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INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS METODOLOGIA RESULTATS I 
DISCUSSIÓ

CONCLUSIONS

PIGMENTS EN LA INDÚSTRIA CÀRNIA:

• El color és un atribut de qualitat que té un efecte en la decisió de compra del
consumidor.

x Possible formació de metahemoglobina

x Formació de N-nitrosamines

EFECTES NEGATIUS

ü Estabilitzadors del color 

ü Potenciadors de sabor i aroma

ü Efecte antimicrobià

EFECTES POSITIUS

AGENTS 
NITRIFICANTS
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• La zinc protoporfirina (ZnPP) és el cromòfor responsable del color vermell en el
pernil curat elaborat sense l’addició d’agents nitrificants.
• El primer producte on es va detectar aquest compost va ser en el Pernil de Parma.
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Figura 1: Formació de ZnPP
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Centrifugació
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CONCLUSIONS

OBTENCIÓ DE L’INGREDIENT:

24h d’incubació de 
l’homogeneïtzat aquós de 

fetge porcí al 20% en 
condicions controlades 

Producció dels 
ingredients 

Obtenció de la 
fracció proteica rica 

en ZnPP

o 94 mg/kg en pes fresc de
ferro hemínic

o 202mg/kg en pes fresc
de ZnPP
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Caracteritzar les propietats tecno-funcionals de l’ingredient proteic ric en ZnPP.

Estudiar si l’addició de llevats i bacteris durant el procés d’obtenció de
l’ingredient pot eliminar o emmascarar l’aroma de fetge característic.
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Caracterització de les propietats tecno-funcionals de l’ingredient proteic ric en
ZnPP.

ØColor

ØCapacitat escumant i estabilitat de l’escuma

ØCapacitat emulsionant i estabilitat de l’emulsió

Ø Solubilitat

ØTiols lliures
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Anàlisis sensorial olfactiu de diferents ingredients rics en ZnPP basats en
l’addició de llevats i bacteris durant el procés d’obtenció de l’ingredient amb
l’objectiu d’eliminar o emmascarar l’aroma de fetge característic.

ØPreparació ingredient amb cultiu

Ø Sessions entrenament

Ø Sessió anàlisi sensorial (cru i cuit)

ØAnàlisi variància ANOVA

Saccharomyces cerevisiae
Pediococcus lactis
Candida famata
Lactobacillus sakei
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COLOR
Coloració vermella (a*)

Efecte additiu:
o↑ pH,↑ sal = ↑ a*

o Extracte de remolatxa (E162) à 6,90± 0,31.

oVermell de cotxinilla (E124)à 9,15±0,05. Figura 2: Gràfic RSM dels resultats obtinguts de a* de
cada un dels tractaments dissenyats en front el pH i el
percentatge de sal (%).
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CAPACITAT ESCUMANT (FC)

o Efecte pH > Efecte sal.

o↑ pH = ↑ capacitat escumant.

oPunts extrems de sal, ↓FC

oMàxima FC à pH 8,5 i 1,5% de sal
Figura 3:Representació superfície resposta de la
capacitat escumant (FC) en front al pH i el percentatge
de sal, elaborat mitjançant el programa JMP.



1 52 3 4
RESULTATS I 
DISCUSSIÓINTRODUCCIÓ OBJECTIUS METODOLOGIA CONCLUSIONS

CAPACITAT EMULSIONANT (EAI)

o Efecte pH > Efecte sal

o ↑ pH = ↑ EAI

oPunts de sal extrems à ↑EAI

oMàxim EAIà 562 m2/g àpH de 8-9 i
3% de sal Figura 4: Representació superfície resposta de l’índex

d’activitat emulsionant (EAI(m2/g) en els diferents
tractaments en front el pH i el percentatge de sal.
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SOLUBILITAT

o Efecte pH > Efecte sal à Efecte additiu

oMàxima solubilitat à pH 7-8.

oA pH extrems = ↓ solubilitat

o↑Efecte de la sal, a pH extrems à efecte
invers en pH Figura 5: Representació superfície resposta de la solubilitat

de la proteïna (mg/mL) de l'ingredient proteic en els
diferents tractaments.
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TIOLS LLIURES

o Efecte pH> efecte sal

o↑ pH = ↑ tiols lliures à proteïna ↓ plegada

o↑ efecte de la sal , en pH ↑.

Figura 6: Representació superfície resposta de la
concentració de tiols lliures (mM/g proteïna) en la
proteïna de cada un dels tractaments, elaborat mitjançant
JMP.
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COMPARACIÓ DE LES PROPIETATS D’ALTRES SUBPRODUCTES 
RESPECTE L’INGREDIENT PROTEIC RIC EN ZnPP

Subproducte
Capacitat 
escumant 

(FC):

Estabilitat 
escumant 

(FS):

Índex 
d'activitat 

emulsionant 
(EAI):

Estabilitat 
emulsionant 

(ES):
Font:

Fetge Fresc 
Porcí ↓ Steen et 

al. (2016)

Melsa porcina ↑ ↑ ↑ ↑ Toldrà et al. 
(2019)

Eritròcits porcí ↓ ↓ ND ND Salvador et al. 
(2010)

Plasma porcí ND ND ↑ ↑ Parés et al. 
(2014)

≈ ≈ ≈

ND: no determinat
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SESSIÓ CRU

Figura 7: comparacions múltiples (HSD de Tukey) del procediment ANOVA d’un factor
obtingudes pels diferents ingredients rics en ZnPP. Perfil aromàtic de les sessions en cru, Una
lletra diferent indica diferències significatives respecte als altres ingredients rics en ZnPP amb
un nivell de significació del 0,05.

ANÀLISI SENSORIAL OLFACTIU
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SESSIÓ CUIT

Figura 8: comparacions múltiples (HSD de Tukey) del procediment ANOVA d’un factor
obtingudes pels diferents ingredients rics en ZnPP. Perfil aromàtic per les sessions en cuit. Una
lletra diferent indica diferències significatives respecte als altres ingredients rics en ZnPP amb
un nivell de significació del 0,05.
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q El color vermell (a*) de l’ingredient és en funció del pH i en menor grau de la sal. Màxima coloració en

pH entre 7-8 i entre 1,5-2% de sal.

q Presenta bona capacitat i estabilitat escumant. A pH 7-8 presenta una capacitat escumant favorable.

L’estabilitat és independent del pH i la sal.

q L’índex d’activitat emulsionant i estabilitat de l’emulsió no són propietats destacables de l’ingredient.
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q La solubilitat de les proteïnes de l’ingredient és limitada a pH lleugerament àcids, com en cas dels

productes carnis.

q A pH bàsics la proteïna té una conformació més exposada que en pH àcids. Això està relacionat

amb el color vermell, que a pH entre 7 i 8 dona lloc a una major coloració vermell i també un

major contingut en tiols lliures.

q L’addició de bacteris àcid-làctics i llevats aconsegueixen disminuir la intensitat de descriptors típics

del fetge, afavorint la seva aplicació en productes carnis.
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FUTURES APLICACIONS
PATÉ

Figura 9: Tractaments estudiats:  1) Control sense nitrificants; 2) Control amb nitrificants; 3) Ingredient centrifugat 
afegit al 60%; 3) Ingredient centrifugat afegit al 40%; 5) Ingredient afegit directament al 20%. 

Control: No nitrificants

Control: nitrificants

60% Ingredient concentrat

40% Ingredient concentrat

20% Ingredient aquós
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FUTURES APLICACIONS
FUETS 

Figura 10:Tractaments estudiats:  1) Control sense nitrificants; 2) Control amb nitrificants;  3) Ingredient aquós afegit al 
30%; 4) Ingredient aquós afegit al 30% més starter

Control: No nitrificants

Control: nitrificants

30% Ingredient aquós

30% Ingredient aquós + 
starter (baixada pH durant el procés)
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