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Evolució



Aliments

✓ Font de plaer (atributs 
sensorials). Eix principal 
innovació.

✓ Preferències es desenvolupen 
per exposició als aliments.

✓ Innovacions que mantenen 
connexions amb preparacions
tradicionals.



Maridatge

✓ El maridatge entre el vi i el 
menjar, és el procés de casar
metafòricament un aliment amb 
un vi, amb la intenció de 
realçar el plaer de consumir-los. 
S’estableix també que és una 
relació harmònica entre un vi i 
la menja que l’acompanya o 
amb què se serveix.

✓ Maridatge (s. XIV), a partir de 
maridar, que prové del llatí 
maritare.



Com definir una bona combinació?

Harmonia/equilibri Complexitat

Combinació sinèrgica = l’efecte 

gastronòmic del conjunt o 

parella és superior respecte de 
cadascun dels integrants per 

separat



Objectiu 

Objectiu: Avaluar l’impacte de l’oli

d’oliva verge extra en les 

propietats sensorials del pernil

curat quan es “mariden”.

Objectiu secundari: Maridatge entre 

tomàquet i pernil curat.

maridatge



Mostres de pernil 

curat 18m + oli:  

control + 6 var d’oli 

d’oliva verge 

extra(1, 2 i 5%)

Estudi realitzat

Mostres de pernil 

curat 36m zona 

‘babilla’: 10-12% oli Mostres de pernil 

curat 18m amb 

tomàquet de 

penjar (30 min i 

12% tomàquet)

1

2

Flavor Textura Umami



Principals idees

Combinació de pernil 
curat + oli oliva verge 

extra amb notes d’oliva 
madura= combinació 

harmoniosa i complexa

Generen flavor
d’elevada intensitat, 
riquesa aromàtica i 

gran complexitat

Extracció de components 
volàtils lipòfils per part de 
l’oli durant el contacte i la 
masticació 

Oli propietats 
antioxidants. Efecte 

protector

Pel·lícula en boca 
que augmenta la 

persistència del 
flavor. Augment 

acceptabilitat

Interleaver
comestible



Més enllà del maridatge amb l’oli



Més enllà del maridatge amb l’oli

✓ Oportunitat de maridar el pernil curat 

amb productes o begudes pròpies (vi, 

cervesa, cava,...)i d’altres tradicions 

culinàries (sake,...)per obrir noves 

oportunitats de mercat nacionals i 

internacionals associades a 

experiències gastronòmiques.

Com

✓ Per això cal però una metodologia

de base científica que defineixi com 

preparar cada producte (quantitats, 

temps, temperatures,...) i les 

condicions per dur a terme 

l’avaluació sensorial dels productes 

maridats.



Excel·lent 

combinació

amb el 

pernil curat

Identificar 

els aliments 

amb valor i 

tradició

Obertura 

oportunitats de futur 

per al sector del 

pernil curat

maridatge
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