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«La cuina molecular és l’estudi científic  

del que és deliciós». 

Harold McGee  

(Escriptor nord-americà, especialitzat en gastronomia) 
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1. Introducció 

 

Des de sempre he estat una persona inquieta i un pèl curiosa, amb ganes de 

provar coses noves.  

Per això, ja de petita m’ha agradat provar diferents tipus d’activitats: dansa, art, 

música, etc. Quan vaig triar quin instrument volia aprendre a tocar, tampoc em 

vaig quedar amb el primer, en vaig provar diversos, finalment vaig decidir-me 

pel violí. A més, quan anàvem a menjar fora, no demanava el típic “menú 

infantil” sinó que sempre volia la carta i innovava en les meves peticions. 

En certa part, penso que continuo tenint aquesta curiositat per aprendre i 

conèixer el què m’envolta. Aquest neguit em porta a preguntar-me sobre tot allò 

que penso que pot ser interesant i desperta en mi ganes de cercar-ne 

informació. 

Quan estava pensant un possible tema pel treball de recerca, vaig trobar un 

article sobre la cuina molecular. Em va cridar molt l’atenció i seguint el meu 

instint, vaig buscar-ne informació. A partir d’aquell dia volia saber qui havia 

descobert tot aquest món, volia esbrinar com es feia, quines tècniques 

utilitzaven i en què consistien. Tenia curiositat per tastar aquestes textures i 

vaig pensar que podria ser un bon objecte d’estudi i de recerca. 

Quan vaig tenir aquesta idea, ho vaig comentar als meus pares i es van 

sorprendre quan vaig començar a parlar d’esferificacions, aires, agar-agar, etc. 

Ells, com jo, no coneixien res sobre la cuina molecular. També els va generar 

curiositat, van pensar que era un tema innovador i diferent. Al meu pare li 

agrada molt cuinar i des de petita que he vist molta cuina a casa, per aquest 

motiu van dir-me que pensaven que m’agradaria i que gaudiria amb aquest 

tema. Va ser llavors quan vaig acabar de convèncer-me per tirar endavant 

aquest treball.  
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Vaig parlar amb la meva tutora i al principi teníem un cert recel perquè cap de 

les dues no coneixíem aquest món, però vam arribar a la conclusió que, amb 

ganes, podríem aconseguir suficient informació per tirar endavant la idea. 

Durant bastants dies vaig estar buscant pàgines web, articles i publicacions que 

parlessin d’aquest tema. Vaig veure que hi havia molt material per poder 

realitzar el que inicialment tenia pensat. Però, tot i això, vaig veure que hi ha un 

altre concepte, molt similar a la cuina molecular, que és la ciència a la cuina. La 

major part de la informació la vaig extreure d’articles i blogs d’internet on 

aquests dos conceptes s’utilitzen indiferentment portant a confusió, cosa que 

em va fer dubtar sobre si el material que havia trobat era del tot cert. 

Va ser llavors, quan vam decidir anar a la Fundació Alícia i indagar sobre 

l’objecte del meu treball. Allà ens van fer una xerrada en grup molt interesant 

sobre tot el que realitzaven en aquell espai.  Un cop acabada la xerrada grupal, 

ens van atendre individualment i vaig poder preguntar tots els dubtes que tenia 

per enfocar correctament l’estudi. Quan es va acabar la visita ja tenia més o 

menys clars alguns aspectes bàsics per poder realitzar el treball, ja que em van 

resoldre el dubte que tenia sobre la diferència de la gastronomia molecular i la 

ciència a la cuina. Em van donar la base per poder començar a donar forma a 

la meva investigació. 

Més tard, vaig estar pensant sobre la part pràctica del treball i vaig creure que 

estaria bé cuinar, utilitzant algunes tècniques de cuina molecular. Per aquest 

motiu, vaig buscar informació detallada sobre el que necessitaria, quins estris i 

ingredients farien falta i on hauria de comprar-los. També vaig preguntar-me si 

podria cuinar a casa, amb unes instal·lacions senzilles o només es podia 

practicar les tècniques innovadores en espais sofisticats. Finalment, vaig veure 

que molt del que em feia falta es trobava en diverses botigues especialitzades 

en gastronomia molecular, però si aconseguia tot aquest material podria cuinar 

a la meva llar.  
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1.1. Objectius 

Els objectius que em plantejo en aquest treball són: 

- Saber a què ens referim quan parlem de cuina molecular. 

 

- Saber si la societat és conscient que actualment hi ha aquest tipus de 

cuina i està al seu abast.  

 

- Realitzar noves receptes utilitzant la gastronomia innovadora. 

 

 

1.2. Hipòtesis 

A l’hora de realitzar aquest treball crec que em costarà tenir clara la diferència 

entre cuina molecular i ciència a la cuina. 

També penso que la gent no coneix massa aquest món i això els porta a creure 

que és un tipus de cuina difícil i molt sofisticada, que no és pot realitzar a la llar 

perquè es necessiten instal·lacions complexes. 

Per últim, a l’hora de fer receptes utilitzant tècniques innovadores, penso que  

obtindré uns resultats satisfactoris, tot i que, no sigui del tot fàcil. 
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2. Diferència entre cuina molecular i ciència i cuina 

El meu treball de recerca està encarat a la gastronomia molecular, però hi ha 

un terme que es pot confondre fàcilment amb aquest darrer que és: la ciència a 

la cuina, també anomenada cuina tecnoemocional. 

Desconeixia aquesta diferència fins que, en una visita a la fundació Alícia la 

Íngrid Farré; científica i treballadora a la fundació, em va explicar que eren 

conceptes diferents.  

Si realitzes una cerca per internet, et pot 

arribar a confondre ja que trobes molta 

informació on aquests dos conceptes estan 

totalment barrejats, fins i tot, en alguns 

reportatges a la televisió es mesclen aquests 

dos àmbits.  

He realitzat el treball tenint aquesta 

diferència molt clara, tot i que en moltes 

webs no sigui així. 

 

La cuina molecular introdueix elements químics o els combina de forma que 

siguin compatibles amb els aliments que volen cuinar. Alguns elements químics 

dels que estem parlant són: el nitrogen líquid, lactat de calci, alginat de sodi i 

lecitina de soja.  

La gastronomia molecular, no només consisteix a utilitzar tècniques i aparells 

innovadors sinó que hi ha un estudi previ a la realització dels plats culinaris 

molt important. Aquest estudi, fet per investigadors científics, es basa amb les 

propietats fisicoquímiques dels aliments per tal d’esbrinar els processos 

adequats perquè pateixin unes transformacions específiques. Aquest tipus de 

cuina no es considera un moviment culinari, ja que la ciència és nomes una 

eina complementària de la cuina. 

En definitiva, la cuina molecular és l’aplicació de la ciència en la pràctica 

culinària. 

 

Logotip de la fundació Alícia. 
Font: http://www.eshob.com/ca/tag/fundacion-alicia/ 

 

http://www.eshob.com/ca/tag/fundacion-alicia/
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En la ciència a la cuina hi treballen científics i cuiners conjuntament. Els primers 

intenten aconseguir unes certes propietats de nutrició en els seus plats, per tal 

que siguin més saludables i beneficiosos per l’organisme, per altra banda, els 

cuiners s’esforcen per obtenir uns sabors deliciosos en cada una de les seves 

creacions. Els dos objectius s’han de complir per tal que la recepta final sigui 

vàlida. És difícil en certa manera combinar aquets dos àmbits, ja que tenen 

pensaments molt oposats, però si s’aconsegueix es realitza un molt bon treball. 

Algunes figures importants en l’àmbit de la ciència i la cuina són: Ferran Adrià, 

els Germans Roca i la Fundació Alícia. 

 

Actualment a Catalunya es practica molt més la ciència i la cuina que no pas la 

gastronomia molecular. Aquesta última té un pes molt més important a Sud-

Amèrica. 
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3. Què sabem de la cuina molecular? 

 

«La cuina molecular no ha de ser entesa com la utilització de productes i 

“polvets” estranys. És una ciència enfocada als aliments». 

Ghislain Fernández 

(Cuiner i professor de Le Cordon Bleu) 

 

3.1. Quan i qui la va començar a utilitzar 

Es comenta que Nicholas Kurti el 14 de Març de 1969 va realitzar una 

conferència que va ser el primer pas per a començar la seva investigació per 

una nova ciència. Va iniciar la xerrada la recitant la frase següent:  

 

«Pienso con una profunda tristeza sobre nuestra civilización, mientras medimos 

la temperatura en la atmósfera de venus, ignoramos la temperatura dentro 

de nuestros soufflés». 

Nicholas Kurti 

 

Al cap d’uns d’anys Hervé This es va unir 

a la investigació de Nicholas, en busca 

d’aquest saber, el van anomenar 

“Gastronomia Molecular”. Aquesta recerca 

pretén mostrar les reaccions, tant 

químiques com físiques, a les que donen 

origen la cocció dels aliments.   

 

Per una banda, Hervé This va néixer el 5 

de juny del 1955 a Suresnes, a França. És 

un físico-químic que actualment treballa a 

l’Intitut national de la recherche agronòmiques i, a més a més, és el director i 

Nicholas Kurti (a l’esquerra de la foto) i Hervé 

This (a la dreta) 
Font: http://www.mediatripa.com/blog/2012/04/14/la-

cocina-molecular/ 

 

 

http://www.mediatripa.com/blog/2012/04/14/la-cocina-molecular/
http://www.mediatripa.com/blog/2012/04/14/la-cocina-molecular/
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científic de la Fondation Science & Culture Alimentarie. Va estuiar al Lycée 

Janson de Sailly a París. 

Té diverses distincions, com per exemple: “Caballero de la legión de honor”, 

“Oficial de las artes y las letras” i “Oficial de la orden de las palmas 

académicas”. 

Hervé This a part de ser investigador, també ha redactat diversos llibres en els 

quals explica molts dels seus descobriments. Com per exemple, que la carn pot 

cuinar-se durant 24 hores i no posar-se dura, sense necessitat de fer-ho a una 

temperatura de cocció precisa.  

Alguns dels seus llibres són: “Les Secrets de la casserole” (1993), va ser el seu 

primer llibre, “Six lettres gourmandes” (2002) i “La Cuisine, c’est de l’amour, de 

l’art, de la technique” (2006). 

 

Per altra banda, Nicholas Kurti (Kürti Miklós, en hongarès) va néixer el 14 de 

maig del 1908 i va morir el 24 de novembre de 1998. Va viure al Regne Unit, a 

Oxford, la major part de la seva vida. 

En el 1969 la Royal Society li va entregar una medalla Hughes pels seus 

treballs en la física de baixes temperatures i en termodinàmica.  

Aquesta medalla va ser creada en el 1960 per la Royal Society of London for 

the Improvement of Natural Knowledge (una de les societats científiques més 

antigues entre les que encara existeixen). El guardó s’entrega anualment als 

descobriments en física. 

 

En conclusió, Nicholas Kurti i Hervé This es poden considerar els pares de la 

gastronomia molecular. 
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El blog és el següent: http://marianakoppmann.blogspot.com.es/ 

 

3.2. Marinna Koppmann  

La major part de científics que duen a terme cuina molecular són de Sud 

Amèrica. Aquest tipus de cuina és molt popular en aquesta part del món. A 

Catalunya la major part de cuiners que realitzen cuina innovadora executen  

cuina tecnoemocional. 

Marianna Koppman és una figura molt important de la gastronomia molecular. 

Es va graduar com bioquímica a la Universitat de Buenos Aires i com a 

professional gastronòmica a l'Institut Argentí de Gastronomia. Dirigeix una 

consultora alimentària dedicada als serveis d'aliments, des del 1996, i entre el 

2001 i el 2010 va estar a càrrec de la coordinació de l'àrea de seguretat i 

higiene dels aliments de l'Institut Argentí de Gastronomia. En l'actualitat 

continua a càrrec del curs de química culinària. 

A més a més, ha estat convidada a participar en moltes trobades entre cuiners i 

científics per fomentar el 

vincle de la ciència amb la 

gastronomia. Tanmateix,  ha 

fundat una associació 

anomenada 'Associació 

Argentina de Gastronomia 

Molecular’ a partir de la qual expandeix el seu coneixement.  

La doctora Marianna Koppman té un blog en el qual escriu reflexions i dóna 

consells d’alimentació. 

 

3.3. Coneixements de la societat 

Una de les meves finalitats era conèixer el què la societat sabia sobre tot 

aquest món de la cuina innovadora i he realitzat una enquesta per aconseguir 

aquest objectiu.  

Per consultar les preguntes de l’enquesta vegeu l’annex 1. 

http://marianakoppmann.blogspot.com.es/
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L’enquesta l’han realitzada 173 persones i a partir de les seves aportacions he 

pogut extreure una sèrie de conclusions que trobareu detallades a continuació. 

 

3.3.1. Resultats i conclusions de l’enquesta 
 

 Sexe:   Femení Masculí 

 

En primer lloc volia saber el sexe dels participants, per aquest motiu vaig 

demanar aquesta informació. 

 

Segons el sexe, hi ha un tant per cent major de dones que han contestat 

l’enquesta, com es pot observar en l’anterior gràfica. 

 

 

 Edat:      -20 anys        20-35 anys        36-50 anys      +50 anys 
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Més de la meitat dels participants són menors de 20 anys, tot i que també hi ha 

un tant per cent bastant significatiu de les altres franges d’edat amb un pes 

força similar entre elles. 

El fet que la major part dels enquestats es trobin en la primera franja d’edat pot 

ser perquè és on jo tinc més coneguts i per tant, més persones disposades a 

participar en el meu estudi. 

 

A continuació, presentaré els resultats de l’enquesta per a cada pregunta.  

Les preguntes 1 i 3 són les primeres a estudiar i les plantejo juntes ja que totes 

dues m’han permès saber el grau de coneixement dels enquestats sobre 

aquesta cuina (tècniques i cuiners importants). 

 

 1.  Coneix el concepte de “cuina molecular”? 

Sí. 

1.1. Quines tècniques(*) de cuina molecular coneix? 

  Espumes i aires. 

   Gels. 

   Espesats. 

   Esferificació. 

   Cap.  

No. 

 

3. Coneix algun cuiner que treballi en aquest camp de la cuina?  

Sí. 

3.1. Quin o quins coneix? 

 

 

No. 

 

(*)
Les tècniques estan explicades en l’apartat 4. 
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El que he observat, a partir de la pregunta 1, és que força gent (35,3%) creu 

que coneix el terme “Cuina molecular” i que coneixen diferents tècniques 

d’aquesta cuina. Però amb les respostes de la pregunta 3 veig que confonen 

aquest concepte amb “Química a la cuina”, ja que, quan demano que apuntin el 

nom d’alguns cuiners de gastronomia molecular els noms que em donen 

corresponen a cuiners de cuina tecnoemocional i no pas molecular. 
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 2.  Ha provat mai aquest tipus de cuina? 

Sí. 

No. 

2.1. Li agradaria provar-la? 

Sí. 

No.  

 

 

 

Amb la pregunta 2 he vist que més de tres quartes parts de les persones que 

han contestat l’enquesta, no han provat mai aquest tipus de cuina (79,2%) però 

d’aquests, hi ha un tant per cent molt alt (87,3%) als quals els hi agradaria 

provar-la.  

Per tant, observo que a la societat li atrau aquesta nova manera de menjar i 

estaria interessada en consumir-la algun dia. 
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 4. Creu que podria practicar aquest tipus de cuina a casa seva? 

Sí. 

No. 

 

 

Amb la pregunta 4 observo que molta gent (73,4%) té una idea equivocada 

sobre la complexitat de realització de la cuina molecular ja que es pensen que 

no la podem practicar a casa, malgrat això sí que podem realitzar aquesta 

cuina innovadora a les nostres llars. No obstant, cal aclarir que es necessiten 

uns coneixements previs del tema i utensilis i ingredients especials. 

 

 

 5. Creu que la gastronomia molecular és més o menys sana que la 

tradicional? 

És més sana que la tradicional. 

És menys sana que la tradicional. 

Són igual de sanes. 
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Cal dir que tant la cuina molecular com la gastronomia tradicional són igual de 

sanes. Un 65,3% dels enquestats han marcat la resposta correcta en l’última 

qüestió. 

 

3.3.2. Anàlisi i estudi de l’enquesta 

En el moment de realitzar el buidatge de l’enquesta he observat, com he dit 

anteriorment, que la major part dels enquestats corresponen a dones i a joves,. 

Aquest fet m’ha portat a plantejar-me les qüestions següents:  

Els resultats variaran en funció del sexe? 

El coneixement de la cuina innovadora és similar en totes les franges d’edat? 

 

Per treure’m de dubtes, he realitzat un estudi a partir de la pregunta 1 de 

l’enquesta: 

1. Coneix el concepte de “cuina molecular”? 

Sí.  

No. 

 

Primerament he realitzat una taula amb els resultats de la pregunta esmentada 

anteriorment on he separat les respostes obtingudes en funció del sexe i també 

per les diferents franges d’edat, obtenint els resultats següents: 

 

Sexe Masculí Femení 

Resposta Sí No Sí No 

Franja 

d’edat 
-20 20/35 36/50 + 50 - 20 20/35 36/50 + 50 - 20 20/35 36/50 + 50 - 20 20/35 36/50 + 50 

Número de 

respostes 
15 1 4 2 24 2 9 11 14 11 10 4 36 15 9 6 

Número de 

respostes 

total 

22 46 39 66 
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Posteriorment, per donar resposta a la primera pregunta (Els resultats variaran 

en funció del sexe?) he tingut en compte nomès el número total de respostes 

separant-les per sexe, sense tenir en compte les diferents franges d’edat. 

 

Ja que no tinc la mateixa quantitat de respostes d’homes que de dones, no puc 

comparar les dades absolutes, per aquest motiu, he calculat els percentatges.  

Els càlculs i resultats obtinguts són els següents: 

 

 Masculí: 

Sí 22/68·100= 32,35% 

No 100-32,35= 67,65% 

 Femení: 

Sí 39/105·100= 37,14% 

No 100-37,14= 62,86% 

 

Com podem observar, els percentatges anteriors són força similars, per això, 

puc afirmar que el coneixement d’aquest tipus de cuina no varia segons el 

sexe. 

 

A continuació, per veure si les respostes obtingudes depenen de l’edat, i per 

tant, poder donar resposta a la meva segona qüestió (el coneixement de la 

cuina innovadora és similar en totes les franges d’edat?) he realitzat un gràfic 

recollint el grau de coneixement d’aquest tipus de cuina en cada franja d’edat. 

Menys de 20
anys

De 20 a 35
anys

De 36 a 50
anys

Més de 50
anys

0 20 40 60 80

No

Sí
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Com podem observar, en totes les edats hi ha més participants que no 

coneixen aquest tipus de cuina. Tot i així, a partir d’aquest gràfic no es pot 

saber quina franja d’edat té un coneixement menor de la cuina molecular, ja 

que parlem, un altre cop, amb dades absolutes i ens poden portar a 

conclusions errònies, perquè la quantitat d’enquestats no és igual en totes les 

franjes.  

Una possible conclusió errònia seria pensar que és molt més elevat el grau de 

desconeixement dels menors de vint anys respecte els majors de 50. 

Per observar quina seria una bona conclusió, calculem els percentatges de les 

respostes obtingudes en les diferents franjes d’edat. 

 Menys de 20 anys: 

Sí 29/89·100= 32,58% 

No 100-32,58= 67,42% 

 

 De 20 a 35 anys: 

Sí 12/29· 100= 41,37% 

No 100-41,37= 58,63% 

 De 36 a 50 anys: 

Sí 14/32· 100= 43,75% 

No 100-43,75= 56,25% 

 

 Més de 50 anys: 

Sí 6/16· 100= 37,5% 

No 100-37,5= 62,5% 

 

Si mirem els percentatges obtinguts, podem concloure que entre els menors de 

20 anys i els majors de 50 el grau de coneixement d’aquest tipus de cuina és 

força similar i la diferència no és tan gran com podriem pensar si miréssim el 

gràfic amb les dades absolutes.  

En definitiva, el coneixement sobre aquest tipus de cuina no és igual en totes 

les franges d’edat, és superior en les franges d’edat centrals (de 20 a 35 anys i 

de 36 a 50 anys). 
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3.3.3. Valoració final de l’enquesta 

Per a què l’enquesta ens permetés extreure conclusions vàlides i reals, 

representatives de tota la població, sóc conscient que la mostra hauria hagut de 

ser molt més gran i diversa. Hi hauria hagut d’haver més volum de participants i 

aquests haurien hagut de ser de zones més diverses geogràficament. 

Tot i això, he pogut deduir que, en el nostre entorn, una gran part de la societat 

no coneix la gastronomia molecular i els que la coneixen no l’han provada mai. 

També he pogut saber que les persones que la coneixen, majoritàriament la 

confonen amb la ciència a la cuina, com he dit anteriorment, són conceptes que 

estan molt confosos en tots els mitjans i per tant, és molt normal que no 

sàpiguen la diferència. 

La societat penso que té una idea molt complexa sobre aquest tipus de cuina i 

realment no és així, crec que és més fàcil del que pensen, tot i que, cal 

remarcar que s’han de tenir coneixements per poder realitzar plats exquisits 

amb gastronomia innovadora. 

.  
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Sifó. 
Font: hhttps://www.amazon.com/iSi-

Gourmet-Brushed-Stainless-

Whipper/dp/B001U83TWW/178-9815265-

5252245?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0 

 

4. Tècniques utilitzades en la cuina molecular 

Les tècniques que esmentaré i explicaré a continuació són algunes de les 

tècniques utilitzades en la gastronomia molecular però no són només pròpies 

d’aquest tipus de cuina, sinó que també són utilitzades, per exemple, en la 

ciència a la cuina, per tant, les fan servir cuiners com Ferran Adrià, els 

Germans Roca i molts altres que utilitzen conceptes científics en la seva cuina.  

4.1. Espumes i aires 

4.1.1.  Espumes 

Les espumes són textures similars a la mousse, és a dir, textures lleugeres i 

esponjoses. Aquesta textura s’aconsegueix introduint bombolles de gas en un 

líquid. 

Es poden obtenir espumes d’aliments com: verdures, fruites o formatges. 

No es necessita afegir cap producte per realitzar aquesta tècnica, això fa que 

obtinguem uns sabors i aromes molt autèntics i suaus. Però si volem mantenir 

l’espuma, si volem que sigui estable, hem d’introduir-hi algun agent estabilitzant 

que es posarà en les bombolles fent que aquestes no es trenquin. Alguns dels 

agents estabilitzants més utilitzats són les grasses que venen dels làctics (nata, 

formatge) o dels vegetals (oli), la clara de l’ou i les gelatines (agar-agar, cua de 

peix, etc.).  

La temperatura és un factor important en les espumes, ja que són molt més 

estables a temperatures baixes, tot i això, amb 

estabilitzants com l’ou, les podem obtenir també a altes 

temperatures. 

Per realitzar una espuma es necessita alguna acció 

mecànica la qual permeti la introducció del gas en el 

líquid desitjat, aquesta acció es pot realitzar mitjançant un 

sifó. Un sifó és un aparell que està format per un tub 

http://www.mediatripa.com/blog/2012/04/14/la-cocina-molecular/
http://www.mediatripa.com/blog/2012/04/14/la-cocina-molecular/
http://www.mediatripa.com/blog/2012/04/14/la-cocina-molecular/
http://www.mediatripa.com/blog/2012/04/14/la-cocina-molecular/
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Espuma de maduixa amb yogurt. 
Font: 

http://www.nuevasrecetas.com/espuma-

de-fresa-con-yogur.html 
 

 

encorbat que permet fer passar líquids entre dos recipients situats a diferents 

nivells. Funciona amb càpsules de diòxid de nitrogen (NO2), actuant com un pot 

de spray de nata. De fet, si introduïm nata líquida en un sifó i li afegim una 

recàrrega de NO2 ens donarà el mateix resultat: nata muntada; per aquest 

motiu també es coneix com a muntador de nata i cremes. 

Exemples d’espumes: 

- Espuma de maduixa. 

 

 

 

 

 

 

- Espuma de puré de patata.  

 

 

 

 

 

4.1.2. Aires 

Els aires són unes espumes molt lleugeres. En els aires les bombolles es 

concentren en la superfície del líquid i es poden mantenir estables durant molt 

temps. 

L’ingredient que permet aquesta realitat és la lecitina. La lecitina és un lípid, 

una grassa, que està present de forma natural en tots els organismes vius. El 

tipus de lecitina més utilitzada actualment és la lecitina de soja. S’utilitza 

Espuma de puré de 

patata amb guarnició. 
Font: 

http://sevilla.abc.es/gurme/recet

as/espuma-de-patatas-con-

pure-de-piquillos/ 

 

http://www.nuevasrecetas.com/espuma-de-fresa-con-yogur.html
http://www.nuevasrecetas.com/espuma-de-fresa-con-yogur.html
http://sevilla.abc.es/gurme/recetas/espuma-de-patatas-con-pure-de-piquillos/
http://sevilla.abc.es/gurme/recetas/espuma-de-patatas-con-pure-de-piquillos/
http://sevilla.abc.es/gurme/recetas/espuma-de-patatas-con-pure-de-piquillos/
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Aire de vi negre. 
Font: http://www.cocina-

molecular.com/sucroester.html/ 

abundantment en la dietètica per a dietes d’aprimament. La lecitina no modifica 

la brillantor, el sabor, les calories ni la puresa de l’aliment, manté la qualitat del 

producte originari. 

Si féssim l’aire utilitzant un sifó, els problemes de temperatura serien similars 

als esmentats anteriorment, seria més estable a baixes temperatures, amb la 

lecitina es pot realitzar aires tant a temperatures altes com baixes 

perfectament. 

El grup de treball dirigit per Ferran Adrià va ser qui va descobrir aquesta 

tècnica.  

Exemples d’aires: 

- Aire de pastanaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aire de vi negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Gels 

Els gels són uns aliments gelatinosos, considerats col·loides. Un gel, no es pot 

considerar ni sòlid ni líquid, ja que tenen una densitat similar als líquids però 

una estructura que s’assembla més als sòlids, per tant, es considera que està 

format per dos fases, la fase líquida i la fase sòlida. 

Pràcticament, podem obtenir gels de tots aquells aliments que puguem fer 

líquids. 

Aire de pastanaga amb 

concentrat de mandarina. 
Font: 

http://psyonner.blogspot.com.es/ 

 

http://psyonner.blogspot.com.es/
http://psyonner.blogspot.com.es/
http://psyonner.blogspot.com.es/
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No necessitem cap utensili especial per realitzar els gels, l’únic que necessitem 

és un gelificant. Els gelificants es fan servir en la cuina des de fa molt de temps 

però han anat evolucionant i se n’han descobert de nous. 

La gelificació bàsica va començar en la cuina tradicional a partir de cues de 

peix, de les quals s’obtenia gelatina freda. Actualment tenim molts més 

gelificants que poden esdevenir gelatines calentes. Aquesta evolució dels 

gelificants ha estat molt clau en la cuina molecular.  

Els gelificants que coneixem actualment són: gelificants vegetals, agar-agar, 

gelburguer, alginat, goma xantana, instangel i pectina. El més utilitzant en 

aquest tipus de cuina és l’agar-agar. 

Exemples de gels: 

- Gelatina de poma.  

 

 

 

 

 

- Gelatina de iogurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flam en gelatina de poma. 
Font: 

http://www.cocinista.es/web/es/recet

as/cocina-molecular/geles/flan-de-

manzana.html 

 

Gelatina de iogurt. 
Font: 

http://www.superlifenatural.com/gela

tina-de-yogurt/ 

 

 

http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/geles/flan-de-manzana.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/geles/flan-de-manzana.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/geles/flan-de-manzana.html
http://www.superlifenatural.com/gelatina-de-yogurt/
http://www.superlifenatural.com/gelatina-de-yogurt/
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4.3. Espessat 

Els espessats tenen una textura similar a la dels purés, són uns líquids 

espessos. 

Igual que amb els gels, podem realitzar espessats a partir de líquids, és a dir, 

de tots els aliments que puguem liquar. 

Per formar espessats necessitem afegir ingredients, uns espessidors, al líquid 

que nosaltres desitgem. Els espessidors més habituals són: la xantana, la 

goma gellan, l’alginat i l’agar-agar. Cal dir que els espessidors són neutres, és 

a dir, no varien el sabor dels productes. 

No hi ha cap aparell imprescindible per poder realitzar aquesta tècnica, els 

utensilis necessaris varien en funció de la recepta que vols realitzar. 

Els espessats moltes vegades són utilitzats per ajudar a les persones que 

tenen problemes de deglució ja que proporcionen estabilitat i cos a l’aliment. 

També podem trobar espessats en cosmètics i en higiene personal. 

Exemples d’espessats: 

- Espessat de mango. 

 

 

- Espessat per acompanyar a carn. 

 

 

 

 

 

Espessat de mango. 
Font: 

www.lacocinademagdayalfre

do.com 

Espessat amb agar-

agar. 
Font: 

http://www.cocinista.es/web/

es/recetas/cocina-

molecular/espesado/salsa- 

espesada-con-agar-

agar.html 

 

http://www.lacocinademagdayalfredo.com/
http://www.lacocinademagdayalfredo.com/
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/espesado/salsa-
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/espesado/salsa-
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/espesado/salsa-
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4.4. Esferificacions 

Les esferificacions consisteixen en presentar un líquid, com per exemple un 

suc, un vi o qualsevol altre aliment o barreja liquada, en forma de boletes, 

normalment petites. Aquestes boles un cop mastegades es trenquen i deixen 

sortir tot el líquid que posseeixen en el seu interior. 

L’ingredient més utilitzat per poder realitzar esferificacions és l’alginat. Tot i que 

també podem realitzar aquesta tècnica utilitzant altres ingredients com l’agar-

agar. 

L’alginat és un polisacàrid que prové d’algues marrons, té el poder de solidificar 

una estructura molt ràpidament i fer-la resistent i estable, es presenta en pols. 

En moltes receptes de esferificacions també es necessari una cullera foradada. 

Va ser el cuiner Ferran Adrià el qui va crear i difondre aquesta tècnica que 

actualment és molt popular, gràcies a ella és va convertir en un cuinar de 

renom mundial. 

Les esferificacions estan inspirades en aliments naturals com els ous de salmó 

i el caviar. 

Exemples d’esferificacions: 

- Esferificació de licor de cafè. 

 

 

 

 

 

 

- Esferificació de meló. 

 

 

Esferificació de licor 

de café. 
Font: 

http://www.cocinista.es/web/

es/recetas/cocina-

molecular/esferificaciones/ca

viar-de-licor-de-cafe.html 

 

 

 
 

 

Esferificació de meló 
Font: 

http://www.cocinista.es/web/

es/recetas/cocina-

molecular/esferificaciones/ca

viar-de-melon.html 

 
 

 

http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-licor-de-cafe.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-licor-de-cafe.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-licor-de-cafe.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-licor-de-cafe.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-melon.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-melon.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-melon.html
http://www.cocinista.es/web/es/recetas/cocina-molecular/esferificaciones/caviar-de-melon.html
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4.5. Nitrogen líquid 

El nitrogen líquid és nitrogen en estat pur, a una temperatura menor o semblant 

al seu punt d’ebullició (el punt d’ebullició del nitrogen és -195’8 °C a una pressió 

d'una atmosfera). 

El nitrogen és un element químic, el seu símbol és N. Té de nombre atòmic 7 i 

la seva massa atòmica és 14’00674 u. Pertany a la família dels pnicògens. El 

nitrogen constitueix gran part del volum de l’atmosfera terrestre, un 78’09%. 

Aquest element el va descobrir Daniel 

Rutherford; l’any 1772, era un metge escocès i 

va veure que el nitrogen era un component 

separable de l’aire.  

El nitrogen líquid es produït industrialment en 

grans quantitats, a través de destil·lació 

fraccionada de l’aire líquid.  

El nitrogen líquid té múltiples aplicacions gràcies 

a la seva capacitat de mantenir temperatures molt baixes, per sota el punt de 

congelació.  

Una de les seves principals utilitats del nitrogen líquid, en la cuina molecular, és 

com a refrigerant, congelen els aliments i així els poden transportar més 

fàcilment o utilitzar-los al cap d’un temps. Tanmateix, en la cuina innovadora es 

fa servir el nitrogen líquid per a preparar aliments com els gelats. 

S’ha de tenir cura a l’hora de manipular aquest producte ja que podries arribar 

a cremar-te, degut a la seva baixa temperatura. 

Una de les innovacions més recents ha estat utilitzar aquest producte en la 

cuina, per a fer congelacions pràcticament instantànies, que no formen gel i 

permeten realitzar textures molt sorprenents. 

 

 

Nitrogen líquid. 
Font: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-

emporda-

museus/noticies2/tallerexperienciesabaix

estemperaturesnitrogenliquid 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/noticies2/tallerexperienciesabaixestemperaturesnitrogenliquid
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/noticies2/tallerexperienciesabaixestemperaturesnitrogenliquid
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/noticies2/tallerexperienciesabaixestemperaturesnitrogenliquid
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/noticies2/tallerexperienciesabaixestemperaturesnitrogenliquid
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4.6. Cocció al buit  

La tècnica de cocció al buit consisteix en cuinar els ingredients en una bossa 

de plàstic segellada al buit i generalment a temperatura baixa i per un llarg 

temps, a vegades més de vint-i-quatre hores. 

A diferència de l’olla de pressió, com he dit anteriorment, la cuina al buit es 

realitza a través de bosses de plàstic, 

que tanquen el pas de l’aire als 

aliments. Aquestes bosses es 

submergeixen en cassoles, olles o 

altres recipients que poden estar 

oberts i omplerts d’aigua calenta, 

escalfada sota el punt d’ebullició 

(100oC), normalment a uns 60oC.  

Aquest mètode va ser descobert per  Sir Benjamin Thompson, Comte de 

Rumford, el 1799. 

Aquesta tècnica, actualment, es molt utilitzada en diversos restaurants, com per 

exemple, en El Celler de Can Roca. A més a més, fins i tot es comercialitzen 

electrodomèstics dissenyats per a tal fi. 

Per realitzar una cocció al buit, s’ha de fer sota unes condicions molt 

controlades, ja que existeix un bacteri, el bacteri  clostridium botulinum, que pot 

créixer en els aliments en absència d’oxigen i pot produir una toxina mortal, la 

toxina botulínica. Per aquest motiu, s’ha d’anar amb cura a l’hora de practicar 

aquesta tècnica. 

  

Llobarro al buit. 
Font: 

http://lindamer.com/category/cataleg/page/24/?lang=es 

 

http://lindamer.com/category/cataleg/page/24/?lang=es
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5. Diferències entre la cuina molecular i la cuina tradicional 

Podem diferenciar la cuina tradicional de la gastronomia molecular gràcies a 

diversos aspectes.  

Una de les diferències són els ingredients utilitzem. Quan cuinem 

molecularment, apart dels aliments que utilitzaríem en la cuina tradicional, 

n’afegim per poder realitzar textures sorprenents (alginat de sodi, lecitina de 

soja, agar-agar, etc.). Les textures també són un altra dissimilitud. En la cuina 

innovadora, mitjançant les tècniques modernes, podem crear unes textures que 

no existeixen en la cuina clàssica, per exemple: 

esferificacions, espumes, aires, espessats, etc. 

Hi ha diversos utensilis que només es fan servir en 

la gastronomia molecular. Alguns d’aquests són: 

tubs de silicona, cullera foradada, xeringa, 

culleretes per mesurar, etc. 

A més a més, mitjançant la cuina molecular les 

persones que pateixen intoleràncies poden menjar 

més diversitat de plats. Per exemple, hi ha 

persones que no poden menjar proteïnes (ou, llet, 

etc.) perquè els produiria un retard mental, aquest factor els limita molt a l’hora 

nodrir-se i una solució per a ells és utilitzar agar-agar, ja que, és un gelificant 

vegetal i aleshores poden menjar, sense anar més lluny, un flam amb el mateix 

gust que tindria cuinat amb ou. 

Finalment, cal afegir que Hervé This va pronosticar que, juntament amb la 

cuina tradicional, les seves innovacions acabarien en uns 20 anys amb els 

problemes de seguretat alimentària, derivats de tòxics o microbis. Aquesta 

hipòtesis avui dia encara s’ha de comprovar.  

Culleretes per mesurar. 
Font:http://nazya.com/anyimage/g02.a.alicdn.

com/kf/HTB1IN3sIXXXXXXNXFXXq6xXFXXX

G/Professional-Stainless-Steel-Measuring-

Spoons-Round-Set-1-8tsp-1-4tsp-1-2tsp-

1tsp-1-2tbsp.jpg 

 

 

http://nazya.com/anyimage/g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IN3sIXXXXXXNXFXXq6xXFXXXG/Professional-Stainless-Steel-Measuring-Spoons-Round-Set-1-8tsp-1-4tsp-1-2tsp-1tsp-1-2tbsp.jpg
http://nazya.com/anyimage/g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IN3sIXXXXXXNXFXXq6xXFXXXG/Professional-Stainless-Steel-Measuring-Spoons-Round-Set-1-8tsp-1-4tsp-1-2tsp-1tsp-1-2tbsp.jpg
http://nazya.com/anyimage/g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IN3sIXXXXXXNXFXXq6xXFXXXG/Professional-Stainless-Steel-Measuring-Spoons-Round-Set-1-8tsp-1-4tsp-1-2tsp-1tsp-1-2tbsp.jpg
http://nazya.com/anyimage/g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IN3sIXXXXXXNXFXXq6xXFXXXG/Professional-Stainless-Steel-Measuring-Spoons-Round-Set-1-8tsp-1-4tsp-1-2tsp-1tsp-1-2tbsp.jpg
http://nazya.com/anyimage/g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IN3sIXXXXXXNXFXXq6xXFXXXG/Professional-Stainless-Steel-Measuring-Spoons-Round-Set-1-8tsp-1-4tsp-1-2tsp-1tsp-1-2tbsp.jpg
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Ingredients i utensilis de la gelatina de coco. 
Font: pròpia. 

 

 

Mescla als fogons.  
Font: própia. 

 
 

 

6.  Receptes amb tècniques de cuina molecular  

A continuació explicaré com realitzar algunes de les tècniques esmentades en 

l’apartat 4. 

Totes les receptes que podeu trobar en aquest apartat les he elaborat jo, tot i 

que, he extret alguna idea de la pàgina web següent: 

Https://www.cocinista.es/web/es/cocina-molecular.html 

6.1. Gelatina de coco 
 

Ingredients:  

 

 15 grams de sucre 

 200ml de llet de coco 

 2 grams d’agar-agar 

 

Utensilis: 

 

 Una espàtula o batedora de mà 

 Una cassola 

 

Procediment:  

 
Primerament agafem la llet de coco i dipositem al 

recipient. Hi afegim el sucre i ho anem remenant 

bé. Seguidament afegim l’agar-agar i ho acabem 

de barrejar. Quan tinguem un líquid homogeni ho 

posem als fogons fins que bulli 2min.  

 

https://www.cocinista.es/web/es/cocina-molecular.html
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Presentació final de la gelatina. 
Font: própia. 

 
 

 

A continuació posem la barreja en vasets i 

ho deixem reposar 30min a la nevera.  

 

Possible presentació: 

Gelatina de coco amb nata 

muntada i mores negres. 

6.2. Espessat agre dolç
 

Ingredients:  

 

 1 gram d’agar-agar 

 100 ml d’aigua 

 75 ml de vinagre 

 Dos cullerades de mel 

 Sal 

 

Utensilis: 

 

 Cassola 

 Espàtula o batedora de mà 

 Batedora elèctrica 

 

Posant la mescla als vasets. 
Font: própia. 

 
 

 

Ingredients i utensilis de l'espessat. 
Font: própia. 
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Procediment: 

 
En el recipient hi posem primerament 

l’aigua, el vinagre i la mel. Seguidament 

afegim l’agar-agar la sal i les espècies. 

Ho barregem tot bé i ho posem als 

fogons, ho bullim 5min.  

Ho deixem refredar el temps que calgui 

fins que s’hagi creat una gelatina.  

Per aconseguir la textura desitjada ho 

batem amb la batedora elèctrica.  

 

 

 

 

Possible presentació: 

 

 

Broquetes de pollastre amb 

verdures i salsa agre dolça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrejant tots els aliments. 
Font: própia. 

 
 

 

Mescla als fogons. 
Font: própia. 

 
 

 

Presentació final de l’espessat. 
Font: própia. 
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Cullereta foradada. 
Font: 

https://www.cocinista.es/web/es/

cuchara-perforada--

2619.html?maestro=436 

 
 

 

Trossejant la mozzarela. 
Font: própia. 

 
 

 

6.3. Esferificacions de mozzarela 
 

Ingredients: 

 

 5 grams d’alginat 

 1 litre d’aigua 

 4 grams de lactat de calci 

 2 mozzareles 

 Nata líquida 

 

Utensilis:  

 

 Recipients 

 Batedora elèctrica 

 Cullereta foradada 

 Cullereta 

 

Procediment: 

 
En un recipient hi posem tota l’aigua i l’alginat ben barrejat. 

Apart trossegem la mozzarela i la barregem 

amb el seu sèrum en la batedora. 

Bullim la nata líquida en un altre recipient.  

 

Posem la mozzarela, la nata líquida i el 

lactat de calci en un bol i ho barregem 

fins a aconseguir una massa.  

Ingredients i utensilis de les esferificacions. 
Font: própia. 

 
 

 

Barrejant l’aigua i l’alginat. 
Font: própia. 

 
 

 

https://www.cocinista.es/web/es/cuchara-perforada--2619.html?maestro=436
https://www.cocinista.es/web/es/cuchara-perforada--2619.html?maestro=436
https://www.cocinista.es/web/es/cuchara-perforada--2619.html?maestro=436
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L’últim pas és agafar la massa anterior 

amb la cullereta foradada i posar-la en el 

recipient amb aigua i alginat. Posem 

tantes esferificacions en el recipient com 

vulguem, però hem de vigilar que totes 

les masses han d’estar cobertes per la 

mescla, perquè l’alginat pugui solidificar 

bé les mozzareles. 

Deixem reposar les esferificacions uns minuts i després amb l’ajuda de una 

cullereta foradada, les agafem i les posem en un altre recipient amb aigua, 

preparat anteriorment, per netejar-les. 

 

Possible presentació:  

 
 

Esferificacions de mozzarela 

amb tomàquet i espècies. 

 

 

 

 

6.4. Espuma de maduixes 
 

Ingredients: 

 

 200 grams de maduixes 

 200 ml d’aigua 

 15 grams de sucre 

 2 grams de lecitina 

Mescla en l’aigua i alginat. 
Font: própia. 

 
 

 

Presentació final de les esferificacions. 
Font: própia. 

 
 

 

Ingredients i utensilis de l’espuma. 
Font: própia. 
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Espuma de maduixes. 
Font: própia. 

 
 

 

Utensilis: 

 

 Batedora elèctrica 

 Recipient 

 Espàtula o batedora de mà  

 

Procediment: 

 
Primerament rentem i tallem les maduixes i les dipositem al recipient. Hi afegim 

l’aigua i després el sucre. Ho barregem 

bé amb la batedora fins a obtenir un 

líquid homogeni.  

A continuació afegim la lecitina i ho 

continuem barrejant bé fins que es formi 

espuma a la part superior de la barreja. 

 

Possible presentació: 

 

 

Maduixes amb nata i espuma 

de maduixes. 

 

 

 

 

 

Possible presentació. 
Font: própia. 
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Totes aquestes tècniques es poden emprar en un sol plat. He pensat de fer una 

amanida de verdures molecular. Seguidament trobareu la recepta d’aquest plat. 

 

6.5. Amanida de verdures molecular 
 

Realitzarem tot un plat amb cuina molecular, una amanida de verdures 

molecular, fent el següent: unes esferificacions de patata, una gelatina de 

pastanaga, una espuma de tomàquet i un espessat de mongeta verda. 

 

ESFERIFICACIONS DE PATATA 

Ingredients: 

- Pel bany:         

 2 grams d’alginat de sodi 

 400 ml d’aigua 

- Per les esferes: 

 4 grams de lactat de Calci 

 100 grams de patata bullida 

 50 ml de nata líquida de cuina 

 

Utensilis: 

 

 Dos recipients 

 Un pot 

 Batedora elèctrica 

 Pipeta o cullereta 

 Cullereta foradada 

 

Ingredients i utensilis de les 

esferificacions. 
Font: própia. 
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Procediment: 

 
Inicialment per realitzar les esferificacions hem de tenir preparat un bany 

d’alginat. Per fer-ho posarem en un bol 

400ml d’aigua i 2 grams d’alginat de sodi. 

S’ha de deixar reposar 24 hores. 

Posarem en un pot 100 grams de patata 

bullida i hi afegirem tota la nata líquida i el 

lactat de calci, per enriquir-la amb calci. Ho 

barrejarem bé fins que obtinguem una 

mescla homogènia. 

Ara amb l’ajuda de una cullereta rodona (o una pipeta, per aconseguir una mida 

més petita) anirem dipositant petites esferificacions de patata al bol on hi ha el 

bany d’alginat.  

Deixarem reposar la massa allà uns 5 minuts i vigilarem que l’aigua cobreixi 

completament les patates. Seguidament 

amb la cullereta foradada posarem totes les 

mini esferificacions amb un bol amb aigua 

per passar aigua i netejar les 

esferificacions. 

 

 

GELATINA DE PASTANAGA 

Ingredients: 

 

 400 grams d’aigua amb pastanaga (bullida anteriorment) 

 2 grams d’agar-agar 

 

Mescla en l’aigua i alginat. 
Font: própia. 

 
 

 

Mescla en l’aigua. 
Font: própia. 
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Utensilis: 

 

 1 xeringa  

 Varis tubs de silicona alimentària 

 Recipients 

 Batedora elèctrica 

 

Procediment: 

  
Posem unes grapades de pastanaga bullida en un pot  i hi afegim 200 ml 

d’aigua. Seguidament ho barregem amb la batedora elèctrica. Anem afegint 

més pastanaga i aigua fins a arribar a obtenir un líquid de 500 ml. Finalment 

afegim l’agar-agar.  

Quan ho tinguem ben barrejat, posem el líquid als fogons fins que bulli. Ho 

anem barrejant perquè no es cremi. Quan 

hagin passat uns 3 minuts bullint, 

posarem el líquid als tubs de silicona 

ajudant-nos amb la xeringa. Els tubs 

plens de líquid de pastanaga els 

dipositem en un got amb aigua freda, 

perquè es refredi i es transformi amb 

gelatina. 

Un cop passats uns 30 minuts ja tindrem 

gelatina dins els tubs i haurem de treure-

la ajudant-nos, una altra vegada, amb la 

xeringa (posarem aire dins la xeringa i el 

traurem a dins dels tubs perquè surti la 

gelatina). 

 

 

Ingredients i utensilis de la gelatina. 
Font: própia. 

 
 

 

Barrejant els ingredients. 
Font: própia. 

 
 

 

Posant la mescla als tubs de silicona. 
Font: própia. 
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ESPUMA DE TOMÀQUET 

Ingredients:  

 

 Un tomàquet 

 Lecitina de soja 

 Aigua 

 

Utensilis: 

 

 Un pot 

 Batedora elèctrica 

 

Procediment:  

 

Primerament rentarem i tallarem el 

tomàquet a trossets i en posarem tres o 

quatre en el pot. Seguidament afegirem 

uns 100ml l’aigua i la lecitina. A 

continuació barrejarem els ingredients 

amb la batedora elèctrica fins que es formi 

espuma en la part superior del líquid.  

 

ESPESSAT DE MONGETA VERDA 

Ingredients: 

 

 1 gram d’agar-agar 

 100 ml d’aigua amb mongeta tendra (bullida anteriorment) 

 Sal 

Ingredients i utensilis de la espuma. 
Font: própia. 

 
 

 

Posant aigua amb tomàquet. 
Font: própia. 

 
 

 

Espuma de tomàquet. 
Font: própia. 
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Utensilis: 

 

 Recipients 

 Espàtula 

 Batedora elèctrica 

 

Procediment: 

 
En el recipient hi posem primerament l’aigua i la mongeta. Seguidament afegim 

l’agar-agar i la sal. Ho triturem bé amb la batedora elèctrica i ho posem als 

fogons, ho deixem bullir uns minuts. Ho deixem refredar el temps que calgui 

fins que s’hagi creat una gelatina. 

Finalment, per aconseguir la textura 

desitjada ho batem amb la batedora 

elèctrica. 

 

 

 

Una possible presentació: 

 

 

Espessat de mongeta verda i 

esferificacions al fons amb 

gelatina de pastanaga i espuma 

de tomàquet per sobre. 

 

 

Ingredients i utensilis de l’espessat de 

mongeta. 
Font: própia. 

 
 

 

Posant la mescla al recipient. 
Font: própia. 

 
 

 

Presentació final de l’amanida molecular. 
Font: própia. 
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7. Comparació de dos receptes: una amb cuina molecular i l’altra 

amb cuina tradicional 

En aquest apartat del treball he realitzat una mateix plat amb cuina molecular i 

amb cuina tradicional, per poder observar algunes de les diferències que he 

explicat en l’apartat 5 del treball.  

 

7.1. Gelat de xocolata i coco  

A continuació, trobareu la recepta d’un polo de xocolata amb coco (cuina 

tradicional) i la d’un aire gelat de coco (cuina molecular). 

 

7.1.1. Polo de xocolata amb coco 
 

Ingredients: 

 

 200 grams de xocolata 

 500 ml de llet de coco  

 500 ml d’aigua 

 

Utensilis: 

 

 Una cassola 

 Recipient per posar els polos i 

quatre culleretes 

 Batedora de mà 

 

 

Ingredients i utensilis del polo. 
Font: própia. 
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Procediment: 

 

Posarem tots els ingredients a la cassola: la xocolata, la llet i finalment l’aigua. 

A continuació ho barrejarem una mica i ho posarem al foc.  

Ho anirem barrejant perquè no es cremi i 

quan comenci a estar tot homogeni ho 

retirarem dels fogons. Per últim posarem 

la xocolata al recipient amb les culleretes 

corresponents i ho deixarem reposar al 

congelador. 

 

 

7.1.2. Aire gelat de xocolata i coco 
 

Ingredients: 

 

 200 grams de xocolata 

 500 ml d’aigua 

 500 ml de llet de coco 

 5 grams de lecitina de soja 

 

Utensilis: 

 

 Una cassola  

 Recipients petits 

 Batedora de mà 

 Batedora elèctrica 

 

 

 

 

Posant la mescla al recipient. 
Font: própia. 

 
 

 

Ingredients i utensilis del aire gelat. 
Font: própia. 
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Procediment:  

 

Inicialment posarem la lecitina de soja al recipient on tenim la xocolata. A 

continuació posarem a la cassola la llet i l’aigua, aquesta mescla la posarem als 

fogons fins que bulli. Quan comenci a 

bullir afegirem la xocolata i la lecitina a 

traurem del foc. Ara amb la batedora 

elèctrica barrejarem el líquid fins que es 

formi espuma a la part superior. 

Finalment amb la cullereta agafarem 

l’espuma i la posarem als recipients 

petits. Quan estiguin plens els 

dipositarem al congelador fins que es 

formi gelat. 

 

Possibles presentacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posant l’espuma als recipients. 
Font: própia. 

 
 

 

Presentacions finals. 

Aire gelat (a la dreta de la foto) i polo (a l’esquerra de la foto). 
Font: própia. 

 
 

 

Presentació final del aire de 

xocolata i coco. 
Font: própia. 
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7.2. Escalivada 

Seguidament, podeu veure la recepta de l’escalivada tradicional (cuina 

tradicional) i la d’una gelatina d’escalivada (cuina molecular). 

 

7.2.1. Escalivada tradicional 
 

Ingredients: 

 

 Una albergínia 

 Un pebrot 

 Una ceba 

 

Utensilis: 

 

 Un ganivet 

 

Procediment: 

 

Primerament, posem les tres verdures 

en una plata i cap al forn. Les 

deixarem a dins una hora 

aproximadament, fins que estiguin 

cuites. Les anirem vigilant i girant per 

tal de que es coguin completament. 

Quan estiguin ben cuites les traurem 

del forn i les deixarem refredar.  

Finalment, quan ja no estiguin calentes, les pelarem i les tallarem a trossets. En 

el cas de l’albergínia i el pebrot intentarem treure algunes de les llavors que 

tenen.  

Ingredients i utensilis de l’escalivada 

tradicional. 
Font: própia. 

 
 

 

Pelant les verdures. 
Font: própia. 
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7.2.2. Gelatina d’escalivada 
 

Ingredients: 

 

 Albergínia cuita 

 Ceba cuita 

 Pebrot cuit 

 Aigua 

 9 grams d’agar-agar (3 grams per cada 100ml de verdura amb aigua) 

 

 

 

Utensilis: 

 

 Un pot 

 Batedora elèctrica 

 Tres recipients 

 

Procediment: 

 

Primerament farem la gelatina d’albergínia. 

Agafem alguns trossets de la verdura i els posem al pot. A continuació, afegim 

els 3 grams l’agar-agar. Seguidament, posem l’aigua necessària perquè ens 

quedi una mescla de 100 ml. Quan 

aconseguim aquesta quantitat ho barregem 

molt bé amb la batedora elèctrica.  

Finalment afegim l’agar-agar i ho barregem 

altra vegada.  

Aquesta mescla la posarem al foc i quan 

bulli, la col·loquem en un recipient, on la 

deixem refredar. 

Repetim aquest procediment amb les altres 

verdures. 

Ingredients i utensilis de la gelatina 

d’escalivada. 
Font: própia. 

 
 

 

Barrejant tots els ingredients. 
Font: própia. 
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Possibles presentacions: 

  

Presentacions finals. 

Gelatina d’escalivada (a la dreta de la foto) i escalivada 

tradicional (a l’esquerra de la foto) 
Font: própia. 

 
 

 

Presentació final de la 

gelatina d’escalivada. 
Font: própia. 
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8. Conclusions 

La recerca que he realitzat, per poder dur a terme el meu treball, em permet 

afirmar que fa molt temps que la cuina molecular existeix, fa quasi mig segle 

que Nicholas Kurti va començar-ne a parlar, tot i que, fins fa poc no s’ha donat 

massa a conèixer en el nostre entorn. 

El fet que avui en dia se’n parli força, pot ser degut a les noves tecnologies i als 

mitjans de comunicació, això ha fet que la societat s’hagi interessat més per tot 

el què fa referència al món culinari. Per exemple, actualment hi ha molts 

programes de televisió que tenen apartats de cuina o que estan enfocats 

únicament a aquest món, això ha afavorit a que molts cuiners s’hagin fet 

famosos i s’hagi creat més interès pel món dels fogons.  

Al començar el treball, el primer objectiu que em vaig plantejar va ser arribar a 

conèixer bé el concepte de cuina molecular. Pensava que em costaria, perquè 

ja sabia que es confonia molt amb la cuina tecnoemocional.  

Gràcies a la visita a la Fundació Alícia i les explicacions de l’Íngrid Farré, vaig 

entendre el que distingia aquests dos mons i això m’ha permès realitzar 

correctament el meu treball.  

Jo, tot i tenir clara la diferència entre les dos cuines, algunes vegades arribo a 

pensar que no sé si he acabat d’entendre la diferència entre aquests dos mons, 

perquè la majoria de mitjans de comunicació, utilitzen els dos noms 

indistintament.  

Per tant, el primer objectiu no l’he assolit al cent per cent, perquè sé la 

diferencia entre els dos conceptes, però em sento insegura a l’hora de parlar 

sobre aquests dos àmbits. 

Pel que fa al segon objectiu “saber els coneixements de la societat sobre la 

cuina molecular”, mitjançant l’enquesta, puc afirmar que els mateixos dubtes i 

confusions que jo experimento, es generalitzen en la major part de la població. 

He pogut comprovar aquest fet, ja que el nom que majoritàriament em 

responien en l’enquesta com a exemple de cuiner de gastronomia molecular, 

era el de Ferran Adrià. 
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Ell, com molts altres cuiners, inicialment només realitzava cuina tradicional i fa 

uns anys va començar a introduir tècniques de cuina innovadora. Aquests 

cuiners no duen a terme cuina molecular, únicament cuinen utilitzant tècniques 

innovadores i la societat confon els dos aspectes, ja que són molt similars. 

El segon objectiu l’he aconseguit, ja que realitzant l’enquesta tots els meus 

dubtes han quedat resolts. 

El meu últim objectiu era cuinar utilitzant aquestes noves tècniques.  

Ha estat molt interessant realitzar la part pràctica del treball, tot i que, perquè 

els plats quedin molt gustosos, s’han de tenir uns coneixements bastant 

superiors als meus sobre aquesta gastronomia.  

Encara que no en siguem conscients, m’he adonat que molt a prop nostre 

tenim la possibilitat de comprar els utensilis i ingredients necessaris per 

realitzar aquest tipus de cuina i sorprendre als nostres amics i familiars amb 

plats innovadors.  

A l’inici del treball, tenia una certa por, inquietud i nerviosisme pel que fa 

referència a cuinar emprant les tècniques innovadores. A mesura que vaig anar 

cuinant,  tots aquests sentiments negatius se’m van anar passant, ja que no em 

quedava del tot malament. 

He tingut una sèrie de complicacions a l’hora de cuinar, perquè les quantitats 

que necessitava de productes químics, per realitzar les tècniques, eren molt 

petites i difícils de mesurar amb exactitud en una balança de cuina ordinària, 

feia falta una balança de precisió, que inicialment no vaig pensar amb la 

possibilitat de necessitar-la. Per això, els resultats que he aconseguit en totes 

les receptes no han sigut igual de satisfactoris.  

Com en tot, a força d’anar practicant pots millorar i acabar obtenint uns 

resultats millors. En el meu cas: presentacions, textures i plats exquisits.  
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en la realització dels vídeos durant tota la part pràctica i a la meva família per 

tot el suport que m’han proporcionat.  

Moltes gràcies a tots.  
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Annex 1 
Enquesta: 

Una nova manera de menjar 
 

Hola, sóc la Maria Puig i estic realitzant el meu treball de recerca sobre la 

gastronomia molecular.  

Els hi agrairia que contestessin l’enquesta següent de forma sincera, per tal 

d’aconseguir més informació sobre aquest tema. 

 

Sexe:   Femení Masculí 

 

Edat:  -20 anys 20-35 anys  36-50 anys  +50 anys 

 

2. Coneix el concepte de “cuina molecular”? 

 

Sí. 

2.1. Quines tècniques de cuina molecular coneix? 

  Espumes i aires. 

   Gels. 

   Espesats. 

   Esferificació. 

   Cap.  

 

No. 

 

3. Ha provat mai aquest tipus de cuina? 

 

Sí. 

 

c
 
M
o
l
t
e
s
 
g
r
à
c
i
e
s
 
p
e
r
 
l
a
 
v
o
s
t
r
a
 
a
j

c
 
M
o
l
t
e
s
 
g
r
à
c
i
e
s
 
p
e
r
 
l
a
 
v
o
s
t
r
a
 
a
j



Maria Puig Pujol  Una nova manera de menjar: la cuina molecular  

54 
 

No. 

3.1. Li agradaria provar-la? 

Sí. 

No.  

 

4. Coneix algun cuiner que treballi en aquest camp de la cuina?  

 

Sí. 

4.1. Quin o quins coneix? 

 

 

 

 

No. 

 

5. Creu que podria practicar aquest tipus de cuina a casa seva? 

 

Sí. 

No. 

 

6. Creu que la gastronomia molecular és més o menys sana que la 

tradicional? 

 

És més sana que la tradicional. 

És menys sana que la tradicional. 

Són igual de sanes. 

 

 

Moltes gràcies per la seva ajuda. 

 


