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OBJECTIUS PROJECTE

L’objectiu del projecte NUTRISCORE és la millora de la classificació

nutricional dels derivats carnis en base al desenvolupament d’estratègies

de formulació d’ingredients i adaptacions dels processos d’elaboració

dels mateixos.

1. Diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis elaborats per les empreses participants

segons el sistema visual de classificació nutricional.

2. Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels derivats

carnis d’interès.

3. Desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge

nutricional dels derivats carnis.

4. Desenvolupament d’anàlegs. Es proposaran estratègies de disseny de nous productes amb un

perfil nutricional òptim tenint en compte els requeriments de NUTRISCORE.



ACTIVITAT 1 - DIÀGNOSTIC



ACTIVITAT 1 - DIÀGNOSTIC



ACTIVITAT 2 - IDENTIFICACIÓ D’ESTRATÈGIES

REDUCCIÓ DE SODI REDUCCIÓ DE GREIX INCORPORACIÓ DE FIBRA

La fibra alimentaria (definida en 

el punt 12 del Reglament (UE) 

1169/2011) no està inclosa en el 

còmput dels hidrats de carboni 

La seva utilització està permesa 

en els derivats carnis sempre que 

es compleixi el que disposen els 

articles de la Norma de Calidad

la incorporació de fibra 

alimentària permet sumar punts 

en el component positiu, el qual 

es resta del component negatiu.

L’ús d’olis insaturats (oleogels), 

anàlegs de greix en base 

proteïna, hidrogels i texturitzants 

son alternatives per a la millora 

de la reducció de greix 

la incorporació d’ingredients 

baixos en àcids grassos saturats 

permet restar del component 

negatiu.

la incorporació d’ingredients rics 

en proteïna permet sumar punts 

en el component positiu

L’ús de sals metàl·liques, 

ingredients alternatius a base 

d’extractes de bolets o 

macroalgues per a la millora 

de la reducció del sodi 

la incorporació d’ingredients 

baixos en sodi permet restar 

del component negatiu.



ACTIVITAT 3 - IMPLEMENTACIÓ DE LES  ESTRATÈGIES

PERNIL CUIT

1. La reducció del contingut de sal de la

formulació (amb o sense substitució parcial

per KCl) ha permès la reducció del contingut

de sodi.

2. En aconseguir una puntuació dels

components negatius <11, això permet

comptabilitzar 5 punts del component

positiu contingut de proteïna → millora de

l’etiquetat Nutri-Score D cap a C.



ACTIVITAT 3 - IMPLEMENTACIÓ DE LES  ESTRATÈGIES

LLONGANISSA

1. La incorporació de nous ingredients ha

permès la reducció del contingut del greix

total, la millora del perfil d’àcids grassos

→ millora de l’etiquetat Nutri-Score E cap a

D

2. No s’ha assolit cap millora en les estratègies

implementades en relació a la reducció del

sodi

→ es manté l’etiquetat Nutri-Score E



ACTIVITAT 3 - IMPLEMENTACIÓ DE LES  ESTRATÈGIES

HAMBURGUESA VEGETAL

• FONT DE FIBRA

• FONT DE VITAMINA B3

• FONT DE POTASSI

• ALT CONTINGUT EN FOSFOR

• ALT CONTINGUT EN MAGNESI

• ALT CONTINGUT EN FERRO

La proposta de desenvolupament de productes

vegetals permet un etiquetat amb una categoria A.

En el desenvolupament s’ha identificat:

- El nivells microbiològics poden condicionar la

vida útil del producte

- La formulació permet a la vegada fer

declaracions nutricionals i de salut



CONCLUSIONS

La diagnosis dels derivats carnis va identificar aquests productes amb una categoria E (majoritàriament embotits

curat-madurats) dins l’escala NUTRISCORE. Els macronutrients que ho condicionen son el contingut i perfil de

greix juntament els alts continguts de sodi.

S’han identificat diferents estratègies per a la reformulació dels derivats carnis a fi de millorar l’etiquetat

NUTRISCORE. De les estratègies potencialment aplicables a nivell tècnic i comercial:

- en els productes cuits s’ha assolit una millora de l’etiquetat mitjançant la reducció de sodi

- en productes curat-madurats s’ha assolit una millora en l’etiquetat quan s’utilitzen ingredients per a la

reducció parcial del greix però no com alternativa a la reducció de la sal

La proposta de desenvolupament de productes vegetals permet un etiquetat amb una categoria A de l’escala

NUTRISCORE, incorporant una nova gamma de productes potencials a desenvolupar.
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