH amb un elèctrode de penetració. 

2.5. Anàlisi estadística dels espectres NIR per a l’obtenció 
del model de classificació dels derivats carnis 

L’anàlisi de les dades dels espectres mitjans NIR (SCIO: 740 - 1 070 nm) de les mostres control (CT) i de les 
mostres tractades per altes pressions (HP) es va realitzar amb el software d’anàlisi estadística JMP® 
(v.16.0.0; 2021, SAS Institute Inc.). Per a l’obtenció del model de classificació es va realitzar una anàlisi 
discriminant mitjançant el procediment DISCRIMINANT (JMP®). L’anàlisi discriminant permet predir la 
classificació o pertinença a un grup o categoria a partir dels valors observats de variables contínues. 
L’anàlisi discriminant prediu una variable de classificació categòrica (X) a partir de variables resposta 
contínues (Y). Les dades per realitzar una anàlisi discriminant consisteixen en una mostra d’observacions, 
amb una pertinença coneguda a un grup o categoria, i els corresponents valors de les variables contínues. 

La mostra d’observacions (o conjunt de mostres) utilitzada en l’anàlisi discriminant estava formada per 
un total de 205 mostres de derivats carnis (Taula 1) repartides en dos grups o categories (variable X): 
FRESH (n = 71) i PRODUCT (n = 134). El conjunt de dades de classificació (Classification data set) utilitzat 
en l’anàlisi discriminant estava format per la variable categòrica (X = FRESH, PRODUCT) i les variables 
resposta contínues (Y): corresponents als espectres NIR de la mostra control (CT; 331 variables de longitud 
d’ona) i de la mostra tractada per alta pressió (HP, 331 variables). 

Control HP
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La categoria FRESH correspon a les mostres de derivats carnis que, clarament i indiscutiblement, 
presenten o mantenen les característiques de la carn fresca, com per exemple les carns de porc, vedella, 
pollastre i gall dindi i les carns picades amb ≤1 % de sal. La categoria PRODUCT correspon a les mostres 
de derivats carnis que no mantenen les característiques de la carn fresca i que, per tant, es classifiquen 
clarament com a productes carnis, com per exemple, els productes carnis cuits (pernil cuit de porc, pit 
cuit de gall dindi, carns fredes o fiambres i altres carns i embotits cuits) i els productes carnis crus-curats 
(pernil curat serrà, pernil curat ibèric, llonganissa, xoriço tipus vela i tipus sarta) comercials, així com 
també les mostres de “derivats carnis model” amb temperatura de tractament tèrmic ≥60 oC o amb un 
pH inicial (abans del tractament tèrmic) ≤5,3 (GdL ≥0,8 %; Taula 1). 

Per a l’obtenció i validació del Model de Classificació dels derivats carnis, el Classification data set (n = 
205) es va repartir, proporcionalment dins cada categoria (FRESH i PRODUCT), en el Training data set (n 
= 136) i el Validation data set (n = 69). A la Taula 3 es mostra la distribució dels diferents conjunts de 
dades per a l’anàlisi discriminant. 

 

Taula 3. Conjunts de dades (data sets) utilitzats en l’anàlisi discriminant per 
l’obtenció del Model de Classificació. 

Conjunts de dades n 

Classification data set 205 

Categoria FRESH 71 

Categoria PRODUCT 134 

Training data set 136 

Categoria FRESH 47 

Categoria PRODUCT 89 

Validation data set 69 

Categoria FRESH 24 

Categoria PRODUCT 45 

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

3.1. Model de Classificació dels Derivats Carnis 

A continuació, es mostren els resultats de l’anàlisi discriminant mitjançant el procediment DISCRIMINANT 
(JMP®) per a l’obtenció del Model de Classificació final. De les diferents relacions entre els espectres CT i 
HP analitzades, el millor model de classificació es va obtenir amb l’agrupament dels espectres NIR CT i HP, 
formant un data set amb 662 variables (331 CT i 331 HP). Degut a l’elevat nombre de variables (662), el 
procediment DISCRIMINANT, per mitjà del mètode Discriminant Wide Linear, fa una reducció mitjançant 
combinacions lineals independents de les variables mesurades (Anàlisi de Components Principals) fins a 
explicar el 99,99 % de la variació total. A partir dels components principals resultants s’obté una 
combinació lineal o variable canònica que resumeix la variació entre les dues categories (i. e. FRESH i 
PRODUCT). 

A la Fig. 2 es mostren els resultats de l’anàlisi discriminant lineal. En primer lloc, es mostra el gràfic canònic 
(Canonical Plot) amb les dues categories o grups de classificació (FRESH i PRODUCT) i les mostres 
corresponents a cada categoria. En segon lloc, es presenten els resums de puntuacions (Score Summaries) 
i, finalment, les matrius de confusió per al Training i l’Excluded data sets; aquest últim correspon al 
Validation data set en el procediment DISCRIMINANT (JMP®). En el gràfic canònic s’observa com els dos 
grups de mostres estan clarament separats; i en el resum de puntuacions s’observa com el nombre de 
mostres classificades incorrectament és igual a zero, tant en el Training com en l’Excluded o Validation 
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data sets. Pel que fa al paràmetre Entropy RSquare, els valors més propers a 1 indiquen un millor ajust del 
model, mentre que en el cas del paràmetre -2LogLikelihood, els valors més petits indiquen un millor ajust 
del model. En les matrius de confusió s’observa com els percentatges de classificació correcta de cada 
categoria o grup són del 100 %, tant pel conjunt de dades del Training com del Validation (Excluded) data 
set, indicant que el model obtingut classifica correctament les 205 mostres de derivats carnis en les 
dues categories FRESH i PRODUCT. 

 

 

 

 

Fig. 2. Resultats de l’anàlisi discriminant lineal (mètode Discriminant Wide Linear, JMP®): gràfic canònic 
amb les dues categories i les mostres de cada categoria (FRESH: vermell, PRODUCT: blau); el resum de 
puntuacions (Score Summaries) i les matrius de confusió. 

3.2. Efecte de les variables de procés sobre els canvis en 
els espectres NIR 

3.2.1. Efecte del contingut de sal (NaCl) 
A la Fig. 3 es mostren alguns exemples dels espectres de reflectància NIR (SCIO 740 - 1 070 nm) de les 
mostres control (CT, en negre) i les tractades per altes pressions (HP, en blau) amb diferents continguts 
de NaCl (0, 1, 2, i 4 %). Als gràfics Fig. 3A-D s’observa com l’augment de NaCl (%) disminueix la reflectància 
NIR de les mostres (la sal produeix una major solubilització de les proteïnes i això permet una major 
penetració de la llum) en comparació amb les mostres sense sal (Fig. 3A; 0 % NaCl). Per altra banda, el 
tractament HP incrementa la reflectància NIR de totes les mostres; es produeix la desnaturalització i 
gelificació de les proteïnes (augmenta l’opacitat i la lluminositat, les mostres adquireixen un aspecte visual 
més clar). No obstant això, l’increment de la reflectància per HP és menor com més NaCl tenen les 
mostres. 
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A) B) 

C) D) 

Fig. 3. Espectres de reflectància NIR (SCIO 740 - 1 070 nm; 5 espectres/mostra i espectres mitjans en 
línia discontínua) de les mostres CT (negre) i HP (blau) amb diferents continguts de NaCl: 0 % (A), 1 % 
(B), 2 % (C) i 4 % (D). 

 

A la Taula 4 es mostren els resultats de la classificació predita pel Model de Classificació dels “derivats 
carnis model” elaborats per avaluar l’efecte del contingut de sal (0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 i 4,0 % NaCl) 
sobre els espectres NIR CT i HP. La columna Category indica la categoria de classificació (FRESH o 
PRODUCT) de la mostra definida en l’anàlisi discriminant per a l’obtenció del model de classificació. La 
columna Predicted indica la categoria de classificació predita pel model de classificació obtingut. La 
columna Prob(Pred) indica la probabilitat estimada de la classificació predita pel model de classificació. 
Totes les mostres es van classificar en la categoria FRESH, és a dir, que mantenen les característiques de 
la carn fresca, independentment del contingut de sal. 

 

Taula 4. Efecte del NaCl sobre la classificació de les mostres de “derivats carnis model” 
predita pel Model de Classificació. 

 

Category: indica la categoria definida de classificació (FRESH o PRODUCT). 
Predicted: categoria de classificació (FRESH o PRODUCT) predita pel model. 
Prob(Pred): probabilitat estimada de la classificació predita pel model. 
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Sample_Code NaCl(%) GdL(%) pH Category Predicted Prob(Pred)

L1.00.1 0 - 6.00 FRESH FRESH 1

L1.00.2 0 - 6.01 FRESH FRESH 1

L2.10.1 1 - 5.88 FRESH FRESH 1

L2.10.2 1 - 5.90 FRESH FRESH 1

L3.15.1 1.5 - 5.86 FRESH 1

L3.15.2 1.5 - 5.88 FRESH 1

L4.20.1 2 - 5.85 FRESH 1

L4.20.2 2 - 5.87 FRESH 1

L5.25.1 2.5 - 5.84 FRESH 1

L5.25.2 2.5 - 5.84 FRESH 1

L6.30.1 3 - 5.84 FRESH 1

L6.30.2 3 - 5.83 FRESH 1

L7.35.1 3.5 - 5.80 FRESH 1

L7.35.2 3.5 - 5.83 FRESH 1

L8.40.1 4 - 5.79 FRESH 1

L8.40.2 4 - 5.79 FRESH 1
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3.2.2. Efecte del contingut de sal i del pH (NaCl × pH) 
A la Fig. 4 es mostren alguns exemples dels espectres de reflectància NIR de les mostres CT i les tractades 
per alta pressió (HP) amb diferents continguts de sal (1; 1,8; 2,6 i 3,4 % NaCl) i acidificació amb GdL: 0 % 
(Fig. 4A) i 1,0 % (Fig. 4B). A la Fig. 4A sense GdL (0 %), sense acidificar, s’observa com els espectres NIR de 
les mostres CT (línies contínues) amb 1 % - 1,8 % NaCl es diferencien clarament dels 2,6 % - 3,4 % NaCl. 
En augmentar el contingut de sal disminueix la reflectància de la mostra degut a la major solubilització de 
la proteïna i es produeix una major penetració de la llum. Quant a les mostres HP, els espectres de 
reflectància NIR augmenten en totes les mostres degut a la desnaturalització causada per l’HP, si bé la 
magnitud dels increments de reflectància es veu afectada pels diferents continguts de NaCl, de manera 
que el major increment s’observa en la mostra amb menys sal (1 % NaCl). A la Fig. 4B s’observa com 
l’acidificació amb un 1 % GdL augmenta la reflectància NIR de la mostra amb menys NaCl afegit (1 %) fins 
arribar quasi al nivell de la mostra HP amb 3,4 % NaCl. L’acidificació amb un 1 % GdL causa la 
desnaturalització de les proteïnes i provoca que els espectres dels quatre nivells de sal es separin 
clarament entre ells, en comparació amb les mostres sense GdL (Fig. 4A). La disminució del pH de les 
mostres, des d’aproximadament 6,1 fins a 5,1, causa la gelificació i desnaturalització de les proteïnes i 
incrementa la reflectància de la mostra (i. e. augmenta l’opacitat i la lluminositat de la mostra, conferint-
li un aspecte visual més clar). El tractament HP també incrementa la reflectància NIR de les mostres amb 
GdL, però l’increment és menor en comparació amb les mostres sense GdL (Fig. 4A). La desnaturalització 
i gelificació de les proteïnes degut a l’acidificació prèvia amb GdL causa que l’efecte del posterior 
tractament HP sobre la reflectància NIR sigui menor. 

 

 A) 

 B) 

Fig. 4. Espectres de reflectància NIR (SCIO 740 – 1 070 nm) de les mostres control (CT; 
línies contínues) i HP (línies discontínues) amb diferents continguts de sal (1; 1,8; 2,6 i 
3,4 % NaCl) i de GdL: 0 % (A) i 1,0 % (B). 

 
A la Taula 5 es mostren els resultats de la classificació predita pel Model de Classificació dels “derivats 
carnis model” elaborats per avaluar l’efecte del contingut de sal (1,0; 1,8; 2,6 i 3,4 % NaCl) i del pH (addició 
de 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 i 1,0 % GdL) sobre els espectres NIR CT i HP. Els resultats de la classificació predita 
indiquen que, a mesura que disminueix el pH i augmenta el contingut de sal, els derivats carnis s’apropen 
més a producte carni i es classifiquen en la categoria PRODUCT, és a dir, que han perdut les 
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característiques de la carn fresca. En resum, en augmentar el contingut de sal no cal acidificar tant (no 
cal baixar tant el pH) per perdre les característiques de la carn fresca i apropar-se a producte carni. 

 
Taula 5. Efecte NaCl × pH sobre la classificació de les mostres de “derivats carnis 
model” predita pel Model de Classificació. 

 
Category: indica la categoria definida de classificació (FRESH o PRODUCT). 
Predicted: categoria de classificació (FRESH o PRODUCT) predita pel model. 
Prob(Pred): probabilitat estimada de la classificació predita pel model. 

Sample_Code NaCl(%) GdL(%) pH Category Predicted Prob(Pred) Others

L1.10.00.1 1 0 6.06 FRESH FRESH 1

L1.10.00.2 1 0 6.05 FRESH FRESH 1

L1.10.02.1 1 0.2 5.82 FRESH FRESH 1

L1.10.02.2 1 0.2 5.80 FRESH FRESH 1

L1.10.04.1 1 0.4 5.57 FRESH 0.9998

L1.10.04.2 1 0.4 5.56 FRESH 0.9974

L1.10.06.1 1 0.6 5.38 FRESH 0.8743 PRODUCT 0.13 

L1.10.06.2 1 0.6 5.37 PRODUCT 0.9138

L1.10.08.1 1 0.8 5.19 PRODUCT PRODUCT 1

L1.10.08.2 1 0.8 5.23 PRODUCT PRODUCT 1

L1.10.10.1 1 1.0 5.12 PRODUCT PRODUCT 1

L1.10.10.2 1 1.0 5.04 PRODUCT PRODUCT 1

L2.18.00.1 1.8 0 6.00 FRESH 0.9999

L2.18.00.2 1.8 0 6.01 FRESH 0.9999

L2.18.02.1 1.8 0.2 5.76 FRESH 0.9991

L2.18.02.2 1.8 0.2 5.75 FRESH 0.9987

L2.18.04.1 1.8 0.4 5.55 FRESH 0.8881 PRODUCT 0.11 

L2.18.04.2 1.8 0.4 5.54 PRODUCT 0.6362 FRESH 0.36 

L2.18.06.1 1.8 0.6 5.37 PRODUCT 0.9992

L2.18.06.2 1.8 0.6 5.36 PRODUCT 0.9999

L2.18.08.1 1.8 0.8 5.22 PRODUCT PRODUCT 0.9999

L2.18.08.2 1.8 0.8 5.22 PRODUCT PRODUCT 0.9998

L2.18.10.1 1.8 1.0 5.12 PRODUCT PRODUCT 1

L2.18.10.2 1.8 1.0 5.11 PRODUCT PRODUCT 1

L3.26.00.1 2.6 0 5.99 FRESH 0.9993

L3.26.00.2 2.6 0 5.99 FRESH 0.9999

L3.26.02.1 2.6 0.2 5.76 FRESH 0.9882

L3.26.02.2 2.6 0.2 5.75 FRESH 0.9731

L3.26.04.1 2.6 0.4 5.55 PRODUCT 0.9605

L3.26.04.2 2.6 0.4 5.54 PRODUCT 0.6963 FRESH 0.30 

L3.26.06.1 2.6 0.6 5.37 PRODUCT 0.9998

L3.26.06.2 2.6 0.6 5.37 PRODUCT 0.9998

L3.26.08.1 2.6 0.8 5.23 PRODUCT PRODUCT 0.9999

L3.26.08.2 2.6 0.8 5.23 PRODUCT PRODUCT 1

L3.26.10.1 2.6 1.0 5.14 PRODUCT PRODUCT 1

L3.26.10.2 2.6 1.0 5.13 PRODUCT PRODUCT 1

L4.34.00.1 3.4 0 5.96 FRESH 0.9978

L4.34.00.2 3.4 0 5.95 FRESH 0.9994

L4.34.02.1 3.4 0.2 5.74 FRESH 0.8377 PRODUCT 0.16 

L4.34.02.2 3.4 0.2 5.72 FRESH 0.8524 PRODUCT 0.15 

L4.34.04.1 3.4 0.4 5.52 PRODUCT 0.9937

L4.34.04.2 3.4 0.4 5.52 PRODUCT 0.9935

L4.34.06.1 3.4 0.6 5.37 PRODUCT 1

L4.34.06.2 3.4 0.6 5.35 PRODUCT 0.9999

L4.34.08.1 3.4 0.8 5.23 PRODUCT PRODUCT 1

L4.34.08.2 3.4 0.8 5.22 PRODUCT PRODUCT 1

L4.34.10.1 3.4 1.0 5.10 PRODUCT 0.9999

L4.34.10.2 3.4 1.0 5.12 PRODUCT 1
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3.2.3. Efecte del contingut de sal, el pH i la temperatura del 
tractament tèrmic (NaCl × pH × T) 
A la Fig. 5 es presenten els resultats de dos exemples de la interacció NaCl × pH × T. Es mostren els 
espectres de reflectància NIR de les mostres CT (línia contínua) i HP (línia discontínua) amb 0,9 % NaCl i 
amb 0 % de GdL (Fig. 5A), i amb 0,9 % NaCl i 0,4 % de GdL (Fig. 5B), en combinació amb diferents 
temperatures de tractament tèrmic (3, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 i 70 oC). En els gràfics de la Fig. 5A sense 
GdL (0 %) s’observa com el gran canvi en els espectres NIR (CT vs. HP) degut a la temperatura del 
tractament tèrmic apareix al voltant dels 55 oC. D’altra banda, en els gràfics de la Fig. 5B amb 0,4 % de 
GdL, degut a l’acidificació prèvia de les mostres, el canvi en els espectres NIR (CT vs. HP) comença als 3 
oC, a temperatura de refrigeració (veure els resultats de la classificació a la Taula 6). 

 

 

 

Fig. 5. Espectres de reflectància NIR (SCIO 740 – 1 070 nm) de les mostres CT (línia contínua) i HP (línia 
discontínua) amb 0,9 % de NaCl, i amb 0 % (A) i 0,4 % (B) de GdL, en combinació amb diferents 
temperatures de tractament tèrmic (3, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 i 70 oC). 
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A la Taula 6 es mostren una part dels resultats de la classificació predita pel Model de Classificació, 
concretament, els de les mostres de “derivats carnis model” amb 0,9 % de NaCl presentades a la Fig. 5. 

 

Taula 6. Efecte NaCl (0,9 % NaCl) × pH × T sobre la classificació de les mostres de “derivats carnis 
model” predita pel Model de Classificació. 

 

Category: indica la categoria definida de classificació (FRESH o PRODUCT). 
Predicted: categoria de classificació (FRESH o PRODUCT) predita pel model. 
Prob(Pred): probabilitat estimada de la classificació predita pel model. 

Sample_Code NaCl(%) GdL(%) T(ºC) pH Category Predicted Prob(Pred) Others

L2-09.0.CR 0.9 0 3 6.13 FRESH FRESH 0.989

L2-09.0.35 0.9 0 35 6.12 FRESH 0.9859

L2-09.0.40 0.9 0 40 6.14 FRESH 0.9893

L2-09.0.45 0.9 0 45 6.17 FRESH 0.9616

L2-09.0.50 0.9 0 50 6.24 FRESH 0.9878

L2-09.0.55 0.9 0 55 6.31 FRESH 0.6931 PRODUCT 0.31 

L2-09.0.60 0.9 0 60 6.35 PRODUCT 0.9911

L2-09.0.65 0.9 0 65 6.39 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.0.70 0.9 0 70 6.43 PRODUCT PRODUCT 0.9965

L2-09.2.CR 0.9 0.2 3 5.83 FRESH FRESH 0.9998

L2-09.2.35 0.9 0.2 35 5.93 FRESH 0.7778 PRODUCT 0.22 

L2-09.2.40 0.9 0.2 40 5.88 PRODUCT 0.5534 FRESH 0.45 

L2-09.2.45 0.9 0.2 45 5.94 PRODUCT 0.5536 FRESH 0.45 

L2-09.2.50 0.9 0.2 50 5.98 PRODUCT 0.9957

L2-09.2.55 0.9 0.2 55 6.06 PRODUCT 0.9451

L2-09.2.60 0.9 0.2 60 6.11 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.2.65 0.9 0.2 65 6.17 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.2.70 0.9 0.2 70 6.18 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.4.CR 0.9 0.4 3 5.61 FRESH 0.6738 PRODUCT 0.33 

L2-09.4.35 0.9 0.4 35 5.63 PRODUCT 0.9596

L2-09.4.40 0.9 0.4 40 5.67 PRODUCT 0.996

L2-09.4.45 0.9 0.4 45 5.73 PRODUCT 0.9489

L2-09.4.50 0.9 0.4 50 5.84 PRODUCT 0.9995

L2-09.4.55 0.9 0.4 55 5.87 PRODUCT 1

L2-09.4.60 0.9 0.4 60 5.92 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.4.65 0.9 0.4 65 5.95 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.4.70 0.9 0.4 70 5.99 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.6.CR 0.9 0.6 3 5.41 PRODUCT 0.9876

L2-09.6.35 0.9 0.6 35 5.46 PRODUCT 0.9998

L2-09.6.40 0.9 0.6 40 5.52 PRODUCT 1

L2-09.6.45 0.9 0.6 45 5.57 PRODUCT 1

L2-09.6.50 0.9 0.6 50 5.62 PRODUCT 1

L2-09.6.55 0.9 0.6 55 5.67 PRODUCT 1

L2-09.6.60 0.9 0.6 60 5.70 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.6.65 0.9 0.6 65 5.78 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.6.70 0.9 0.6 70 5.81 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.CR 0.9 0.8 3 5.27 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.35 0.9 0.8 35 5.27 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.40 0.9 0.8 40 5.35 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.45 0.9 0.8 45 5.39 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.50 0.9 0.8 50 5.43 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.55 0.9 0.8 55 5.49 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.60 0.9 0.8 60 5.59 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.65 0.9 0.8 65 5.55 PRODUCT PRODUCT 1

L2-09.8.70 0.9 0.8 70 5.61 PRODUCT PRODUCT 1
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En general, els resultats de la classificació predita pel Model de Classificació de les mostres dels “derivats 
carnis model” (elaborats per avaluar l’efecte NaCl × pH × T sobre els espectres NIR CT i HP) van mostrar 
diverses interaccions entre els efectes del contingut de NaCl, el pH i la temperatura del tractament tèrmic. 
A continuació, es descriuen les interaccions NaCl × pH × T observades (part de les dades no mostrades, a 
la Taula 6 només es mostren els resultats de la classificació per les mostres elaborades amb 0,9 % NaCl): 

1) Per a uns determinats continguts de sal i de GdL, en augmentar la temperatura del tractament 
tèrmic, els derivats carnis perden les característiques de la carn fresca i s’apropen a producte carni, 
classificant-se en la categoria PRODUCT, tal com era d’esperar per l’acció desnaturalitzadora de la 
temperatura sobre les proteïnes. 

2) Per a uns determinats contingut de sal i temperatura de tractament tèrmic, a mesura que 
augmenta el % de GdL (és a dir, que disminueix el pH d’inici del tractament tèrmic), els derivats 
carnis perden les característiques de la carn fresca i s’apropen a producte carni (categoria 
PRODUCT). 

3) Per a uns determinats contingut de GdL i temperatura de tractament tèrmic, a mesura que 
augmenta el contingut de NaCl, els derivats carnis perden les característiques de la carn fresca i 
s’apropen a producte carni (categoria PRODUCT). 

4) Per a un determinat contingut de NaCl, a mesura que augmenta el contingut de GdL, cal una 
temperatura més baixa de tractament tèrmic per causar que els derivats carnis perdin les 
característiques de la carn fresca i s’apropin a producte carni (categoria PRODUCT). 

5) Per a un determinat contingut de GdL (pH inicial), a mesura que augmenta el contingut de sal, cal 
una temperatura més baixa de tractament tèrmic perquè els derivats carnis perdin les 
característiques de la carn fresca i s’apropin a producte carni (categoria PRODUCT). 

6) Per a una temperatura de tractament tèrmic T ≥35 oC, a mesura que augmenta el contingut de sal, 
cal menys % de GdL (menys acidificació) per apropar-se a producte carni: 

 - T ≥35 oC: NaCl= 0 g/kg i GdL ≥6 g/kg ➔ PRODUCT 

 - T ≥35 oC: NaCl= 9 g/kg i GdL ≥4 g/kg ➔ PRODUCT 

 - T ≥35 oC: NaCl= 18 g/kg i GdL ≥2 g/kg ➔ PRODUCT 

 

En resum, si augmenta el contingut de sal i/o disminueix el pH, no cal una temperatura de tractament 
tèrmic tan alta perquè el derivat carni perdi les característiques de la carn fresca (desnaturalització de 
les proteïnes) i s’apropi a producte carni. 

3.2.4. Efecte del pH i del nivell d’assecat o activitat d’aigua (aw) 
A la Fig. 6 es mostren uns exemples dels espectres de reflectància NIR (SCIO 740 – 1 070 nm) de les 
mostres control (CT, línia contínua) i les tractades per alta pressió (HP, línia discontínua) amb 1,8 % de 
NaCl (inicial), sense GdL (0 %) i assecades fins a assolir diferents activitats d’aigua (aw). Als gràfics s’observa 
com a mesura que disminueix l’aw, és a dir, a mesura que s’assequen les mostres, la reflectància de les 
mostres CT també disminueix. Per altra banda, també s’observa que la diferència entre els espectres NIR 
(entre les mostres CT i HP) es redueix en disminuir l’aw. Les mostres amb un major nivell d’assecat es 
veuen menys afectades pel tractament HP degut a la desnaturalització de la proteïna que es produeix 
durant l’assecat. 
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Fig. 6. Espectres de reflectància NIR (SCIO 740 - 1 070 nm) de les mostres control (CT; línia contínua) i 
HP (línia discontínua) amb 1,8 % de NaCl (inicial), sense GdL (0 %) i assecades fins a assolir diferents 
activitats d’aigua (aw). 

 

A la Taula 7 es pot observar com els resultats de la classificació predita amb el Model de Classificació 
indiquen que els derivats carnis, elaborats amb 18 g/kg de NaCl i amb un contingut de GdL ≥4 g/kg i una 
aw ≤0,977, han perdut les característiques de la carn fresca i s’apropen a producte carni, classificant-se en 
la categoria PRODUCT (categoria predita pel model). En el cas de les mostres elaborades sense afegir GdL, 
és a dir, sense acidificar, en assecar i baixar l’activitat d’aigua fins a aw ≤0,971, aquestes comencen a 
perdre les característiques de la carn fresca, i a partir d’una aw ≤0,961 ja es classifiquen clarament en la 
categoria PRODUCT. 

 
Taula 7. Efecte pH × aw sobre la classificació de les mostres de “derivats carnis model” 
predita pel Model de Classificació. 

 
Predicted: categoria de classificació (FRESH o PRODUCT) predita pel model. 
Prob(Pred): probabilitat estimada de la classificació predita pel model. 
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Sample_Code NaCl(%) GdL(%) a w pH Predicted Prob(Pred) Others

L1.00.95 1.8 0 0.947 5.93 PRODUCT 0.9989

L1.00.96 1.8 0 0.961 5.97 PRODUCT 0.9786

L1.00.97 1.8 0 0.971 5.96 FRESH 0.5535 PRODUCT 0.45 

L1.00.98 1.8 0 0.977 5.99 FRESH 0.9629

L2.04.95 1.8 0.4 0.946 5.57 PRODUCT 1

L2.04.96 1.8 0.4 0.962 5.57 PRODUCT 0.9955

L2.04.97 1.8 0.4 0.970 5.58 PRODUCT 0.9987

L2.04.98 1.8 0.4 0.977 5.58 PRODUCT 0.7544 FRESH 0.25 

L3.06.95 1.8 0.6 0.946 5.44 PRODUCT 1

L3.06.96 1.8 0.6 0.962 5.42 PRODUCT 0.9988

L3.06.97 1.8 0.6 0.970 5.44 PRODUCT 0.9948

L3.06.98 1.8 0.6 0.976 5.43 PRODUCT 0.9989

L4.08.95 1.8 0.8 0.945 5.32 PRODUCT 1

L4.08.96 1.8 0.8 0.960 5.32 PRODUCT 0.9992

L4.08.97 1.8 0.8 0.969 5.28 PRODUCT 0.9999

L4.08.98 1.8 0.8 0.977 5.29 PRODUCT 0.9997

L5.10.95 1.8 1 0.946 5.18 PRODUCT 1

L5.10.96 1.8 1 0.959 5.16 PRODUCT 0.9991

L5.10.97 1.8 1 0.969 5.16 PRODUCT 0.9999

L5.10.98 1.8 1 0.977 5.16 PRODUCT 0.9999
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3.3. Efecte de les variables de procés i les seves 
interaccions sobre la classificació dels derivats carnis amb 
el Model de Classificació obtingut 

El coneixement dels efectes de les variables del procés d’elaboració dels derivats carnis (i. e. el contingut 
de sal, el pH, la temperatura del tractament tèrmic i l’aw), i les seves interaccions, sobre els espectres NIR 
pot permetre modificar o ajustar els paràmetres del procés d’elaboració per tal que el derivat carni 
d’interès surti de la zona d’indeterminació o de transició entre els preparats de carn i els productes carnis, 
i es classifiqui clarament, d’acord amb la metodologia proposada, en una de les dues categories segons la 
legislació vigent. 

A la Taula 8 es presenta un resum de l’efecte de les diferents variables de procés, i les seves interaccions, 
sobre els espectres NIR (analitzats en “derivats carnis model” elaborats en les diferents proves) i, com tot 
això afecta la classificació del derivat carni predita pel Model de Classificació, en una de les dues categories 
definides (FRESH i PRODUCT). 

 

Taula 8. Efecte de les diferents variables de procés, i les seves interaccions, sobre els espectres NIR 
i sobre la classificació predita pel Model de Classificació (en una de les dues categories, FRESH: 
preparats de carn i PRODUCT: productes carnis). 

Variables Efecte sobre els espectres NIR (CT i HP) i sobre la classificació 

pH Si disminueix el pH del derivat carni, l’efecte de l’alta pressió (HP) és 
menor (i. e. part de la proteïna ja s’ha desnaturalitzat prèviament per 
l’acidificació), i el derivat carni s’acosta a producte carni (PRODUCT). 

NaCl × pH Si augmenta el contingut de NaCl es requereix una menor disminució del 
pH per acostar el derivat carni a producte carni (PRODUCT). 

Temperatura del 
tractament tèrmic 

Si augmenta la temperatura del tractament tèrmic, l’efecte HP és menor 
(i. e. part de la proteïna ja s’ha desnaturalitzat prèviament per l’efecte 
tèrmic; s’observen menors diferències entre els espectres CT i HP) i el 
derivat carni s’acosta a producte carni (PRODUCT). 

pH × Temperatura Si disminueix el pH del derivat carni, és necessari un tractament tèrmic a 
menor temperatura per acostar el derivat carni a producte carni 
(PRODUCT). 

aw Si disminueix l’activitat d’aigua (aw) mitjançant l’assecat, el derivat carni 
s’acosta a producte carni (PRODUCT). 

aw × pH Si disminueix el pH del derivat carni no cal assolir una aw tan baixa per 
acostar el derivat carni a producte carni (PRODUCT). 

 

 

A la Fig. 7 es mostren alguns exemples dels efectes de les variables de procés en els espectres CT i HP de 
“derivats carnis model”. A la Fig. 7A es mostren els espectres CT i HP de carn picada fresca. S’observa 
clarament com l’efecte HP augmenta la reflectància NIR de la mostra. A la Fig. 7B es mostren els espectres 
CT i HP de carn picada fresca tractada tèrmicament a 65 oC. S’observa com l’efecte HP és inexistent degut 
a la desnaturalització prèvia de les proteïnes causada pel tractament tèrmic. A la Fig. 7C es mostren els 
espectres CT i HP de carn picada amb 1,8 % NaCl i 0,8 % GdL (acidificació fins assolir un pH final de 5,28). 
S’observa com l’efecte HP augmenta la reflectància NIR, però l’increment és molt menor respecte al de la 
carn fresca (Fig. 7A) degut a la desnaturalització prèvia de les proteïnes causada per l’acidificació amb 
GdL. L’espectre CT (Fig. 7C) és quelcom inferior al CT de la carn fresca (Fig. 7A) degut a la sal (1,8 % NaCl) 
que augmenta la solubilitat de les proteïnes i es produeix una major penetració de la llum (la mostra és 
més translúcida, menys opaca). No obstant això, la davallada en la reflectància de l’espectre CT respecte 
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a la carn fresca sense sal (Fig. 7A) és menor del que li correspondria pel nivell de sal (veure Fig. 3A i C). 
Això s’explicaria per l’efecte oposat d’increment de la reflectància degut l’acidificació amb GdL. A la Fig. 
7D es mostren els espectres CT i HP de carn picada amb 1,8 % NaCl i assecada fins assolir una aw = 0,947. 
S’observa com l’efecte HP és molt menor en comparació amb la carn fresca (Fig. 7A) o la carn fresca salada 
i acidificada (Fig. 7C) degut a la desnaturalització prèvia de les proteïnes causada pel procés d’assecatge. 

 

A) B) 

C) 
                                         λ (nm) 

D) 
                                         λ (nm) 

Fig. 7. Espectres NIR (− CT, - - HP) de diferents derivats carnis model. A) carn picada fresca (categoria 
FRESH); B) carn picada fresca amb tractament tèrmic a 65 oC (categoria PRODUCT); C) carn picada fresca 
amb 1,8 % NaCl i acidificació amb 0,8 % GdL (categoria PRODUCT); i D) carn picada amb 1,8 % NaCl i 
assecada fins a una aw = 0,947 (categoria PRODUCT). 

 

3.4. Classificació predita pel Model de Classificació de 
diferents derivats carnis comercials que podrien plantejar 
dubtes pel que fa a la seva classificació 

A la Taula 9 es mostra la classificació predita pel Model de Classificació de mostres de diversos derivats 
carnis comercials del mercat europeu que podrien plantejar dubtes pel que fa a la seva classificació. Pel 
que fa als resultats de la classificació predita amb el Model de Classificació, la majoria de derivats carnis 
comercials es classifiquen clarament en una de les dues categories (PRODUCT i FRESH), amb l’excepció de 
la culata de pernil salada assecada que es situaria entremig d’ambdues categories: Prob(Pred) = 0,50, 
sense una classificació clara. 
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Taula 9. Classificació predita pel Model de Classificació de diferents derivats carnis comercials del mercat 
europeu que podrien plantejar dubtes pel que fa a la seva classificació. 

 

Predicted: categoria de classificació (FRESH o PRODUCT) predita pel model. 
Prob(Pred): probabilitat estimada de la classificació predita pel model. 

 

 

A la Taula 10 es mostra la classificació predita pel Model de Classificació de mostres de diversos derivats 
carnis comercials del mercat nacional que podrien plantejar dubtes pel que fa a la seva classificació. 
Respecte al primer grup de derivats carnis, la majoria dels marinats es classifiquen en la categoria FRESH 
(categoria de classificació predita), és a dir, que mantenen les característiques de la carn fresca i, per tant, 
es classifiquen com a preparats de carn. En el cas concret del carpaccio de vacum, només un dels tres 
tipus analitzats es classifica com a producte carni (categoria PRODUCT). Pel que fa a la costella marinada, 
es tracta d’un derivat carni marinat que es situaria en la zona intermèdia sense una classificació clara, tot 
i que segons la predicció del Model de Classificació s’aproparia una mica més a la categoria FRESH. Caldria 
augmentar el nombre de mostres mesurades d’aquest derivat per tal de confirmar els resultats. En segon 
lloc, en el grup dels xoriços orejats, la majoria es classifiquen com a PRODUCT, és a dir, mitjançant l’oreig 
el derivat hauria perdut les característiques de la carn fresca. Només en el cas dels xoriços frescos, amb 
un oreig lleuger, es classifiquen com a FRESH (categoria predita), és a dir, que es classifiquen com a 
preparats de carn. Finalment, la ventresca curada es classifica com a PRODUCT, és a dir, que en el procés 
d’elaboració i assecat hauria perdut les característiques de la carn fresca i, per tant, es classifica com a 
producte carni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del derivat carni Sample_Code NaCl_% pH Predicted Prob(Pred) Others

Zwiebelmettwurst (embotit cru amb ceba) E01.RS.1 n.d. 5.34 PRODUCT 0.9982

Zwiebelmettwurst (embotit cru amb ceba) E01.RS.2 n.d. 5.32 PRODUCT 0.9958

Zwiebelmettwurst (embotit cru amb ceba) E01.RS.3 n.d. 5.40 PRODUCT 1

Zwiebelmettwurst (embotit cru amb ceba) E01.RS.4 n.d. 5.36 PRODUCT 0.9992

Zwiebelmettwurst (embotit cru amb ceba) E01.RS.5 n.d. 5.35 PRODUCT 0.9997

Zwiebelmettwurst (embotit cru amb ceba) E01.RS.6 n.d. 5.39 PRODUCT 0.9999

Sauerbraten vom Rind (vedella marinada per

rostir) (Zona interna)
E02.BM_Int n.d. 5.31 FRESH 0.9801

Bacon gezouten (bacon salat no assecat) E10.SB 3.3 5.51 FRESH 0.9653

Ardens gebraad (carn de porc de les Ardenes

per rostir, salada)
E08.AR 2.5 5.61 FRESH 1

Gezouten heup (culata pernil salada assecada) E09.HS 4 5.50 FRESH 0.5132 PRODUCT 0.49 

Varkenshaasje (filet de porc, fresc) E06.TL - 5.78 FRESH 0.9889

Ardens varkenshaasje (filet de porc de les

Ardenes amb sal afegida)
E07.TL 2.6 5.65 FRESH 1

Filet americain (preparat tipus steak tartare

per untar)
E11.FA n.d. 5.04 PRODUCT 1

Landschinken mild geräuchert (pernil curat

fumat)
E04.RH.5 5 5.48 PRODUCT 0.9999

Landschinken mild geräuchert (pernil curat

fumat)
E04.RH.6 5 5.54 PRODUCT 0.9956
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Taula 10. Classificació predita pel Model de Classificació de diferents derivats carnis comercials del mercat 
nacional que podrien plantejar dubtes quant a la seva classificació. 

 

Predicted: categoria de classificació (FRESH o PRODUCT) predita pel model. 
Prob(Pred): probabilitat estimada de la classificació predita pel model. 
# Les descripcions de derivats carnis amb números diferents corresponen a derivats carnis comercials 
diferents. 

3.5. Proposta d’arbre de decisió per a la classificació dels 
derivats carnis mitjançant el Model de Classificació 

A partir dels resultats obtinguts amb el model de classificació desenvolupat, s’ha dissenyat un arbre de 
decisió per a la classificació dels derivats carnis que inclou la utilització del Model de Classificació 
mitjançant la mesura dels espectres NIR de les mostres control (CT) i de les mostres tractades per alta 
pressió (HP). 

A la Fig. 8, en els dos primers nodes de l’arbre de decisió s’observa que, si el derivat carni d’interès no es 
classifica de manera inequívoca en producte carni o en preparat de carn, és a dir, que el derivat carni 
planteja dubtes en la seva classificació, llavors cal processar el derivat carni seguint els següents passos: 

1) Aplicar el tractament per alta pressió al derivat carni (mostra HP). 

2) Mesurar els espectres NIR (SCIO) de les mostres CT i HP. 

Descripció del derivat carni Sample_Code NaCl_% pH Predicted Prob(Pred) Others

Carpaccio  de vacum marinat (#1) VM_Carp.R - - FRESH 1

Carpaccio  de vacum marinat (#2) VM_Carp.M - - FRESH 0.9992

Carpaccio  de vacum marinat (#1) 05-CRR.V.S.1 1.8 5.33 FRESH 1

Carpaccio  de vacum marinat (#3) 05-CRS.V.S.1 3.1 5.56 PRODUCT 0.9926

Carpaccio  de vacum marinat (#2) 05-CRM.V.S.1 2.8 5.65 FRESH 0.9995

Llom marinat adobat (pebre vermell) C01.LA.1 - 5.66 FRESH 1

Llom marinat adobat (pebre vermell) C01.LA.2 - 5.50 FRESH 1

Llom marinat adobat (ajillo ) C02.LJ.1 - 5.50 FRESH 1

Llom marinat adobat (ajillo ) C02.LJ.2 - 5.55 FRESH 1

Llom ibèric marinat VM_LlomAd - - FRESH 0.8326 PRODUCT 0.17 

Cap de llom marinat adobat (pebre vermell) VM_CollAd 1.2 6.11 FRESH 0.9949

Costella marinada (fines herbes) VM_CostM 1.2 6.42 FRESH 0.5927 PRODUCT 0.41 

Xoriço fresc (l leuger orejat) (#1) VM_XorFre.I.1 - 5.34 FRESH 0.9987

Xoriço fresc (l leuger orejat) (#2) VM_XorFre.I.2 - 5.46 FRESH 0.813 PRODUCT 0.19 

Xoriço fresc (l leuger orejat) (#3) VM_XorFre.I.3 - 5.25 FRESH 0.9923

Xoriço xistorra (orejat) 5S-CHC.P.S.1 2.4 4.86 PRODUCT 0.9998

Xoriço xistorra (orejat) 5S-CHC.P.C.P 2.4 4.87 PRODUCT 1

Xoriço xistorra (orejat) 5S-CHC.P.C.P2 2.4 4.85 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa (orejat) (#1) 5N-CHB.P.S.1 - 4.88 PRODUCT 0.9242

Xoriço barbacoa (orejat) (#1) 5N-CHB.P.C.P - 4.85 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa (orejat) (#2) 5S-CHB.P.S.1 2 4.68 PRODUCT 0.9848

Xoriço barbacoa (orejat) (#2) 5S-CHB.P.C.P 2 4.74 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa (orejat) (#2) 5S-CHB.P.C.P2 2 4.70 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa (orejat) (#3) 05-CHE.G.S.E 1.1 5.67 PRODUCT 0.9999

Xoriço barbacoa (orejat) (#3) 05-CHE.G.C.P - 5.71 PRODUCT 0.9998

Xoriço barbacoa mini (orejat) (#4) 05-CHE.C.P.E 1.1 5.79 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa mini (orejat) (#4) 05-CHE.C.C.P - 5.74 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa (orejat) (#5) 05-CHG.G.S.E 1.1 5.18 PRODUCT 0.9997

Xoriço barbacoa (orejat) (#5) 05-CHG.G.C.P - 5.10 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa mini (orejat) (#6) 05-CHG.C.P.E 1.1 5.27 PRODUCT 1

Xoriço barbacoa mini (orejat) (#6) 05-CHG.C.C.P - 5.28 PRODUCT 0.9992

Ventresca curada 5S-VEC.P.S.3 5.76 PRODUCT 0.9968

Ventresca curada 5S-VEC.P.S.1 - 5.62 PRODUCT 0.9994

Ventresca curada 5S-VEC.P.S.2 - 5.70 PRODUCT 1
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3) Analitzar els espectres NIR CT i HP amb el Model de Classificació i obtenir la categoria de classificació 
predita amb una probabilitat estimada (P). 

Finalment, i en funció del compliment de les condicions indicades a l’arbre de decisió, el derivat carni es 
classifica en preparat de carn o en producte carni. En aplicar l’arbre de decisió per a la classificació dels 
derivats carnis (Fig. 8), si el resultat del Model de Classificació prediu la classificació d’un derivat carni 
com a Producte Carni, però amb una probabilitat estimada P <95 %, es proposa que aquest derivat es 
classifiqui com a Preparat de Carn. 

 

 
Fig. 8. Arbre de decisió per a la classificació dels derivats carnis mitjançant el Model de Classificació 
desenvolupat. 

 

 

Classificació d’un Derivat Carni

El Derivat Carni es classifica de manera 
inequívoca com a PRODUCTE CARNI?

- TRACTAMENT ALTA PRESSIÓ (HP)

- ANÀLISI ESPECTRES NIR (Control i HP)

- MODEL de CLASSIFICACIÓ

PRODUCTE CARNI

SI

NO

PREPARAT de CARN
El Derivat Carni es classifica de manera 
inequívoca com a PREPARAT de CARN?
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NO

La categoria predita pel MODEL de CLASSIFICACIÓ 
és PRODUCTE CARNI?

La probabilitat estimada és P ≥95 %? (*)

SI

NO

SI
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(*) Proposta del valor llindar (per discutir, definir, acordar i eventualment aprovar).
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3.6. Proposta d’eina per a la presa de decisions per 
adaptar o modificar els paràmetres del procés 
d’elaboració d’un derivat carni 

D’acord amb els resultats obtinguts de l’efecte de les diferents variables de procés sobre els espectres 
NIR i sobre la classificació dels derivats carnis (apartat 3.3, Taula 8), s’ha desenvolupat una eina per a la 
presa de decisions per adaptar o modificar els paràmetres del procés d’elaboració d’un derivat carni 
per a què aquest surti de la zona d’indeterminació o de transició entre els preparats de carn i els 
productes carnis, i es classifiqui clarament i inequívocament en una de les dues categories, segons la 
legislació vigent. 

En concret, per clarificar o facilitar la classificació del derivat carni com a producte carni de manera 
inequívoca (és a dir, amb una probabilitat estimada de la classificació predita pel model P ≥95 %), es 
proposa utilitzar un segon arbre de decisió per adaptar o modificar els paràmetres del procés 
d’elaboració del derivat carni (Fig. 9), seguint els següents passos: 

1) Definir, per part de l’elaborador del derivat carni, el rang de variabilitat dels paràmetres clau 
característics del seu procés d’elaboració: NaCl, pH, activitat d’aigua (aw) i temperatura del tractament 
tèrmic. 

2) Adaptar o modificar els paràmetres del procés d’elaboració del derivat carni en funció de l’efecte que 
tenen les diferents variables de procés (veure Taula 8) sobre els espectres NIR, per acostar el derivat 
carni cap a producte carni. 

3) Avaluar un conjunt de mostres representatiu del derivat carni, és a dir, que cobreixi tot el rang de 
variabilitat dels paràmetres clau del procés d’elaboració modificat. 

4) Aplicar el tractament per alta pressió al derivat carni (mostra HP). 

5) Mesurar els espectres NIR de les mostres control i HP. 

6) Analitzar els espectres NIR (CT i HP) amb el Model de Classificació i obtenir la categoria de classificació 
predita amb una probabilitat estimada (P). 

7) Si la categoria de classificació predita pel model és la de Producte Carni i la probabilitat estimada P ≥95 
%, el derivat carni es classifica clarament com a producte carni. 

8) En el cas que no es compleixin les dues condicions del punt anterior (7), cal tornar a modificar els 
paràmetres del procés d’elaboració (punt 2) i repetir el procediment (passos 3-7) fins a obtenir la 
classificació clara com a producte carni. 

En el cas que no s’aconsegueixi complir les condicions del punt 7, el derivat carni mantindrà la classificació 
inicial com a preparat de carn. 

A partir del moment en què s’obté una classificació clara i inequívoca del derivat carni, l’empresa 
elaboradora pot monitoritzar els paràmetres clau del derivat carni i només cal que s’asseguri que es 
mantenen dins el rang definit prèviament i utilitzat per a la seva classificació. D’aquesta manera, no 
caldrien anàlisis de classificació posteriors sempre que els paràmetres clau del derivat carni es mantinguin 
dins del rang definit en el procés de validació de la seva classificació. 

Si el derivat carni a la sortida de l’empresa, és a dir, just a l’inici de la seva vida útil, es classifica com a 
preparat de carn, cal considerar-lo com a tal, independentment del fet que durant la seva vida útil pugui 
evolucionar cap a producte carni (p. ex., degut a l’acidificació). Per altra banda, si el derivat carni a la 
sortida de l’empresa es classifica com a producte carni, ja no pot evolucionar cap a preparat de carn. 
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Fig. 9. Arbre de decisió per adaptar o modificar el procés d’elaboració dels derivats carnis per tal de 
clarificar la seva classificació. 

3.7. Avantatges de la metodologia analítica 
desenvolupada i de l’aplicació del Model de Classificació 
dels Derivats Carnis respecte a altres mètodes 

Segons les conclusions de l’AECOSAN (2016), els mètodes analítics que s’ofereixen a les indústries càrnies 
es basen en l’anàlisi microscòpica de mostres del derivat carni. Per mitjà de l’anàlisi histològica s’avalua 
la degradació de la fibra muscular, en què es consideren els paràmetres de la pèrdua d’estriació i la 
degeneració cel·lular per estimar la desaparició de les característiques de la carn fresca. 

Adaptació del procés d’elaboració d’un Derivat Carni per facilitar-ne 
la classificació de forma inequívoca segons paràmetres objectius
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NO
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ADAPTAR els PARÀMETRES del 
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(*) Proposta del valor llindar (per discutir, definir, acordar i eventualment aprovar).
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En comparació, la metodologia analítica desenvolupada avalua el grau de desnaturalització de la 
proteïna de la carn mitjançant l’anàlisi dels espectres NIR dels derivats carnis abans i després del 
tractament per alta pressió. 

La relació entre els canvis en els espectres NIR i el grau de conservació de les característiques de la carn 
fresca està recolzada per nombrosos estudis científics que demostren que el processament per alta 
pressió causa canvis en l’estructura de les proteïnes (desnaturalització, gelificació i aglomeració). Els 
efectes de l’alta pressió són més grans en les matrius càrnies que conserven les característiques de la carn 
fresca i, en conseqüència, també són més grans els canvis en els espectres de reflectància NIR, que en les 
matrius càrnies on les proteïnes ja han sofert una desnaturalització a causa del tractament tèrmic, 
acidificació, deshidratació o una combinació dels anteriors i, per tant, l’efecte HP en l’estructura proteica 
és menor i també són menors els canvis en els espectres NIR. 

Un avantatge d’aquesta metodologia analítica, basada en l’anàlisi dels espectres NIR abans i després del 
tractament per alta pressió, és la relativa simplicitat de preparació de les mostres, així com la rapidesa 
d’obtenció dels resultats, en poques hores, en comparació amb altres metodologies analítiques de 
laboratori, com poden ser els mètodes d’anàlisi histològica i la determinació de la solubilitat de les 
proteïnes, que sovint requereixen preparacions de més de 24h. 

D’altra banda, un possible factor limitant per a l’aplicació d’aquesta metodologia analítica basada en 
l’anàlisi dels espectres NIR podria ser el processament per alta pressió de les mostres, doncs es tracta 
d’una tecnologia que no està disponible habitualment als laboratoris. No obstant això, des de fa temps al 
mercat existeixen empreses que ofereixen el servei de processament per altes pressions per a tercers, i 
posen a disposició de les empreses interessades aquesta tecnologia mitjançant un servei ràpid, flexible i 
eficient. 

Finalment, un aspecte o avantatge interessant de la metodologia analítica d’anàlisi dels espectres NIR i de 
l’aplicació dels arbres de decisió proposats (apartats 3.5 i 3.6), és que, una vegada el derivat carni que 
planteja dubtes en la seva classificació s’ha classificat clarament en una de les dues categories (preparat 
de carn o producte carni), és a dir, s’ha validat amb l’eina per la presa de decisions (apartat 3.6), ja no 
caldria repetir les anàlisis per a la seva classificació en el futur. Per part de l’empresa elaboradora només 
caldria monitoritzar i documentar que els paràmetres clau característics de composició i del procés 
d’elaboració del derivat carni es troben dins el rang definit prèviament per la seva classificació. 

4. CONCLUSIONS 

La metodologia analítica desenvolupada en aquest estudi per a la classificació objectiva dels derivats 
carnis comprèn els següent punts: 

- El desenvolupament d’un Model de Classificació obtingut mitjançant anàlisi discriminant dels 
espectres NIR abans i després del tractament per alta pressió. 

- La proposta d’un arbre de decisió per a la classificació dels derivats carnis mitjançant el Model de 
Classificació. 

- La proposta d’una eina per a la presa de decisions per adaptar o modificar els paràmetres del procés 
d’elaboració d’un derivat carni per tal que aquest surti de la zona d’indeterminació o de transició 
entre els preparats de carn i els productes carnis, i es classifiqui clarament i inequívocament en una 
de les dues categories. 

Aquesta metodologia analítica obre una interessant i prometedora línia de treball per, en un futur proper, 
ajudar a resoldre o clarificar la classificació d’aquells derivats carnis que actualment no estan definits 
clarament ni com a preparats de carn ni com a productes carnis. No obstant això, aquesta nova 
metodologia analítica, juntament amb el Model de Classificació desenvolupat, requereixen encara d’un 
considerable treball de recerca i desenvolupament addicional per a la seva estandardització i validació. 
S’ha de tenir en compte que es tracta d’una metodologia no normalitzada, que cal estandarditzar i 
validar per poder ser implementada a nivell de laboratori i ser reconeguda com a mètode analític de 
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referència per a la classificació dels derivats carnis segons la legislació vigent, tant a nivell nacional com 
europeu. 

En la línia de treball futur per a la validació d’aquesta nova metodologia analítica caldrà definir o 
consensuar els criteris objectius de categorització (p. ex., el valor llindar de probabilitat estimada P per a 
la classificació del derivat carni com a producte carni), perquè aquests no depenguin del criteri de 
l’analista (com és el cas d’alguns mètodes histològics). A més, també serà imprescindible donar 
acompliment als següents objectius: 

- Aportar evidències objectives que es compleixen els requisits particulars per a la utilització específica 
prevista de la metodologia. 

- Calibratge utilitzant materials de referència. 

- Determinar la incertesa del mètode. 

- Realitzar una avaluació sistemàtica dels factors que influeixen en el resultat. 

- Comparar els resultats obtinguts amb els obtinguts amb altres mètodes. 

- Comparar o realitzar estudis interlaboratoris. 

En resum, caldrà realitzar una validació del mètode analític d’acord amb les directrius que habitualment 
s’accepten (com per exemple, la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017), incloent l’avaluació d’altres equips 
NIR, diferents de l’equip SCIO amb el qual s’ha desenvolupat la metodologia analítica i s’ha obtingut el 
Model de Classificació dels Derivats Carnis. 

L’objectiu final, de la implementació i validació d’aquesta nova metodologia analítica, és posar al servei 
de l’autoritat competent i de les empreses una eina de referència per dur a terme la classificació objectiva 
dels derivats carnis. És a dir, poder solucionar la problemàtica actual que suposen alguns derivats carnis 
que plantegen dubtes raonables quant a la seva classificació, pel fet de no presentar clarament les 
característiques pròpies de la carn fresca o les d’un producte carni (i. e. de manera que la superfície de 
tall mostri que el producte ha deixat de posseir les característiques de la carn fresca). 
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