
“FUETVEG. Anàlisi de 
producció d'un fuet 
vegà, vegetarià o amb 
baix contingut de 
carn’’

Amb el suport d’Acció



EMPRESES 
PARTICIPANTS

Zyrcular Foods: creat el 2019, es 
dedica al desenvolupament, 

producció i distribució sostenibles 
d’aliments basats en proteïna 

vegetal. 

J.Curós SL: és una empresa 
familiar dedicada a l'elaboració 

d'embotits curats i pernils des de 
l'any 1940. Elaboren els seus 

productes seguint els processos i 
els mètodes tradicionals dels seus 

mestres xarcuters.

Embotits Salgot S.A.: és una 
mitjana empresa familiar fundada 

el 1928 especialitzada en 
l’elaboració d’embotits 
“Premium”, saludables, 

sostenibles i innovadors.

INNOVACC: clúster català de la 
carn i la proteïna alternativa, amb 
119 socis, que reuneix firmes de 

tota la cadena de valor, a més 
d’institucions relacionades amb el 

sector situades a l’entorn de les 
empreses



OBJECTIUS 
DEL 
PROJECTE

1. Desenvolupar un fuet a 
base de proteïnes vegetals:

• Vegans 

• Vegetarians 

• Híbrid

2. sense una cocció 
intermitja



ETAPES DEL 
PROJECTE

Identificar fonts de proteïna vegetal 

Realitzar proves de laboratori 

Formulacions de disseny i processos d'assecat de 
matrius 

Avaluar en planta pilot el comportament del procés 
d'assecat.

Estudiar l'efecte de l'assecat preindustrial de les 
diferents matrius sobre la textura, la qualitat sensorial 
i microbiològica del producte final.



PROTEÏNES 
VEGETALS I 
INGREDIENTES

• Soja

• Pèsol 
Matriu 

principal:

• Fibres 

• Emulsió

• Ferments

• Colorant 

• Aromes

Altres 
ingredients:



PROCÉS 
ELABORACIÓ 

EMULSIÓ

+    

TEXTURITZAT+GREIX

PICAT

AMASADORA

EMBUTICIÓ 

ASSECATGE



RESULTATS



• Les ventes de productes vegans han crescut un 48%  a 
España en els últims 2 anys i un 49% a Europa

• El mercat de la “carn vegetal ha crescut un 31% en 
valor de venta a nivell nacional i a nivell Europeu ha 
estat un verdader boom amb  creixements d’un 226% 
a països com Alemanya.

• Segons les últimes prediccions del sector, s’espera que 
el valor de mercat dels aliments basats en proteïna 
vegetal com a alternativa a aquells de proteïna animal 
es quintupliqui fins 2030

Algunes 
xifres

Font: Smart Protein / Nielsen



Aprofitar de la tendència a 
l’alça del mercat de la carn 
vegetal oferint la versió vegana
d’un dels productes estrella del 
mon de l’embotit: el fuet.

La 
Oportunitat



Aconseguir assecar  un producte 
amb base de proteïna vegetal que 
mantingui les característiques 
organolèptiques i de seguretat 
alimentària a temperatura ambient 
talment com un fuet tradicional 

El 
repte



COMPARATIVA 
DE PARAMETRES

FUETVEG

• Tª:10-12ºC

• Temps:20 d

• Ph: 5,5-6,0

TRADICIONAL

• Tª: 12-13ºC

• Temps: 18 d

• Ph: 5,6-5,9


