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“La cocina es multisensorial. En el instante en el que pruebas un 

plato, la información que llega al cerebro es impresionante.” 

 Ferràn Adrià 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MOTIVACIÓ 

Des que tinc memòria he estat envoltada d’olles, paelles...persones amb davantal 

que omplien el restaurant familiar amb desenes d’olors diverses, cambrers que 

portaven la gran diversitat de plats que la meva àvia s’encarregava de revisar abans 

de sortir al menjador, i persones que gaudien del menjar i acabaven sent part de la 

història del restaurant, de la nostra família.  

Des de sempre, la meva família materna ha estat involucrada en feines de 

restauració, des de restaurants fins a botigues de menjar preparat; i les tardes 

d’hivern a casa els avis es resumeixen en versionar receptes i aprendre a cuinar. 

Així doncs, tenia clar que un dels principals temes que havia d’estar present al meu 

treball era el de la cuina.  

Dins la cuina hi ha una gran varietat de subtemes, i a l’haver-me de centrar en un em 

vaig fixar en el meu futur. Vull ser farmacèutica, i una vegada vaig saber que volia 

mesclar aquests dos temes, va arribar la gran pregunta: com? Després de molts dies 

pensant, vaig entendre que la química és molt important per la farmàcia, i també ho 

és per la cuina. Ja ho tenia, la química de la cuina.  

Era el tema perfecte...m’agradava i a la meva família els feia il·lusió que fes quelcom 

relacionat amb la cuina. Vaig anar a parlar amb la tutora i vam acabar de polir les 

idees, fins a arribar al tema final del treball: com influeixen els cinc sentits a l’hora de 

menjar?  

És una barreja entre el passat de la meva família i el meu futur, i em servia per 

aprendre més sobre diversos temes que m’agraden i per treure’m algunes curiositats 

que feia temps que em rondaven pel cap, com per exemple la veracitat de la frase 

feta “menges pels ulls” o la gran importància de l’olor, la presentació del producte, el 

cruixit...la primera percepció dels plats, de la qual la meva àvia tant em parlava.  
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1.2. HIPÒTESI I OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest treball és observar com influeixen els sentits a l’hora de menjar, 

és a dir, si el plat que escolliríem per la vista, l’olfacte, el tacte i l’oïda és el mateix 

que el que triaríem pel gust una vegada l’hem tastat; i d’aquesta manera veure si el 

sector alimentari (restaurants, indústries...) es fixa més en el gust o en la primera 

percepció que tenim del producte, abans de ser provat. L’altre objectiu que m’he 

marcat és descobrir si realment existeix la cuina dels sentits.  

Després de tenir clar l’objectiu del meu treball, he arribat a la hipòtesis següent: la 

gent es fixa molt més en el sentit del gust que en algun dels altres quatre sentits 

(oïda, vista, olfacte i tacte). En canvi, penso que en les indústries és al contrari: es 

fixen més en la primera percepció que tenim del producte (el soroll que fa quan es 

trenca, l’olor que fa, la textura que té i la presentació del producte) que en el gust 

d’aquest. Pel que fa la cuina dels sentits, crec que sí que existeix, ja que els sentits 

juguen un paper molt important a l’hora de menjar.  

 

1.3. METODOLOGIA  

A fi de poder estudiar com influeixen els cinc sentits a 

l’hora d’escollir un plat, he fet un tast on seixanta 

persones van olorar, observar, escoltar i tastar cinc 

productes alimentaris.  

Aquest tast, que es va dur a terme durant tres dies 

diferents (16 de juliol, 28 de juliol i 9 d’agost de l’any 

2016), va aplegar seixanta persones de diverses 

franges d’edat.  

Els resultats que n’he extret són subjectius, ja que no 

s’han tingut en compte les edats dels enquestats, i 

tampoc s’ha treballat amb la mostra correcta, ja 

que aquesta hauria d’haver estat molt elevada; així 

Fotografia 1. El tast, (Solsona, 9 

d’agost del 2016). 

Font: elaboració pròpia 
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que he hagut de buscar un 

equilibri entre les meves 

possibilitats i el rigor de la 

meva investigació.  

El fet de treballar amb menys 

mostra de la recomanada, 

implica que estic treballant amb 

un percentatge d’error més 

elevat , però l’objectiu del meu 

treball no és publicar-lo, sinó 

familiaritzar-me amb el tema i poder-ne extreure 

uns resultats útils per al meu objectiu.  

Per començar a treballar en aquest tema, vaig 

notar que hi havia alguns conceptes que havia de tenir clars abans de centrar-me 

ens els meus objectius: els cinc sentits i les tècniques culinàries més utilitzades en la 

cuina. Gràcies a les recerques prèvies que vaig fer per a estudiar aquests dos temes 

esmentats anteriorment, he pogut tenir una millor base a l’hora de desenvolupar 

aquest treball.  

Per poder estudiar la cuina dels sentits m’he posat en contacte amb el restaurant 

“Dans le noir” de Barcelona, en el qual s’ofereix, a la foscor, una gran diversitat de 

sabors, olors, textures i temperatures que porten als clients a gaudir d’un àpat on es 

potencien les percepcions que ens arriben a través dels altres sentits. 

Al llarg del treball he visitat la Fundació Alícia, que m’ha servit per poder tenir una 

idea general de la química de la cuina, i on vaig conèixer la importància de la ciència 

a l’hora de crear un plat. L’altra visita va ser a la Fira Alimentària, on vaig poder 

observar que la cuina dels sentits no és només un tema d’investigació, sinó un fet en 

el que les empreses es troben dia rere dia a l’hora de fabricar els seus productes. A 

més a més, en aquesta segona visita vaig poder entrevistar a Francisco Romero i al 

gerent de les patates Lay’s. Aquestes entrevistes les trobareu a l’annex del treball. 

 

Fotografia 2. El tast, (Solsona, 9 

d’agost del 2016)  

Font: elaboració pròpia  
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2. ELS CINC SENTITS 

Les persones detectem els canvis que es produeixen al nostre entorn (variacions de 

la llum, del so, de la pressió, de la calor, del fred i per substàncies 

químiques)  gràcies a unes terminacions de les cèl·lules del sistema nerviós 

anomenades receptors, que es troben en els òrgans dels sentits.  

Quan un dels òrgans dels sentits és estimulat, els receptors converteixen l’estímul en 

un impuls nerviós, que és enviat a una regió del cervell, on és interpretat. 

2.1. ELS SENTITS DE L’OLFACTE I EL GUST 

Hi ha receptors que són estimulats per substàncies químiques. Aquestes 

substàncies químiques es dissolen en la mucositat que recobreix la superfície dels 

òrgans on hi ha els receptors. 

Pel sentit de l’olfacte, les olors es perceben a través dels quimioreceptors 

(presents en la mucosa que recobreix la cavitat nasal). Aquests quimioreceptors 

responen de manera diferent als estímuls produïts per cada olor i envien un impuls 

nerviós al cervell a través de les neurones sensitives.  

 

 

 

 

A la llengua (òrgan receptor del sentit del gust), es produeix un procés molt 

semblant: els receptors de les diverses papil·les gustatives s’estimulen si les 

substàncies són dolces, salades, amargues o àcides. Trobem papil·les gustatives de 

Figura 1. El sentit de l’olfacte. Font: Gran 

Enciclopèdia Catalana, volum 2.  
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tots els gustos en totes les zones de la llengua, encara que en cada zona de la 

llengua destaquen les d’un gust concret, com podem observar en la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. EL SENTIT DEL TACTE 

El sentit del tacte es localitza a la pell, que és l’òrgan més gran del cos. Conté 

milions de receptors diferents, sensibles a diversos estímuls. N’hi ha que perceben la 

pressió en entrar en contacte amb una altra superfície (mecanoreceptors); d’altres 

són sensibles al fred i a la calor (termoreceptors), i uns altres al dolor. La distribució 

dels receptors a la pell no és uniforme: hi ha zones més sensibles que altres a 

alguns estímuls. Tot i així, la major densitat de receptors de la pell es troba en la 

punta dels dits i a la cara. 

La pell està formada per dues capes. L’epidermis és constituïda majoritàriament per 

cèl·lules mortes i per la proteïna ceratina, que li proporciona rigidesa i 

impermeabilitat. El derma es troba sobre una capa de cèl·lules adiposes1 

anomenada hipoderma. L’hipoderma actua com a coixí protector, material aïllant i 

magatzem de substàncies de reserva.  

 

 

_____________________________ 

1
Cèl·lules adiposes. Conjunt de cèl·lules que contenen gotetes de greix. Un conjunt d’aquestes 

cèl·lules formen el teixit adipós, encarregat de emmagatzemar substàncies de reserva. 

Figura 2. El sentit del gust. Font: 

http://www.slideshare.net/salocin/aixi-es-el-nostre-cos-presentation 
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2.3. EL SENTIT DE LA VISTA 

El sentit de la vista és el que més informació proporciona a l’ésser humà (permet 

delimitar els objectes, calcular distàncies…).  

Els receptors estimulats per la llum (fotoreceptors) es troben a la retina de l’ull. A la 

retina hi ha dues cèl·lules receptores: els cons (proporcionen imatges en color) i els 

bastonets (proporcionen imatges en blanc i negre), que reben l’estímul lluminós i el 

converteixen en impulsos nerviosos.   

La llum que arriba d’un objecte travessa la còrnia i es refracta. En travessar el 

cristal·lí, els raigs de llum es refracten de nou i formen la imatge a la retina, que 

després el cervell interpreta en la seva posició natural.  

 

 

 

 

Figura 3. El sentit del tacte. Font: 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/13organssentits/13or

ganssentits.htm 

Figura 4. El sentit de la vista. Font: 

http://loscincosentidosblogdemartaalveo.blog

spot.com.es/2012/06/el-sentido-de-la-vista-

y-el-tacto.html 
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2.4. EL SENTIT DE L’OÏDA 

Els sons es perceben gràcies a l’òrgan de l’orella. L’orella externa (constituïda pel 

pavelló auricular i el conducte auditiu extern) introdueix les ones sonores i les 

transmet fins a l’orella mitjana.  

L’orella mitjana (constituïda pel timpà, la cadena d’ossets i la trompa d’Eustaqui), 

converteix les ones sonores en vibracions mecàniques. La cadena d’ossets 

transmeten les vibracions del timpà a l’orella interna. 

L’orella interna (constituïda pels canals semicirculars i el cargol), és plena d’un fluid 

i converteix les vibracions mecàniques en impulsos nerviosos.  

El nervi auditiu envia al cervell els impulsos nerviosos que crea cada so i allà són 

interpretats. La majoria de neurones del nervi auditiu tenen dendrites que reben 

informació de les cèl·lules ciliades, que són les encarregades de respondre a les 

vibracions transmeses pel líquid auditiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ALGUNES TÈCNIQUES CULINÀRIES 

UTILITZADES EN LA CUINA 

3.1. PER CONSERVAR 

Conservació amb fred:  

Figura 5. El sentit de l’oïda. Font: 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/13organssentits/13organssentits.htm 
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 Refrigeració: consisteix en disminuir la temperatura de l’aliment, el que 

redueix les reaccions químiques i les proliferacions dels microorganismes.  

 Congelació: s’aplica a l’aliment una temperatura inferior a 0ºC, aconseguint 

que part de l’aigua que forma l’aliment esdevingui gel. Per aconseguir que la 

qualitat del producte no es vegi afectada, cal efectuar la congelació en el 

menor temps possible i a una temperatura molt baixa (la temperatura òptima 

és de -18ºC) 

 Ultracongelació: consisteix en disminuir la temperatura de l’aliment 

mitjançant diversos processos com la immersió en líquids a molt baixa 

temperatura, aire fred...La diferència de la ultracongelació i la congelació són 

els cristalls que es formen. En la primera, els cristalls de gel són petits, 

delicats, i no deterioren l’estructura de l’aliment; mentre que en la congelació, 

els cristalls es formen mitjançant un procés més lent i, per tant, són cristalls 

molt grans que afecten al teixit de l’aliment, la seva estructura i generen grans 

pèrdues d’aigua al descongelar-se. 

  

Conservació amb calor: 

 Escaldat: és el pas previ a la congelació que s’utilitza en alguns vegetals per 

a millorar la seva conservació. Consisteix en submergir els vegetals en aigua 

bullint, envasar-los al buit en bosses de congelació i, posteriorment, congelar-

los a -18ºC. 

 Pasteurització: consisteix en l’aplicació de calor durant un temps determinat 

(varia en funció de l’aliment) a temperatures al voltant dels 80ºC-100ºC i a 

continuació refredar l’aliment immediatament. Gràcies a aquest procés són 

destruïts els gèrmens patògens (bacteris, fongs, llevats…) però no les 

espores de l’aliment, sense variar la qualitat nutritiva de l’aliment.  

 Esterilització: procés en el que s’eliminen tots els gèrmens i les espores de 

l’aliment. S’apliquen temperatures d’uns 115-130ºC durant 15-30 minuts. La 

calor destrueix els bacteris i crea un buit parcial que facilita el tancat hermètic, 

el qual impedeix la recontaminació.  

 

Mètodes químics: 
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 Saladura: consisteix en afegir sal més o menys abundant, la qual capta 

l’aigua provocant una deshidratació en l’aliment. D’aquesta manera 

s’aconsegueix reduir la humitat i es crea un ambient on no es poden 

desenvolupar els microorganismes 

 Fumatge: aprofita les propietats antisèptiques i antibacterianes del fum. 

Aquest procés permet conservar durant molt de temps l’aliment, donant-li un 

gust particularment agradable.  

 Sucre: l’addicció d’elevades quantitats de sucre en l’aliment afavoreix la 

protecció dels aliments davant la proliferació dels microorganismes; això és 

degut a què el sucre provoca la sortida de l’aigua interior dels microbis a 

través de la seva delicada membrana i, en conseqüència, el microbi es 

col·lapsa i mor.  

 Acidificació: consisteix en la reducció del pH de l’aliment, tot mantenint la 

qualitat del producte, i impedeix el desenvolupament dels microorganismes.  

 Additius: segons el codi alimentari Espanyol, es defineixen com “aquellas 

sustancias que puedan ser añadidas intencionalmente a los alimentos y 

bebidas, sin propósito de cambiar su valor nutritivo, a fin de modificar sus 

caracteres, técnicas de elaboración o conservación o para mejorar su 

adaptación al uso a que son destinados.” 

Altres mètodes de conservació dels aliments: 

 Deshidratació: tots els processos que impliquen una perduda d’aigua. 

1. Liofilització: procés que té com a objectiu separar l’aigua dels aliments 

mitjançant la congelació i la sublimació (la substància passa directament de sòlid 

a gas sense passar per l’estat líquid). És un procés suau per assecar productes 

sense alterar la seva composició qualitativa o quantitativa.  
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En la gràfica, el pas número 1 simbolitza la congelació de l’aliment, a una 

temperatura d’entre -60ºC i -80ºC. Tot seguit, el pas dos, ens mostra la disminució 

de la pressió a causa de fer-li el buit. El pas 3 simbolitza l’augment progressiu de la 

temperatura a pressió constant, produint-se la sublimació de l’aigua de l’aliment. En 

aquest procés es perd aigua, però no proteïnes. La liofilització s’utilitza per convertir 

l’aliment en pols i/o per buscar noves textures, sense perdre l’aroma de l’aliment.  

 Dessecació: consisteix en deshidratar parcialment els aliments en condicions 

ambientals.  

 Irradiació: és el procés en el que s’exposa l’aliment a una radiació, fet que 

elimina microorganismes patògens en els aliments. L’aliment irradiat no passa 

a ser radioactiu, però en alguns casos es poden produir petits canvis químics.  

 Envasat al buit: aquesta tècnica s’utilitza per eliminar l’aire a l’hora d’envasar 

els aliments, d’aquesta manera s’aconsegueix evitar l’acció dels agents 

oxidants.  

Gràfic 1. Liofilització. Elaboració 

pròpia. 
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3.2. PER COURE 

 Bullir: consisteix en cuinar un aliment col·locant-lo en un líquid bullent, 

excepte en greixos (olis, mantegues…). Habitualment s’utilitza aigua, encara 

que també es pot utilitzar llet, vi, caldo, etc. En aquest procés de cocció, una 

part dels nutrients de l’aliment passen a l’aigua.  

 Al vapor: en aquest procés, el mitjà de transmissió de la calor és el vapor 

d’aigua. Amb aquesta tècnica es manté els nutrients, el sabor i el color dels 

aliments. 

 Brasejar: consisteix en rostir lleugerament una vianda passant-la per les 

brases.  

 Guisar: combina el vapor d’aigua i la grassa amb una mica de líquid 

addicional, que pot ser aigua, caldo, vi, etc. Al treballar amb aquesta quantitat 

de líquid extra, es ressalten els sabors i els aromes de cada aliment.  

 Fregir: procés en el que els aliments estan totalment submergits en un medi 

gras, normalment oli o grasses d’origen vegetal, que es troba a uns 170-

180ºC. L’aliment agafa el gust del medi gras amb el qual l’hem fregit.  

 Saltejar: consisteix en coure els aliments (normalment tallats en petits 

trossos) en una prima capa de matèria grassa, normalment oli o mantega, a 

altes temperatures.  

 Rostir: l’aliment es cou per l’acció directa del foc o a través d’una brasa 

calenta. Aquesta tècnica de cocció implica la caramel·lització2 dels sucres de 

l’aliment; fet que produeix que els productes quedin d’un color daurat per fora, 

i sucosos per dins.  

 Coure al forn: es duu a terme a través de calor seca sense afegir-hi cap tipus 

de grassa ni líquid, sense cobrir l’aliment i col·locant-lo sobre plaques 

metàl·liques.  

 Gratinar: tècnica que s’utilitza una vegada cuit l’aliment. Es realitza a 

temperatures molt altes (250-300º) i en un període de temps curt. Gràcies a 

aquesta tècnica s’obté superfícies cruixents i seques (si hem utilitzat formatge 

o pa ratllat) o superfícies daurades i suaus (si hem utilitzat cremes, ous, etc.) 

 Olla a pressió: la cocció es duu a terme dins d’una olla de pressió, sellades 

de tal manera que no deixen escapar ni líquids ni el vapor d’aigua. Una 
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vegada s’assoleix una determinada pressió dins de l’olla, s’obre una vàlvula 

que es troba a la part superior d’aquest recipient. L’augment de pressió 

permet que l’aigua bulli a una major temperatura, fet que fa que l’aliment es 

cogui més ràpid. Això és degut a què a l’augmentar la pressió a volum 

constant, augmenta la temperatura d’ebullició. (Visualitzar la gràfica 1.) 

 

3.3. ALTRES TÉCNIQUES 

 A través de la destil·lació, s’aconsegueixen 

captar els aromes volàtils dels aliments. 

Consisteix en l’operació al buit de separar 

mitjançant l’evaporització i condensació, els 

diferents components líquids i sòlids dissolts en 

una mescla. Aquest procés es realitza 

aprofitant els diferents punts d’ebullició de cada 

una de les substàncies, que varien en funció de 

la pressió. Al no coure el producte que 

destil·lem, els aromes i els sabors original es 

conserven d’una manera perfecta, sense ser 

alterats per l’acció del calor.  

 

 

4. EXPERIMENTACIÓ  

4.1. EL SENTIT DEL GUST: LA MELMELADA DE 

PRÉSSEC 

4.1.1. Recepta 

-1kg de préssecs 

-1kg de sucre 

-4 cullerades de suc de llimona (per evitar l’oxidació) 

Fotografia 3. Destil·lació. Fundació 

Alícia 21 de Març del 2016. 

Elaboració pròpia.  
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Primer de tot cal escaldar els préssecs en aigua bullint perquè sigui més fàcil retirar 

la pell. Una vegada tenim la pell retirada cal extreure el pinyol i tallar-lo en trossos 

més petits. 

En una olla, es posa els trossos de préssec amb el sucre moreno o el sucre blanc i 

es deixa reposar una estona.  

Es posa a bullir l’olla amb els trossos de préssec, sucre i suc de llimona; i cal 

remenar-ho fins que el sucre s’hagi dissolt. De tan en tan es remena perquè no 

s’adhereixi al fons de l’olla i a continuació, cal esperar a que tingui una textura 

espessa (típica de la melmelada) per retirar l’olla del foc.  

Un cop la melmelada està feta i calenta, s’omplen els pots de vidre prèviament 

rentats. Un cop tenim els pots plens, els tapem i els posem boca avall fins que la 

melmelada es refredi, per aconseguir que els pots quedin ben tancats.  

 

Aquesta recepta també es pot fer amb Termomix, seguint els següents passos: 

Es pelen els préssecs i se’ls hi treu el pinyol. A continuació, es posa 1kg de préssecs 

i s’hi afegeix 1kg de sucre. Es posa la Termomix 6 segons a velocitat 4 sense 

temperatura. Una vegada finalitzats aquests 6 segons, es torna a engegar 30 minuts 

a velocitat 1 i temperatura 100ºC. A continuació, s’aboca la melmelada a un pot de 

vidre i els tanquem al bany maria.  

 

4.1.2. Hipòtesi 

En aquest apartat he estudiat el sentit del gust treballant únicament amb el gust del 

dolç. Així doncs, m’he marcat com a objectius d’aquest apartat: 

 Estudiar què prefereix la gent: menjar molt dolç, mig dolç o sense sucre? 

 Estudiar la relació entre la quantitat de sucre i el temps de conservació de la 

melmelada. 

 Observar amb quines quantitats de sucre treballen les petites i les grans 

empreses de melmelades.  

Per poder observar la relació entre la quantitat de sucre i el temps de conservació he 

fet sis melmelades, variant únicament la quantitat de sucre. Tres d’aquestes 
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melmelades les he utilitzat per estudiar què prefereix la gent: menjar molt dolç, mig 

dolç o sense sucre. Per aquest últim estudi he utilitzat la melmelada feta amb 500g 

de préssec i 500g de sucre (melmelada molt dolça), la de 500g de préssec i 250g de 

sucre (melmelada mig dolça) i la sense sucre, en la qual només he triturat 500g de 

préssec.  

Després de plantejar-me el meu objectiu (explicat anteriorment), crec que la majoria 

de persones escolliran la melmelada mig dolça, ja que sense sucre la melmelada és 

molt insípida i força àcida (només és préssec triturat) i la molt dolça és molt 

empallegosa; en canvi, amb una quantitat moderada de sucre fa que la melmelada 

no tingui un gust tan àcid com el de la melmelada sense sucre i aconseguim un gust 

dolç sense ser empallegós, i fa de més bon menjar.  

Sobre el tema de la indústria, he escollit 7 melmelades; tres de les quals són 

ecològiques i produïdes a Catalunya, i les quatre restants són de grans marques de 

melmelades. Crec que les grans indústries es fixen més en la conservació de la 

melmelada, i que les indústries més petites es fixen més en la bona qualitat del 

producte i en el fet de produir el que agrada a la gent; així doncs, la meva hipòtesis 

és que les melmelades de les grans indústries tindran més sucre que les 

melmelades ecològiques produïdes en petites empreses catalanes.  

 

4.1.3. Resultats del tast 

En aquesta gràfica podem observar 

els resultats del tast en la qüestió de la 

melmelada. Com podem veure, 

majoritàriament la gent va escollir la 

melmelada mig dolça (feta amb 500g 

de préssec i 250g de sucre), amb un 

65% dels enquestats.  

A continuació trobem la melmelada 

molt dolça (feta amb 500g de cada producte, préssecs i 

sucre), amb un 22% dels enquestats. Per últim, un 

22% 

65% 

13% 

GUST 

500g+500g

500g+250g

500g+0g

Gràfic 2. Melmelada; gust. 

Elaboració pròpia. 
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13% dels enquestats van escollir la melmelada sense sucre. 

 

4.1.4. Conservació segons la quantitat de sucre 

Per estudiar la relació entre la quantitat de sucre i el temps de conservació de la 

melmelada hem fet 6 melmelades diferents, canviant únicament la quantitat de 

sucre.  

El sucre actua com a conservant perquè provoca la sortida de l’aigua interior dels 

microbis a través de la seva delicada membrana i, en conseqüència, el microbi es 

col·lapsa i mor. 

Una vegada fetes les melmelades i sense tancar-les al bany maria, ni posar-les a la 

nevera (per poder observar més ràpid com es feia malbé la melmelada i per no 

afegir altres variables de conservació en l’experiment) hem obtingut els resultats que 

podeu observar en la taula següent, on a la columna esquerra hi trobem les 

quantitats de sucre i préssec amb els quals vaig fer les melmelades corresponents, i 

a la fila superior hi trobem els dies que va tardar a fer-se malbé cada melmelada.  

 

 

CONSERVACIÓ DE LA MELMELADA 

DIES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

500g préssec 

500g sucre 

           

500g préssec 

400g sucre 

           

500g préssec 

300g sucre 

           

500g préssec 

200g sucre 
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500g préssec 

100g sucre 

           

500g préssec 

0g sucre 

           

 

Veiem que a mida que disminueix la quantitat 

de sucre en la melmelada, aquesta es fa malbé 

més ràpid. Això passa perquè el sucre actua com un conservant, afavorint la 

protecció dels aliments davant la proliferació dels microorganismes. 

Les receptes que podem trobar per internet i en llibres de cuina aconsellen fer la 

melmelada afegint-hi entre un 70% i un 100% de sucre respecte al pes de la fruita 

utilitzada. En les nostres proves, les melmelades amb aquestes quantitats de sucre 

serien les que contenen 500g de préssec amb 500g de sucre i la melmelada feta 

amb 500g de préssec i 400g de sucre.  

Observem que amb les quantitats de sucre recomanades i sense tancar les 

melmelades al bany maria ni posar-les a la nevera, les melmelades tardarien entre 9 

i 11 dies en fer-se malbé, una dada força més elevada que la melmelada feta sense 

sucre (3 dies de conservació), ja que no té cap producte que actuï com a conservant.  

 

4.1.5. En què es basen les marques comercials? 

Per estudiar en què es basen les marques comercials, si en el que més agrada a la 

gent o en la conservació de les seves melmelades, he escollit 7 melmelades de 

diferents marques: quatre d’aquestes són melmelades de grans marques, que tenen 

una elevada producció; les tres restants, són melmelades ecològiques, que s’han 

produït a Catalunya.  

Una vegada escollides les melmelades amb les que treballaria, he observat els 

ingredients amb els que han estat fetes (informació que ens dóna l’etiqueta del 

producte). M’he fixat en el percentatge de fruita i de sucre de cada melmelada, i amb 

els altres conservants que aquestes contenent.  

Taula 1. Conservació de la 

melmelada. Elaboració pròpia.   
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MARCA MELMELADA 

 

FOTOGRAFIA DEL 

PRODUCTE 

 

INGREDIENTS. RELACIÓ 

SUCRE-FRUITA 

 

Melmelada de préssec, 

Dia. 

 

 

Figura 6. 

 

Aquesta melmelada del 

dia conté 55g de fruita per 

cada 100g de melmelada. 

El que equival a un 55% 

de fruita. La melmelada 

Dia també conté àcid cítric 

com a conservant. 

 

 

Melmelada de préssec, 

Hero. 

 

 

 

 

Figura 7. 

 

Aquesta melmelada conté 

50g de fruita i 35g de 

sucre per cada 100g. Els 

15g restants són d’altres 

productes com àcid-I 

ascòrbic. Així doncs, 

aquesta melmelada conté 

un 35% de sucre. La 

melmelada Hero també 

conté altres conservants, 

concretament sorbat de 

potassi. 

 

 

Melmelada de préssec, 

Helios. 

 

 

Figura 8. 

 

Aquesta melmelada de 

340g conté 240g de fruita, 

que equival a un 60% del 

pes de la melmelada. Le 

melmelada Helios també 

conté àcid cítric com a 

conservant. 
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Melmelada de préssec, La 

Vieja Fábrica. 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

Aquesta melmelada conté 

45g de fruita per cada 

100g del producte; que 

correspon al 65% de 

sucre. La melmelada La 

Vieja Fábrica també conté 

sorbat de potassi i àcid 

ascòrbic com a 

conservants.  

 

Melmelada de préssec, 

Capell. 

 
Fotografia 4. 

 

La melmelada Capell 

consta de 40,6g de sucre 

per cada 100g de 

producte; que equival a un 

40,6% de sucre. No conté 

altres conservants.  

 

Melmelada de préssec, 

Deu Pometes. 

 

Fotografia 5. 

 

Aquesta melmelada conté 

un 74,5% de fruita, i el 

percentatge restant, el 

25,5%, correspon a sucre 

de canya i canyella. No 

conté altres conservants.  

 

Melmelada de préssec, 

Riu Verd.  

 

Fotografia 6. 

 

La melmelada ecològica 

Riu Verd, conté un 84% 

de fruita i un 16% de 

sucre. No conté altres 

conservants.  



La cuina, un gust en tots els sentits Xènia Xandri Capell 

 

 23 

4.1.6. Conclusió  

L’objectiu d’aquest apartat era estudiar si la gent prefereix el menjar molt dolç, mig 

dolç o sense sucre, i observar la relació entre la quantitat de sucre i el seu temps de 

conservació; tot lligant-ho, al final, amb el què fan les empreses: es fixen en el que li 

agrada a la gent o fan melmelades amb molt sucre per afavorir la seva conservació? 

Contrast de la hipòtesi: 

 La meva hipòtesi sobre el què més agradaria a la gent era correcte, ja que la 

majoria d’enquestats han escollit la melmelada mig dolça, feta amb 500g de 

préssec i 250g de sucre. 

 La melmelada que més ha tardat en fer-se malbé, ha estat la que contenia 

més quantitat de sucre, amb un 50% de cada producte (fruita i sucre), que ha 

tardat 11 dies en florir-se.  

 Les melmelades produïdes en grans industries acostumen a contenir entre un 

35% i un 65% de sucre; en canvi, les melmelades fetes en petites empreses 

catalanes, contenen entre un 16% i un 40,6% de sucre, depenent de la marca 

de la que parlem. Així doncs, podem afirmar la hipòtesi plantejada 

anteriorment, ja que les melmelades produïdes en grans indústries contenen 

més quantitat de sucre que les melmelades fetes en petites empreses.  

Figura 6. Melmelada Dia. Font: http://world-

es.openfoodfacts.org/producto/8480017077325/mermelada-de-melocoton-dia 

Figura 7. Melmelada Hero. Font: https://www.latiendahero.es/mermelada-temporada-light-hero-

melocoton.html 

Figura 8. Melmelada Helios Font: http://www.heliosesvida.es/mermeladas/ 

Figura 9. Melmelada La Vieja Fábrica. Font: http://www.compraslanzarote.com/del-super/de-

dulce/mermelada-de-melocoton-la-vieja-fabrica.html 

Fotografia 4 Melmelada Capell, (Solsona, 8 d’Octubre del 2016). Font: elaboració pròpia. 

Fotografia 5. Melmelada Deu Pometes, (Solsona, 8 d’Octubre del 2016). Font: elaboració pròpia. 

Fotografia 6. Melmelada Riu Verd, (Solsona, 8 d’Octubre del 2016). Font: elaboració pròpia.  

http://www.heliosesvida.es/mermeladas/
http://www.compraslanzarote.com/del-super/de-dulce/mermelada-de-melocoton-la-vieja-fabrica.html
http://www.compraslanzarote.com/del-super/de-dulce/mermelada-de-melocoton-la-vieja-fabrica.html
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L’objectiu final d’aquest apartat és lligar els tres punts anteriors, ja que tot està 

connectat. Així doncs, la conclusió final és que les grans indústries es fixen més en 

la conservació de la melmelada, ja que contenen un alt percentatge de sucre, que 

correspon, només, al que han preferit  un 22% dels enquestats del tast.  

Les petites indústries es fixen més en la demanda del consumidor, i acostumen a 

elaborar unes melmelades amb menys quantitat de sucre, encara que això pugui 

comportar que els seus productes tinguin una data de caducitat més petita en 

comparació en les melmelades produïdes amb més quantitat de sucre.  

 

4.2. EL SENTIT DE LA VISTA: LES MONGETES 

4.2.1. Recepta 

-4 tasses de mongetes tendres 

-4 pots (3 d’ells amb 1 L d’aigua i l’altre amb 750ml d’aigua) 

-250ml de vinagre 

-3 culleradetes de bicarbonat sòdic 

-Sal 

-Paper indicador de pH 

Primer de tot es posa a bullir els tres pots amb la quantitat corresponent d’aigua. 

S’afegeix el vinagre al pot de 750ml d’aigua; i a un dels altres tres, el bicarbonat. Es 

manté el tercer pot únicament amb aigua i, el quart pot, s’hi posa aigua amb sal. El 

pH de cada mostra es comprova amb un paper indicador. Finalment, s’afegeixen les 

mongetes tendres a cada pot i deixa-les bullir durant 10 minuts. 

 

4.2.2. Hipòtesi 

Per poder observar com influeix el sentit de la vista a l’hora d’escollir un plat, he fet 

quatre plats de mongetes, cada un d’ells bullit amb aigua d’un pH diferent per fer 

variar el color de les mongetes.  

Crec que les mongetes fetes amb vinagre seran les que menys gent triarà, ja que 

són d’un color marronós poc agradable. En tercer lloc penso que hi haurà les 
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mongetes fetes amb aigua i bicarbonat, ja que per molt que tinguin un verd potent 

que cridava l’atenció, al coure’s la seva pell s’ha estovat fent que dóna una sensació 

de sobre cocció al plat.  

Crec que la gent votarà més les primeres o les segones mongetes (fetes amb aigua i 

aigua i sal respectivament), ja que les dues tenen el mateix color i aspecte.  

Segons el gust, crec que la gent escollirà les mongetes fetes amb aigua i sal, ja que 

són les mongetes a les que estem acostumats. També crec que les menys votades 

seran les mongetes fetes amb vinagre, ja que el gust del vinagre és força fort i hi ha 

gent a qui potser no li acaba de convèncer.  

4.2.3. Resultats del tast 

Aquesta gràfica ens mostra 

els resultats sobre el que 

prefereix la gent que va 

participar en el tast a l’hora 

d’escollir les mongetes 

segons la vista. Sabent que 

les mongetes fetes amb aigua 

i les fetes amb aigua i sal 

tenen exactament el mateix 

color i aspecte, podem sumar els seus percentatges, 

convertint-se així amb les mongetes més votades amb 

un 68% dels enquestats. 

En segon lloc trobem les mongetes fetes amb aigua i bicarbonat, amb un 30%. 

Aquestes mongetes tenen un verd molt potent, que crida l’atenció dels enquestats, 

encara que la seva pell estovada dóna una sensació de sobre cocció que no agrada 

a tothom. En últim lloc trobem les mongetes fetes amb aigua i vinagre, amb un 2%. 

35% 

33% 

30% 

2% 

VISTA 

AIGUA

AIGUA+SAL

AIGUA+BICARBONA
T

AIGUA+VINAGRE

Gràfic 3. Mongetes, vista, 

Elaboració pròpia.  
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En aquest segon gràfic 

observem els resultats de 

les mongetes escollides 

segons el gust. La majoria 

dels enquestats, un 75%, 

ha escollit les mongetes 

fetes amb aigua i sal. En 

segon lloc trobem les mongetes fetes únicament amb 

aigua, amb un 13%. A continuació, amb un 7%, la gent ha 

escollit les mongetes fetes amb aigua i bicarbonat; i en 

últim lloc hi ha les mongetes fetes amb vinagre, amb un 5% dels enquestats.  

4.2.4. Què ha passat a nivell químic? Explicació del 

pH  

Per poder estudiar com influeix el sentit de la vista a l’hora d’escollir un plat, hem 

utilitzat les mongetes tot variant el seu color. Això ha estat possible gràcies a variar 

el pH de l’aigua amb la que fem bullir les mongetes, afegint substàncies àcides o 

alcalines en l’aigua amb la que posteriorment courem l’aliment.  

Per aconseguir un pH alcalí, hem bullit les mongetes amb aigua i bicarbonat; i, per 

aconseguir un pH àcid, les hem bullit amb aigua i vinagre.   

 

 AIGUA: En primer lloc, hem fet bullir 1L d’aigua i a continuació hi hem abocat 

250g de mongetes tendres, fent-les bullir durant 10 minuts. Una vegada 

passats aquests 10 minuts, escorrem les mongetes i les servim en un plat, 

moment en el que n’observem el color. La prova de pH s’ha de fer quan 

l’aigua ja bull, abans d’abocar-hi les mongetes.  

 AIGUA AMB SAL: Hem fet bullir aigua afegint-hi una cullerada de sal. Una 

vegada l’aigua bullia, hem mirat el pH amb el paper indicador, i a continuació 

hi hem abocat els 250g de mongetes tendres, les que hem deixat bullir durant 

10 minuts. Una vegada passat aquest temps, escorrem les mongetes i les 

servim en un plat. 

13% 

75% 

7% 5% 

GUST 

AIGUA

AIGUA+SAL

AIGUA+BICARBONAT

AIGUA+VINAGRE

Gràfic 4. Mongetes, gust. 

Elaboració pròpia.  
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 AIGUA AMB BICARBONAT: En primer lloc hem abocat 1L d’aigua a l’olla i hi 

hem afegit tres cullaredetes de bicarbonat. Ho hem posat a bullir i a 

continuació hem mirat el pH amb el paper indicador. A continuació, hem 

abocat els 250g de mongetes tendres i les hem deixat bullir durant 10 minuts. 

Una vegada passat aquest temps, les hem escorregut i les hem servit en un 

plat. 

 AIGUA AMB VINAGRE: Hem abocat 750ml d’aigua i 250ml de vinagre en una 

olla i ho hem fet bullir. Una vegada bullit, hem mesurat el pH amb un 

indicador, i a continuació hi hem abocat les mongetes, deixant-les bullir durant 

10 minuts. Una vegada passat aquest temps, les hem escorregut i les hem 

servit en un plat.  

 

Per mesurar el pH de cada aigua amb la que posteriorment bullirem les 

mongetes, he utilitzat paper indicador. El pH s’ha de mesurar abans d’abocar les 

mongetes a l’olla, quan l’aigua comença a bullir. El paper indicador indica si una 

substància és àcida o base, i ho fa canviant de color una vegada es posa en 

contacte amb la substància que volem estudiar. Per exemple, en les mongetes 

bullides només amb aigua, vaig introduir la punta del paper indicador quan l’aigua 

va començar a bullir, i en vaig obtenir el resultat que es pot observar a la 

fotografia 7. En la següent imatge es pot observar el color que va agafar el paper 

indicador àcid-base una vegada el vaig posar en contacte amb l’aigua; que, a 

l’hora de comprovar els resultats, observem que correspon al nivell 8 dins l’escala 

de pH. 

Els resultats han estat els següents : 

 

 

 

 

Fotografia 7. pH aigua. (Solsona, 

11 de juny del 2016). Elaboració 

pròpia.  



La cuina, un gust en tots els sentits Xènia Xandri Capell 

 

 28 

BULLIDES AMB pH ASPECTE IMATGE 

 

 

 

AIGUA 

 

 

 

8 (alcalí) 

 

 

 

Verd fluix i brillant 

 
 

Fotografia 8. 

 

 

AIGUA + SAL 

 

 

8 (alcalí) 

 

 

Verd fluix i brillant 

 

 

 

 

Fotografia 9. 

 

 

 

AIGUA + 

BICARBONAT 

 

 

 

12 (alcalí) 

Verd fort i mate. La 

pell de la mongeta 

s’ha trencat en 

trossets petits, fet 

que dóna una 

sensació de sobre 

cocció. 

 

 

Fotografia 10. 

 

 

AIGUA + 

VINAGRE 

 

 

4 (àcid) 

 

 

To marronós amb 

traçades verdes 

 

 

Fotografia 11.  

 

 

La clorofil·la és el pigment que intervé en els canvis de color de les mongetes. La 

clorofil·la té quatre grups pirrols que formen un anell de porfirina. El radical fitil (de 

l’alcohol fitol que conté 20 àtoms en la seva cadena) és la part de la molècula que fa 

Fotografia 8, 9, 10 i 11. Mongetes amb diferents pH. 

(Solsona, 11 de juny del 2016). Elaboració pròpia.  
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soluble la clorofil·la en greixos i dissolvents orgànics. Aquest radical fitil, està unit 

mitjançant un enllaç ester amb un grup dels quatre pirrols. Hi ha dues formes de 

clorofil·la, la clorofil·la a, d’un color verd intens o verd blavós, i la clorofil·la b, de color 

verd-groc. En les plantes verdes la quantitat de clorofil·la a pot triplicar la de 

clorofil·la b. Aquests dos tipus de clorofil·la es distingeixen per una ramificació en un 

dels seus carbonis: la clorofil·la a té una ramificació de CH3; en canvi, la clorofil·la b 

té una ramificació amb un OH, com es pot observar en les figures següents:  

 Clorofil·la a:  

 

 

 

 

 

 

 Clorofil·la b: 

 

 

 

 

 

 

 

A l’afegir una substància àcida a les mongetes en el moment de coure-les, els àtoms 

de magnesi de la clorofil·la són reemplaçats per un parell d’àtoms d’ions H+ 

Figura 10. Clorofil·la a. Font: 

http://www.wikiwand.com/ca/Clorofil%C2%B7la_a 

Figura 11. Clorofil·la b. Font: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll_b_structure.svg 
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procedents dels àcids. La clorofil·la es transforma en feofitina: la clorofil·la a en una 

feofitina de color verd grisós i la clorofil·la b en una feofitina de color verd oliva.  Com 

que la proporció de clorofil·la a és major que la b, les mongetes queden d’un color no 

desitjable.  

El contrari passa quan afegim bicarbonat, que augmenta el pH, ajuda a mantenir el 

color, però augmenta la destrucció de la tiamina (vitamina B1).  

4.2.5. En què es basen els bons restaurants? 

Per poder estudiar en què es basen els bons restaurants, he observat receptes de 

cuiners reconeguts com Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Bersastegui, Arguiñano, 

Gordon Ramasay, Juan Mari Arzak, Jaime Oliver, Pedro Subijana, Joan Roca i 

Bruno Oteiza. 

Després de llegir les seves receptes i buscar si afegeixen alguna substància àcida o 

base a les mongetes, he pogut observar que en la seva cocció només afegeixen sal 

a l’aigua, per donar-li més gust; no obstant això, moltes de les receptes amb les que 

he treballat fan una salsa amb oli d’oliva i all per tirar a les mongetes una vegada 

bullides. L’all és una substància alcalina, que pot actuar com ho ha fet el bicarbonat: 

augmentant el pH i potenciant  el color, tot donant-li un gust característic i diferent.  

4.2.6. Conclusió 

Com podem observar, en aquest cas la majoria de gent coincideix què les mongetes 

que escolliria segons el sentit de la vista i les que escolliria segons el sentit del gust 

són les mateixes: les bullides amb aigua i sal. També observem que un 30% dels 

enquestats han escollit les mongetes fetes amb aigua i bicarbonat  segons la vista, i 

només un 7% ho han fet segons el gust. A més a més, també s’ha verificat la 

hipòtesis en el menys escollit, que en els dos sentits ha estat les mongetes fetes 

amb aigua i vinagre.  

L’altre objectiu de l’apartat era observar si els grans restaurants es fixen en el gust o 

en el color que agafen les mongetes depenent amb què les bullim, i a l’observar 

algunes receptes de restaurants de qualitat hem pogut observar que, la majoria 

d’aquests es decanten per bullir les mongetes únicament amb aigua i sal. No obstant 
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això, trobem alguns restaurants que afegeixen a la seva recepta una substància 

alcalina, que potencia el color de les mongetes i les fa més agradables a simple 

vista, fet que també coincideix en amb els resultats del tast, ja que un 30% dels 

enquestats prefereixen les mongetes, segons el sentit de la vista, amb un color més 

potent.  

 

4.3. EL SENTIT DE L’OLFACTE: EL VI 

4.3.1. Com es fabrica el vi?  

- Veremar: s’ha de fer quan el raïm ha arribat al punt ideal de maduració (ha 

assolit l’equilibri entre els àcids que al madurar disminueixen i els sucres que 

van augmentant). 

- Desrapar: una vegada feta la verema, s’ha de desrapar. Aquest procés 

consisteix en separar la rapa dels grans amb l’ajuda d’una màquina. La rapa2 

donaria un gust herbaci-aspre al vi, degut als tanins que conté. 

 

- Esprémer o xafar: es fan passar els grans de raïm entre uns corrons de 

cautxú que els trenquen suaument. Una vegada xafat el raïm, tenim el most 

(pasta de verema on hi ha el suc del raïm), les pells i les llavors.  

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

2
Rapa. És la part llenyosa del raïm (el que queda després de treure-li els grans) 

Figura 12. Font: http://www.xtec.cat/cda-

bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf 

Figura 13. Font: http://www.xtec.cat/cda-

bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf 
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- Premsar: s’utilitza per acabar d’extreure tot el suc del raïm. Com més pressió 

donem a la premsa, més baixa serà la qualitat del vi. 

 

 

- Fermentació alcohòlica (explicat a l’apartat 4.3.2.) 

- Clarificar: abans de comercialitzar un vi cal extreure’n les impureses (pòsit). 

Això s’aconsegueix deixant-lo en un dipòsit durant un temps perquè decanti i 

el pòsit precipiti. Per acabar d’extreure’n les impureses, es fa passar el vi per 

una sèrie de filtres. 

  

 

 

 

 

 

 

- Envellir: aquest procés es pot dur a terme en bótes i també en ampolles 

tapades amb taps de suro. Es tracta d’una criança oxidativa, perquè a través 

dels porus de la fusta o del suro hi ha intercanvi d’oxigen de fora cap a dins i 

això provoca canvis en el vi. El temps d’envelliment variarà segons el tipus de 

vi.  

 

 

 

 

Figura 14. Font: http://www.xtec.cat/cda-

bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf 

Figura 15. Font: http://www.xtec.cat/cda-

bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf 

Figura 16. Font: http://www.xtec.cat/cda-

bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf 



La cuina, un gust en tots els sentits Xènia Xandri Capell 

 

 33 

4.3.2. La fermentació alcohòlica 

Dintre de les rutes metabòliques en les quals intervenen els glúcids hi trobem la 

glucòlisi, que és una ruta comuna a tots els éssers vius, perquè inicia tant les rutes 

aeròbiques com les anaeròbiques, que són: 

 Respiració cel·lular: conjunt de processos que condueixen a la 

transformació del piruvat, en condicions aeròbiques, fins a diòxid de 

carboni, aigua i molta quantitat d’energia (en forma d’ATP). 

 Les fermentacions: es produeixen en absència d’oxigen (hipòxia). El 

piruvat no degrada totalment i es transforma en altres molècules orgàniques 

que encara conserven part de l’energia. És per aquest motiu que la quantitat 

d’ATP resultant de les fermentacions és més petita en comparació a la 

respiració cel·lular. 

  

 

→ VIES CATABÒLIQUES ANAERÒBIQUES: FERMENTACIONS 

Les fermentacions són processos catabòlics d’oxidació parcial de la glucosa en 

condicions anaeròbiques. Aquest procés pot generar com a producte final diversos 

compostos orgànics, que són els que caracteritzen els diferents tipus de 

fermentacions.  

 

Les fermentacions compleixen un doble objectiu: 

 Produir ATP: el rendiment són només els dos els dos ATP formats per 

fosforilació durant la glucòlisi.  

 Recuperar o reciclar el NADH.  

 

Figura 17. Fermentació alcohòlica. 

Font: 

https://biotecnologia.fundaciontelefon

ica.com/2011/03/14/la-fermentacion-

alcoholica-como-se-produce-y-

aplicaciones/ 
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→ LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA  

La fermentació alcohòlica es produïda per fongs. En aquest procés, el piruvat es 

descarboxila i es converteix en acetaldehid, que es redueix a expenses del NADH i 

dóna lloc a etanol. 

En aquestes oxidacions parcials, alguns àtoms del compost inicial s’oxiden (els dos 

que aniran al diòxid) i altres es redueixen (els que van a l’etanol). De l’energia 

generada, el 25% s’emmagatzema en dues molècules d’ATP i la resta es dissipa en 

forma de calor.  

 

C6H12O6 →  2 CH3 –CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP 

     glucosa           etanol              diòxid      energia 

                                    de carboni 

 

Concretament, en la fermentació alcohòlica del vi, es transformen els sucres simples 

(la glucosa i la fructosa) en alcohol etílic i diòxid de carboni.  

 

→ APLICACIONS DE LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA 

En molts casos, les fermentacions s’utilitzen per elaboracions industrials, com ara 

aliments, begudes alcohòliques, vitamines, productes farmacèutics… 

En la fermentació alcohòlica, l’etanol del vi procedeix de la fermentació de la 

glucosa del raïm, produïda pels llevats Saccharomyces.  

Mitjançant fermentació alcohòlica s’aconsegueixen vins, cervesa, alcohol, xocolata, 

cigarrets, pa i d’altres.  

 

4.3.3. El vi i els seus aromes 

En l’última fase de la maduració, els grans de raïm intensifiquen el seu aroma 

particular. La pell i les parts profundes de la pulpa són les zones del raïm on més es 

localitzen les substàncies que donen l’aroma. Tots i cada un dels vins té un aroma 

diferent.  

Químicament parlant, els aromes es componen d’àcids, sucres, alcohols, terpens i 

acetats.  

LES SUBSTÀNCIES AROMÀTIQUES: 
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Aquest conjunt de substàncies es divideixen en tres grups: 

 AROMES PRIMARIS: són tots aquells que procedeixen del raïm i del most. 

Aquests aromes depenen del tipus de raïm, de la terra on s’ha cultivat, del 

moment de la verema, de les tècniques d’elaboració, etc. Les substàncies 

responsables dels aromes primaris són els acetats, alcohols,      àcids, èsters 

i els terpens. Generalment tenen un caràcter afruitat o de confitura.  

 AROMES SECUNDARIS: aquests aromes es produeixen en la segona fase 

de creació del vi, en la fermentació alcohòlica. Provenen de substàncies com: 

alcohols superiors, èters, aldehids, àcids grassos… . Aquests aromes perden 

intensitat al llarg del temps per hidròlisi. 

Un vi jove només pot tenir aromes primaris i secundaris. 

 AROMES TERCIARIS: aquests aromes s’originen durant el procés de criança 

o envelliment. Poden originar-se en el procés d’envelliment en l’ampolla o per 

la degradació de certs aminoàcids, encara que principalment són deguts a la 

bóta.   

 

4.3.4. Hipòtesi 

En aquest apartat, i per estudiar l’olfacte, hem treballat amb el vi, fent olorar i 

posteriorment provar dos varietats de vi: el vi Gregal i l’Ermita blanc. He escollit 

aquests dos vins perquè un d’ells és més afruitat (vi Gregal); en canvi, el vi Ermita 

Blanc és més sec. Ambdós són vins blancs.   

Crec que segons l’olfacte, la gent escollirà el vi més afruitat (vi Gregal), ja que et 

dóna una sensació de frescor i una intensa aroma que em recorda als perfums de 

primavera, de flors i altres herbes aromàtiques. 

En canvi, crec que el vi Ermita Blanc no agradarà tant, ja que el seu aroma no és tan 

afruitat ni tan agradable com el vi Gregal, sinó que és més sec.  

Segons el sentit del gust, crec que la gent es decantarà més cap al vi Ermita Blanc, 

ja que al ser més sec es pot combinar millor amb diversos aliments. En canvi, el vi 

Gregal, pot costar de combinar ja que al ser més afruitat, depèn de amb què te’l 

beguis pot no agradar i fer una combinació força estranya. 
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4.3.5. Resultats del tast 

En aquesta gràfica podem 

observar els resultats del tast a 

l’hora d’olorar el vi. Com la 

gràfica ens mostra, la majoria 

dels enquestats han escollit el vi 

Gregal, que té un aroma més 

afruitat, amb un 73% dels 

enquestats. En canvi, el 27% ha votat l’Ermita 

Blanc, el qual el seu aroma és més sec.  

En aquesta segona gràfica hi ha 

representats els vots dels 

enquestats a l’hora de tastar el vi, 

segons el sentit del gust.  

Com podem observar, un 63% 

dels enquestats ha escollit el vi 

Gregal (aroma afruitat), i un 37% 

s’ha decantat per l’Ermita blanc.  

4.3.6. Conclusió 

Com ens mostren els gràfics, el vi Gregal ha estat escollit per un 73% dels 

enquestats segons el sentit de l’olfacte, però a l’hora d’escollir-lo pel gust, ho ha fet 

un 63%; aquestes dades ens donen a conèixer que el 10% dels enquestats que 

havia escollit el vi Gregal segons l’olfacte, no ho ha fet segons el gust.  

El vi Ermita Blanc ha estat votat pel 27% dels enquestats segons l’olfacte, encara 

que segons el gust, hi ha hagut el 10% més dels enquestats que s’han decantat cap 

al aquest vi més sec.  

Així doncs, aquestes dades verifiquen la meva hipòtesi respecte a l’olfacte, ja que la 

majoria d’enquestats ha escollit el vi Gregal. No obstant això, segons el sentit del 

73% 

27% 

OLFACTE 
VI GREGAL
VI ERMITA BLANC

63% 

37% 

GUST 
VI GREGAL
VI ERMITA BLANC

Gràfic 5. Vi, olfacte. Elaboració 

pròpia. 

Gràfic 6. Vi, gust. Elaboració 

pròpia.  
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gust, cal refusar la meva hipòtesi, ja que la majoria de gent ha escollit el vi més 

afruitat: l’Ermita Blanc, mentre jo pensava que escollirien el vi Gregal.  

 

4.4. EL SENTIT DE L’OÏDA: LES PATATES DE 

BOSSA 

4.4.1. Com es fabriquen les patates de bossa? 

Les patates poden arribar a la fàbrica des dels magatzems o directament des del 

camp en les èpoques d’alta producció.  

El procés de fabricació de patates des que aquestes arriben a la fàbrica fins que en 

surten fregides i dins d’una bossa, tarda uns 40-50 minuts; i tots els processos, 

excepte la col·locació de les bosses de patates dins de caixes, les duen a terme 

màquines.  

Una vegada es descarreguen els camions que transporten les patates fins la fàbrica 

es separen les patates enanes, que s’utilitzaran per a la fabricació d’almidó.  

El següent pas és pelar les patates. Per fer-ho s’utilitza uns tambors folrats amb una 

mena de paper de vidre capaç de pelar 40kg de patates en un minut i mig.  

Una vegada pelades, passen per un sistema de visió que comprova que les patates 

estiguin en correcte estat. Si tenen cops o taques negres, aquestes es fan fora de la 

cinta de producció i són destinades a la producció d’almidó.  

A continuació, es tallen les patates amb una màquina formada per uns cilindres que 

contenen uns ganivets molt esmolats que tallen totes les patates en el mateix gruix, 

ja que si es tallessin en diferents mides, les més gruixudes quedarien crues i les més 

primes es cremarien i no es podrien vendre.  

Una vegada tallades, passen per una cinta on s’extreu l’excés d’almidó de les 

patates, i abans d’entrar a la fregidora, passen per uns assecadors amb la finalitat 

que les patates arribin el menys molles possible a la fregidora.  

La fregidora conté uns 8000L d’oli, i una vegada hi aboquen les patates, aquestes es 

mantenen en moviment dins de la fregidora gràcies al moviment d’unes paletes.  

Una vegada fregides, passen per un segon aparell òptic que fotografia totes i cada 

una de les patates per observar si tenen l’aspecte que l’empresa vol per les seves 
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patates de bossa. Les patates que han estat detectades com a no acceptables en 

aquesta última fase, són utilitzades per l’alimentació d’animals. 

Durant tot el procés de producció de patates fregides s’ha d’anar amb molt de 

compte, ja que les patates són un producte molt delicat i necessiten una temperatura 

i humitat determinades per no fer-se malbé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Fotografia 12. Collita de patates. Font: 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/

10/09/articulo/1381294800_138129.html 

Fotografia 13. Les patates arriben a la fàbrica. 

Font: 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/

10/09/articulo/1381294800_138129.html 

Fotografia 14. Camí a la fregidora. Font: 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/10/09

/articulo/1381294800_138129.html 

Fotografia 15. Les patates, ja fregides, passen pel 

segon aparell òptic. Font: 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/10/0

9/articulo/1381294800_138129.html 

Fotografia 16. Embalatge de les patates. Font: 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/1

0/09/articulo/1381294800_138129.html 
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4.4.2. El cruixit de les patates de bossa 

Un dels grans secrets de les patates de bossa és el seu cruixit. El primer “truc” per 

aconseguir unes patates cruixents és fer-les d’una mida força gran (més gruixudes); 

d’aquesta manera tenim de mastegar-les amb la boca oberta, fet que fa que puguem 

sentir millor el cruixit que fan al trencar-se.  

Una vegada tenim la patata a la boca, les indústries que fabriquen les patates de 

bossa van haver de buscar una solució perquè al posar-se en contacte amb la 

saliva, aquestes no deixessin de fer soroll al mastegar-les.  

Per mantenir el cruixit una vegada es poden en contacte amb un medi humit (la 

boca), cal anar a buscar l’explicació a la pròpia naturalesa. Per exemple, la 

pastanaga: les seves cèl·lules estan plenes d’aigua que exploten al ser mastegades 

produint soroll. La força del cruixit depèn de com de rígides són les parets de les 

cèl·lules, per tan, de com de resistents són abans de que explotin. Així doncs, els 

fabricants de les patates de bossa no han pogut treballar amb aigua a l’hora de 

produir-les (si les fabriquessin amb aigua s’estovarien a l’estar tan temps dins de la 

bossa), sinó que han treballat amb un material molt més econòmic: l’aire. El volum 

de qualsevol patata de bossa està compost per un 80% d’aire aproximadament.  

 

4.4.3. Hipòtesi 

Quan vaig arribar al sentit de l’oïda al principi no sabia gaire com encarar-ho, però 

quan em van passar un estudi on s’explicava la relació entre el gruix de la patata, el 

soroll que fa al trencar-se i la demanada de la població; vaig veure que era una 

manera força atractiva i diferent d’estudiar el sentit de l’oïda.  

Per estudiar l’oïda vaig escollir dos patates de la mateixa marca però amb gruixos 

diferents. Dintre de totes les possibilitats que hi havia, vaig escollir les patates 

nomenades “Caseras” i les “De Xurreria”; de les quals aquestes segones són més 

primes que les “Caseras”.  

Després d’estudiar la relació entre el gruix de la patata i el seu cruixit (com més 

gruixuda més soroll fa al trencar-se); tinc clar que la majoria de gent escollirà, 

segons l’oïda, les patates “Caseras”, ja que són més gruixudes.  
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Segons el sentit del gust, penso que la majoria de gent també es decantarà cap a les 

patates “Caseras”, ja que al ser més gruixudes dóna la sensació que hagin de tenir 

més gust de patata que no les altres, que són més primes.  

4.4.4. Resultats del tast 

En aquest gràfic trobem els 

resultats del què ha triat la 

gent enquestada segons l’oïda. 

Com podem veure, la gran 

majoria (el 88% dels 

enquestats) s’ha decantat cap 

a les patates “Caseras”, que 

són més gruixudes i això fa que facin més soroll al 

trencar-se. Només el 12% restant dels enquestats ha 

escollit les patates “De xurreria”, que són força més primes i el seu soroll no és tan 

greu ni sec com les “Caseras”.  

En aquest segon gràfic 

trobem representats els 

resultats del què ha triat la 

gent enquestada segons el 

sentit del gust. Veiem que la 

majoria s’ha decantat cap a 

les patates de xurreria (el 83% dels enquestats), al 

contrari que el gràfic anterior, en el que només ho han 

fet un 12%.  

4.4.5. Conclusió 

Només un 17% dels enquestats han votat les patates “Caseras” segons el gust, 

quan prèviament ho havien fet un 88% a l’hora de respondre segons el sentit de 

l’oïda. D’aquesta manera, verifiquem la hipòtesi plantejada anteriorment pel sentit de 

l’oïda, ja que la majoria dels enquestats s’han decantat per les patates “Caseres”, 

que són més gruixudes i fan més soroll al trencar-se. 

12% 

88% 

OÏDA 

XURRERIA(+ primes)

CASERAS (+gruixudes)

83% 

17% 

GUST 

XURRERIA(+ primes)

CASERAS
(+gruixudes)

Gràfic 7. Patates, oïda. 

Elaboració pròpia.  

Gràfic 8.Patates, gust. 

Elaboració pròpia.  
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El que sí que cal refutar és la hipòtesi segons el sentit del gust, ja que prèviament 

havia enunciat que segons el meu pensament les més escollides serien les Caseres; 

en canvi, les que han agradat més segons el sentit del gust han estat les patates de 

“Xurreria”, que són més primes.   

 

4.5. EL SENTIT DEL TACTE: LA GELATINA 

4.5.1. Com s’obté l’agar-agar? 

En primer lloc s’agafen unes algues específiques del mar, es porten 

a la fàbrica i allà es netegen per treure’ls les restes de sal i sorra.  

Una vegada les algues estan netes, es posen en uns grans bidons 

plens d’aigua i les sotmeten a grans pressions per poder extreure 

l’agar-agar de l’alga.  

Després de dur a terme aquest pas, queda l’agar-agar dissolt en 

l’aigua, i per mitjà d’un procés de filtració, s’eliminen les restes 

d’algues que hi ha a l’aigua.  

A continuació, es premsa l’agar-agar i s’asseca per aconseguir el 

producte en pols que finalment trobarem a les botigues. 

Una vegada l’agar-agar està sec, es tritura, quedant un producte 

d’un color blanc-crema en forma de pols amb numerosos beneficis 

per l’organisme i qualitats culinàries importants 

.  

 

4.5.2. Recepta gelatina agar-agar i Royal 

 RECEPTA GELATINA AGAR-AGAR: 

-8 g d’agar-agar en pols 

-2 tasses de suc de taronja (opcional incorporar sucre) 

-1 llimona 

Primer de tot cap posar a bullir el suc de taronja, afegint-hi unes gotes de llimona. 

Quan comença a bullir, cal incorporar-hi l’agar-agar, remenant durant uns dos minuts 

Figura 18. Obtenció de l’agar-agar. Font: 

http://www.alliumherbal.com/es/articulos/51-alimentacion-ecologica-

edulcorantes-y-sales/270-agar-agar.html 



La cuina, un gust en tots els sentits Xènia Xandri Capell 

 

 42 

aproximadament. Aboquem el líquid en un motlle i ho deixem refredar durant uns 30 

minuts. Passada aquesta estona, ja es pot servir.  

 

 RECEPTA GELATINA: 

-1 sobre de gelatina (en aquest cas, Royal) 

-aigua 

 

S’aboca el contingut del sobre de gelatina en una recipient que contingui 250mL 

d’aigua bullint. Quan estigui totalment dissolt, s’afegeix 250mL d’aigua freda i es 

remena. S’aboca el líquid en un motlle i es deixa refredar abans de servir-lo.  

 

4.5.3. Hipòtesi 

Crec que en els dos casos (segons la textura i segons el gust), la gent es decantarà 

cap a la gelatina feta amb agar-agar.  

La gelatina feta amb agar-agar, al principi, té un a textura més forta (costa més de 

trencar), encara que quan te la poses a la boca, se’t desfà sense necessitat de 

mastegar-la. En canvi, la gelatina Royal té una textura més llefiscosa, però no es 

desfà a la boca. 

Segons el gust, també crec que la gent escollirà la gelatina amb agar-agar, perquè 

encara que aquest no vari notablement, la gelatina Royal té un gust més artificial, al 

contrari que la feta amb agar-agar, que té un gust més natural, més artesanal.  

4.5.4. Resultats del tast 

Aquesta gràfica ens mostra els 

resultats de la gelatina escollida 

pels enquestats segons la 

textura. Observem que un 82% 

ha triat la Royal, que té una 

textura més llefiscosa. Només un 

82% 

18% 

TEXTURA 

ROYAL

AGAR-AGAR

Gràfic 9. Gelatina, textura. 

Elaboració pròpia.  
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18% ha escollit la gelatina feta amb agar-agar, que té una textura més dura però es 

desfà a la boca.  

En aquesta gràfica observem 

les respostes dels enquestats 

segons el gust. En aquest 

cas, els resultats estan més 

igualats: un 48% ha escollit la 

gelatina feta amb agar-agar, i  

un 52% s’ha decantat per la gelatina Royal. Això pot 

ser degut a que, com hem explicat en l’apartat 4.5.3, el 

seu gust no varia notablement.  

4.5.5. Diferències a nivell químic i nutricional en 

relació a cada gelatina 

Tan la gelatina com l’agar-agar són dos productes gelificants. Un gel és un sistema 

que té una fase líquida i una fase sòlida; l’estructura és més semblant a la d’un 

producte sòlid, però la densitat és més semblant a la dels productes líquids. 

La principal diferència entre la gelatina i l’agar-agar és el seu origen: la gelatina és 

una proteïna animal, que s’obté a través dels teixits connectius dels animals bullits 

amb aigua; en canvi, l’agar-agar és un polisacàrid que prové d’una sèrie d’algues, 

entre les quals trobem l’alga Gelidium i la Graciliària. D’aquesta manera, una és 

d’origen animal i l’altra d’origen vegetal. 

Una altra diferència entre aquests dos productes és la temperatura amb la que cal 

treballar amb aquests productes a la cuina: la gelatina es dissol sobre els 27ºC 

aproximadament, degut a una substància que s’anomena genetrina; en canvi, 

esdevé gel aproximadament als 18ºC.  La gelatina no es pot fer bullir, ja que es 

degradaria.  

L’agar-agar és un pols sec insoluble en aigua freda, però en entrar en contacte amb 

aigua calenta (90º-100ºC), es dissol sense dificultat. La gelificació té lloc quan el 

producte es troba a una temperatura d’uns 32º-40ºC.  

52% 
48% 

GUST 

ROYAL

AGAR-AGAR

Gràfic 10. Gelatina, gust. 

Elaboració pròpia.  
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Per tant, la gelatina s’utilitzarà per fer postres freds o de baixes temperatures, ja que 

gelifica als 18ºC; i l’agar-agar també és podrà utilitzar per plats calents, perquè 

gelifica als 32º-40ºC.  

El pH i el contingut de sucre influeixen en el poder gelificant de l’agar-agar: com més 

àcid sigui la preparació, menys poder gelificant; en canvi, com més elevat sigui el 

contingut de sucre, el gel que formi serà més dur.  

A totes aquestes diferències cal afegir-hi que l’agar-agar és reversible. És a dir, si 

escalfem el gel que forma és tornarà líquid, i si el refredem es tornarà a gelificar.  

 

AGAR-AGAR: 

→Taula nutricional per cada 100g d’agar-agar: 

 

COMPONENT AGAR AGAR SEC (en pols) 

Calories 16 Kcal 

Grassa 1,2g 

Proteïna 1,3g 

Fibra 80g 

Potassi 110mg 

Calci  700mg 

Ferro 21mg 

 

GELATINA ROYAL (origen porcí): 

→ Taula nutricional per cada 100g de gelatina en pols Royal: 

 

COMPONENTS GELATINA ROYAL EN POLS 

Calories 380 Kcal 
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Proteïnes 9,4g 

Hidrats de carboni 86g 

Sodi 0,32g 

Vitamina C 83mg 

 

4.5.6. Conclusió 

Com ens mostren els gràfics anteriors, segons la textura, un 82% dels enquestats 

s’han decantat cap a la gelatina Royal, i segons el gust només ho han fet el 52%. El 

30% dels enquestats que segons la textura havien escollit la gelatina Royal, a l’hora 

de triar segons el gust, han escollit la gelatina feta amb agar-agar.  

Tanmateix, segons la textura, només un 18% dels enquestats havia escollit la 

gelatina feta amb agar-agar. En canvi, segons el gust, ho han escollir el 48% dels 

enquestats.  

Així doncs, s’ha refutat la hipòtesi, ja que la primera sensació era que en els dos 

casos la gent triaria la gelatina feta amb agar-agar, ja que té un gust més natural. 

Aquests resultats poden ser deguts a que la gent que està acostumada a menjar 

quelcom amb un gust particular, li costa d’obrir-se a acceptar-ne de nous.  

5. CONCLUSIÓ 

Primer de tot he de dir que m’ha sorprès la importància que tenen els sentits a l’hora 

de menjar, i no em refereixo només al gust, sinó al conjunt dels cinc gustos. Tots ells 

juguen un paper molt important en tot el que té relació amb la cuina i el menjar; tan 

en la creació dels plats d’un restaurant, com en la producció de productes 

alimentaris en les indústries...fins i tot en la cuina de casa nostra. Tot i això, cal 

recordar que els resultats del tast són subjectius, ja que només és van fer a una 

petita mostra de la població (60 persones); no obstant això, m’ha servit per tenir una 
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idea força viable del que prefereix la gent i ho he pogut comparar en algunes 

indústries.  

Cal remarcar que s’han aconseguit tots els objectius que em vaig marcar a l’inici del 

treball: 

 El primer objectiu l’he aconseguit a través del tast que vaig fer durant l’estiu, 

on es pot veure que en tres dels gustos que he estudiat, la gent escolliria el 

mateix per el gust concret que estudiava i pel gust: 

- Les mongetes que la majoria dels enquestats van escollir segons la vista, són 

les mateixes mongetes que van escollir segons el gust: les bullides amb aigua 

i sal.  

- El vi que la majoria de gent va escollir segons l’olfacte va ser el Vi Ermita 

Blanc, que va ser el mateix que van escollir segons el sentit del gust.  

- En les patates sí que hi ha una diferència en el resultat: segons l’oïda, la 

majoria de gent va escollir les Caseres (patates amb un gruix major); en canvi, 

segons el sentit del gust, el 83% dels enquestats es van decantar cap a les 

patates Xurreria, que són més primes.  

- La gelatina escollida per la textura va ser la Royal, encara que pel gust la 

majoria es va decantar cap a la gelatina feta amb agar-agar, encara que la 

diferència de percentatge entre una i l’altra és gairebé nul·la.  

 El segon objectiu que he assolit ha estat el de comparar els resultats de la 

gent del tast (que equival als resultats de la demanda dels productes 

industrials) amb els productes que tenen al mercat les grans indústries. 

Aquest estudi l’he dut a terme amb les melmelades, comparant els resultats 

del tast amb la quantitat d’ingredients que contenen les melmelades 

industrials; i amb les mongetes, comparant el que prefereix la població en 

comparació amb el que fan els grans restaurants: 

- La majoria de gent va escollir la melmelada mig dolça; i, al comparar-ho amb 

les melmelades de grans marques ens adonem que la quantitat de sucre que 

hi posen a l’hora de produir-les és força elevat (entre un 35% i un 65% de 

sucre), així que he arribat a la conclusió que les grans industries es fixen més 

en altres factors, com per exemple en la conservació de la melmelada (en la 
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que, com més quantitat de sucre, més temps es conserva) que en el que la 

gent prefereix. Per contraposar-ho, també ho he comparat amb la quantitat de 

sucre que treballen tres petites empreses catalanes, les quals produeixen la 

seva melmelada amb un 16-40,6% de sucre, que equivaldria al resultat que jo 

he extret del tast: la melmelada mig dolça; encara que això comporti que les 

seves melmelades tinguin menys temps de conservació.  

- Pel que fa a les mongetes, la majoria de gent prefereix, tant per la vista com 

pel gust, les mongetes bullides amb aigua i sal. A l’hora de relacionar-ho amb 

els restaurants he pogut observar que la majoria dels restaurants que he 

estudiat bulleixen les mongetes únicament amb aigua i sal, però que una 

vegada aquestes estan bullides, hi afegeixen una salsa amb oli d’oliva i all. 

Aquest all actua com el bicarbonat que he fet servir jo per variar el pH amb el 

que he bullit les mongetes, i que el que produeix és que aquestes tinguin un 

color més potent.  

 L’últim objectiu que em vaig marcar va ser conèixer si realment existeix la 

cuina dels sentits. Per assolir aquest objectiu, més que una gran recerca o 

una gran experimentació, m’he fixat en la gent que ha vingut a fer el tast, en 

com reaccionaven quan els parlava d’aquest treball...I he arribat a la conclusió 

que sí, existeix la cuina dels sentits. Tot el que fem, quan un xef crea un plat, 

quan nosaltres a casa nostra cuinem, quan una gran industria s’està 

preparant per treure un nou producte, quan mengem...no només ens fixem 

amb el gust, sinó amb el conjunt de tots i cada un dels sentits. Perquè menjar, 

crear...és sensorial. O no, és molt més que això; és interpretar la informació 

que els teus sentits et donen a tu. Un clar exemple de la cuina dels sentits és 

el restaurant “Dans le noir”, a Barcelona. En aquest restaurant es menja amb 

la llum tancada, per potenciar, d’aquesta manera, els altres quatre sentits. “Es 

paradójico como la falta de un elemento tan vital como la luz, en vez de limitar 

la experiencia, lo que hace es completarla y potenciarla hasta límites 

insospechados. Sin la vista, algo tan sencillo y básico como comer se 

convierte en toda una nueva experiencia, donde todos nuestros sentidos se 

agudizan y nos ofrecen nuevas sensaciones y emociones”, asseguren els 

treballadors de “Dans le noir”.  
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Si contrastem les hipòtesis esmentades a l’inici del treball amb els resultats que he 

obtingut, observem que la primera hipòtesi (la gent es fixa molt més en els altres 

sentits que en el sentit del gust), és errònia, ja que en la majoria dels sentits la gent 

acaba escollin el mateix plat pel sentit estudiat en concret que pel gust. No obstant 

això, en un dels sentits que he estudiat, la gent ha escollit un producte diferent pel 

sentit en concret que pel gust. Aquest és el cas de les patates, que els enquestats 

han escollit les patates “Caseres” segons l’oïda, però segons el gust s’han decantat 

més per les patates “De Xurreria”.  

En canvi, cal verificar la segona hipòtesis (les marques comercials es fixen més en la 

percepció del producte que en el gust d’aquest); ja que les melmelades contenent un 

percentatge de sucre més elevat que el que la majoria dels enquestats ha escollit, fet 

que afavoreix el temps de conservació del producte.  

En relació a les mongetes, ens trobem en el mateix: els grans restaurants sí que 

bullen les mongetes amb aigua i sal, que és el que la majoria dels enquestats 

prefereix, però hi afegeixen una substància alcalina que li potencia el color.  

Com ja he esmentat anteriorment en aquest apartat de les conclusions, sí que 

existeix la cuina dels sentits; i és que la informació que ens arriba quan mengem és 

bàsicament sensorial, fet que fa que hi posem els cinc sentits. Tots i cada un d’ells 

són importants a l’hora de menjar, ja que el nostre cervell interpreta tota aquesta 

informació en conjunt i és quan determinem si l’aliment que estem menjant realment 

ens agrada o no. Així doncs, també verifico la tercera hipòtesi del treball. 

Finalment, faig un incís per recordar que els resultats són subjectius i m’han servit 

per orientar el treball; tot i així, seria interessant haver dut a terme aquest treball amb 

un nombre més elevat de mostra i amb més productes per cada un dels cinc sentits 

estudiats. També aprofito per remarcar una conclusió que he extret al llarg d’aquest 

treball, i és que tenim tant interioritzada l’acció de menjar, que no ens donem compte 

de tot el que podem gaudir-ne.  

Així que, el pròxim cop que et posis un aliment a la boca, assaboreix-lo amb tots i 

cada un dels sentits; i deixa’t portar per aquesta acció tan bàsica i necessària per la 

subsistència com és el menjar. 
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http://www.escueladecocina.net/tecnica/tecnicas-de-cocina-basicas.php 

[Consulta: 04-7-2016] 

o Introducció a les coccions. Disponible a: http://tecnicas-de-

cocina.blogspot.com.es/ 

[Consulta: 04-7-2016] 

o Laboratori. Pèrdua de nutrients a través de la cocció. Disponible a: 

https://es.scribd.com/doc/24578909/Laboratorio-10-Perdida-de-Nutrientes-

x-Diferentes-Procesos 

[Consulta: 04-7-2016] 

o Infermera visual. Taula de tècniques culinàries. Disponible a: 

https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/695/taula%20t%C3%A8cn

iques%20culin%C3%A0ries.pdf?1360952929 

[Consulta: 05-7-2016] 

o Procés industrial de les melmelades. Disponible a: 

http://asuncioncocina.blogspot.com.es/2013/12/proceso-industrial-de-

elaboracion-de.html 

[Consulta: 10-7-2016] 

o Secocina. Melmelades i confitures. Disponible a: 

http://secocina.com/tecnicas/mermelada 

[Consulta: 10-7-2016] 

http://www.laloncherademihijo.org/padres/tecnicas-conservacion-alimentos.asp
http://www.laloncherademihijo.org/padres/tecnicas-conservacion-alimentos.asp
http://www.escueladecocina.net/tecnica/tecnicas-de-cocina-basicas.php
https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/695/taula%20t%C3%A8cniques%20culin%C3%A0ries.pdf?1360952929
https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/695/taula%20t%C3%A8cniques%20culin%C3%A0ries.pdf?1360952929
http://asuncioncocina.blogspot.com.es/2013/12/proceso-industrial-de-elaboracion-de.html
http://asuncioncocina.blogspot.com.es/2013/12/proceso-industrial-de-elaboracion-de.html
http://secocina.com/tecnicas/mermelada
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o Chocolatissimo. Què és la pectina? Disponible a: 

http://chocolatisimo.com/que-es-la-pectina/ 

[Consulta: 10-7-2016] 

o El País. Las chips prodigiosas: cómo se hacen las patates chips de bolsa. 

Disponible a: 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/10/09/articulo/1381294800_

138129.html 

[Consulta: 11-7-2016] 

o MUÑOZ RAMOS, Juan (2006) Cata de vinos. Espanya: 1a edició. Libros Cúpula. 

[Consulta: 13-7-2016] 

o El vi. Elaboració del vi. Disponible a: http://www.xtec.cat/cda-

bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf 

[Consulta: 25-7-2016] 

o Patatas fritas tipo chips. Dispnible a: 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/patatas_frit

as_tcm7-315281.pdf 

[Consulta: 25-7-2016] 

o La Ciencia de la Mula Francis. El sonido crujiente de las patats chips. 

Disponible a: http://francis.naukas.com/2008/10/03/2008-ig-nobel-

nutricion-el-sonido-crujiente-y-el-disfrute-de-una-patata-frita/ 

[Consulta: 29-7-2016] 

o Método de conservación de la mermelada. Disponible a: 

https://www.marialunarillos.com/blog/2014/04/como-hacer-mermelada-

metodo-de-elaboracion-y-conservacion.html 

[Consulta: 10-8-2016] 

http://chocolatisimo.com/que-es-la-pectina/
http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/10/09/articulo/1381294800_138129.html
http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/10/09/articulo/1381294800_138129.html
http://www.xtec.cat/cda-bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf
http://www.xtec.cat/cda-bages/consulta/consvinya/4vi/3vi2.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/patatas_fritas_tcm7-315281.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/patatas_fritas_tcm7-315281.pdf
http://francis.naukas.com/2008/10/03/2008-ig-nobel-nutricion-el-sonido-crujiente-y-el-disfrute-de-una-patata-frita/
http://francis.naukas.com/2008/10/03/2008-ig-nobel-nutricion-el-sonido-crujiente-y-el-disfrute-de-una-patata-frita/
https://www.marialunarillos.com/blog/2014/04/como-hacer-mermelada-metodo-de-elaboracion-y-conservacion.html
https://www.marialunarillos.com/blog/2014/04/como-hacer-mermelada-metodo-de-elaboracion-y-conservacion.html


La cuina, un gust en tots els sentits Xènia Xandri Capell 

 

 54 

o Directo al paladar. Consejos para cocinar una mermelada casera perfecta. 

Disponible a: http://www.directoalpaladar.com/cultura-

gastronomica/consejos-para-lograr-una-mermelada-casera-perfecta 

[Consulta: 10-8-2016] 

o Biomanantial. Agar-agar...Propiedades, información nutricional, 

gastronomia u cocina. Disponible a: 

http://www.biomanantial.com/agaragar-propiedades-informacion-

nutricional-gastronomia-cocina-a-263-es.html 

[Consulta: 11-8-2016] 

o Vahiné. Agar-agar. Disponible a: 

http://www.vahine.es/productos/gelatinas/agar-agar 

[Consulta: 11-8-2016]  
o Royal. Gelatina de fresa. Disponible a: 

https://www.tudespensa.com/comprar/preparado+de+gelatina/royal-gelatina-

de-fresa-15027/ 

[Consulta: 12-8-2016] 

o Gelatinas. Tabla de equivalencias. Disponible a: 

http://www.lasrecetasdemj.com/p/tabla-de-equivalencias.html 

[Consulta: 12-8-2016] 

o Quiminet. La gelatina: propiedades, usos y beneficios. Disponible a: 

http://www.quiminet.com/articulos/la-gelatina-propiedades-usos-y-

caracteristicas-13657.htm 

[Consulta: 23-8-2016] 

o Pigments fotosintètics: els receptors de la llum. Disponible a: 

http://cosmolinux.no-

ip.org/recursos_aula/BIO2nBAT/Metabolisme/Pigments_fotosintetics.pdf 

[Consulta: 10-10-2016] 

http://www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/consejos-para-lograr-una-mermelada-casera-perfecta
http://www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/consejos-para-lograr-una-mermelada-casera-perfecta
http://www.biomanantial.com/agaragar-propiedades-informacion-nutricional-gastronomia-cocina-a-263-es.html
http://www.biomanantial.com/agaragar-propiedades-informacion-nutricional-gastronomia-cocina-a-263-es.html
http://www.vahine.es/productos/gelatinas/agar-agar
https://www.tudespensa.com/comprar/preparado+de+gelatina/royal-gelatina-de-fresa-15027/
https://www.tudespensa.com/comprar/preparado+de+gelatina/royal-gelatina-de-fresa-15027/
http://www.lasrecetasdemj.com/p/tabla-de-equivalencias.html
http://www.quiminet.com/articulos/la-gelatina-propiedades-usos-y-caracteristicas-13657.htm
http://www.quiminet.com/articulos/la-gelatina-propiedades-usos-y-caracteristicas-13657.htm
http://cosmolinux.no-ip.org/recursos_aula/BIO2nBAT/Metabolisme/Pigments_fotosintetics.pdf
http://cosmolinux.no-ip.org/recursos_aula/BIO2nBAT/Metabolisme/Pigments_fotosintetics.pdf
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8. AGRAÏMENTS 

Una vegada he arribat fins aquí, toca escriure les últimes línies d’aquest treball; i ho 

faig recordat tot el que he passat mentre el feia: tota la gent que m’ha ajudat, que ha 

estat al meu costat...és gràcies a ells que el treball ha pres aquesta forma, i és 

gràcies a ells que ara em trobo aquí, al final del treball de recerca. 

Primer de tot vull agrair a la meva tutora, la Nati Serra, per ajudar-me constantment, 

donar-me noves idees i ajudar-me a enfocar el treball; a la fundació Alícia, per obrir-

me les portes i explicar-me la utilitat de la ciència en la cuina; a Distribucions Feu, 

per deixar-me gaudir de la Fira alimentària 2016, on vaig poder observar tot el que 

arriba a moure el sector alimentari i on vaig poder fer una petita entrevista a 

treballadors de les pastes Romero i de les patates Lay’s; a les seixanta persones 

que van perdre uns minuts del seu estiu en venir a casa a fer el tast i animar-me a 

seguir en aquest projecte; i, sobretot, vull agrair a la meva mare i al seu home, el 

Joan, a la Francina i a l’Arnau, per ajudar-me en cuinar el menjar pel tast, per 

aguantar-me en els moments que perdia els nervis i que l’estrès s’apoderava de mi i 

sobretot, per donar-me suport en tot aquest camí.  

A tots ells: moltes gràcies.  
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1. ENTREVISTES I VISITES 

1.1. VISITA FUNDACIÓ ALÍCIA 

Dilluns 21 de març del 2016 vam visitar la Fundació 

Alícia, on Íngrid Farré ens va ensenyar les 

instal·lacions i ens va explicar les funcions principals 

d’aquesta fundació.Just començar, Farré ens va 

especificar la diferència entre Ciència i cuina i 

Gastronomia molecular, ja que hi ha moltes 

confusions sobre quins cuiners es troben en cada 

camp. Trobem, per exemple, a Ferran Adrià com a 

principal representant de Ciència i cuina; i Mariana 

Koppman i Kurtí que treballen amb Gastronomia 

molecular.L’Íngrid ens va explicar que dins de la 

Fundació Alícia trobem persones especialitzades 

en diferents camps (majoritàriament científics i 

cuiners); i que, a l’hora de treballar sempre 

s’intenta que dins d’un mateix equip hi hagi una persona de cada departament. 

Moltes vegades, el diàleg entre científic i cuiner no surt bé, ja que, com diu Farré: 

“Un plat pot ser científicament molt bo, 

però si el cuiner diu que no és bo, el plat 

no surt. És una feina de dos.” 

Gràcies a aquesta visita vam poder 

conèixer estris i màquines que 

anteriorment només es trobaven als 

laboratoris de ciències i que, amb 

algunes modificacions, ara també els 

trobem en centres d’investigació 

culinàries, com per exemple la mateixa 

Fundació Alícia, on ens van ensenyar i 

explicar la finalitat i el funcionament de 

diferents màquines: 

Fotografia 17. Fundació Alícia (21 

de març del 2016) Elaboració 

pròpia.  

Fotografia 18. Fundació Alícia. (21 de 

març del 2016). Elaboració pròpia,  
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 Texturòmetre: s’utilitza per mirar les textures 

dels aliments. Aquestes textures depenen de 

la temperatura i del temps de cocció dels 

aliments. 

 Viscosímetre: ens indica la viscositat dels 

líquids. L’aparell conté una rodeta que com 

més viscós és el líquid, més costa girar-la i 

ens indica el nivell de viscositat. 

 Liofilitzador: es congela l’aliment. A 

continuació es fa el buit i s’augmenta la 

temperatura poc a poc. L’aigua que conté 

l’aliment es sublima i s’obté l’aliment en 

pols. En aquest procés es perd aigua 

però no les proteïnes de l’aliment. Els 

cuiners han utilitzat aquest aparell per 

buscar noves textures.  

 Atomitzador: s’utilitza per aconseguir llet en pols a partir de llet líquida.  

Tots aquests aparells s’utilitzen per 

obtenir diferents plats per a grans 

restaurants i per a aspectes mèdics, 

com poden ser intoleràncies, dificultats 

a l’hora d’engolir l’aliment i/o algunes 

malalties. 

El viscosímetre, per exemple, s’utilitza 

per la gent que pateix disfàgia, que és 

una malaltia que les persones que la 

pateixen necessiten aliments amb un cert nivell 

de viscositat per poder engolir-lo sense que se li 

vagi l’aliment cap als pulmons. 

A part d’aquests aparells, també s’han trobat 

altres maneres de solucionar alguns problemes deguts a intoleràncies o malalties; 

com per exemple l’agar-agar, que és una bona solució a l’hora de cuinar per les 

Fotografia 20. Fundació Alícia (21 

de març el 2016). Elaboració 

pròpia. 

Fotografia 19. Fundació Alícia (21 

de març del 2016) Elaboració 

pròpia.  
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persones que són intolerants a les proteïnes, ja que aquesta substància prové de les 

algues i és un gelificant vegetal. 

Així doncs, la feina que es duu a terme a la Fundació Alícia és un gran avanç, tant 

en el camp de la cuina com en el de la ciència, i ens ha permès fer un pas de gegant 

en la investigació gastronòmica. A més, la investigació d’aquesta Fundació no 

només es veu en grans restaurants, sinó també en hospitals, menjadors 

escolars...sempre intentant que la població tingui una bona alimentació i cercant 

solucions perquè les persones amb algun tipus de intolerància al menjar pugui 

gaudir i sentir tot el que transmet un bon plat.  

 

 

1.2. VISITA FIRA ALIMENTÀRIA 

Del 25 al 28 d’Abril, a Barcelona, es 

va celebrar la 40ena Fira Alimentària. 

Aquesta fira consisteix en mostrar als 

distribuïdors alimentaris, a les 

cadenes i centrals de compra i a molts 

altres operadors del sistema alimentari 

com a tothom que estigui interessat en 

temes d’alimentació, vins, conservació 

d’aliments, franquícies de restauració, 

productes ecològics..., les innovacions 

alimentaries. A més a més, la Fira 

Alimentària et dóna la oportunitat de 

conèixer nous productes, de trobar nous proveïdors i detectar les grans tendències 

del sector gràcies a l’ampli programa d’activitats que es poden trobar a la Fira.  

"Ha sido una estupenda experiencia profesional y una magnifica inversión. Coincidir 

en un único punto con nuevos potenciales proveedores, clientes ya consolidados y lo 

último en innovación en el rubro alimenticio es el mejor escenario para crecer.”  - 

Ana Claudia Morán, I.B.A. (Uruguay). 

Fotografia 21. Font: 

https://plus.google.com/11190360555931058

7701 
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El dimarts 26 d’Abril vaig poder 

gaudir d’un dia a la Fira 

Alimentària, on vaig poder veure 

nous productes que encara no es 

troben al mercat (com noves 

variacions de les pastes 

Yatekomo), vaig poder conèixer 

proveïdors que em van explicar la 

gran varietat que hi ha de cada 

producte alimentari i les diferències entre les 

diferents marques, vaig poder gaudir de les 

millors innovacions alimentàries internacionals, 

vaig poder dur a terme una cata de vins i 

cerveses...Però el més important, vaig poder veure com treballen les grans 

empreses del sector i vaig poder comprovar la gran quantitat  

de gent a la que li interessa el món de l’alimentació i altres aspectes relacionats amb 

aquest.  

Dins de la Fira Alimentària vaig poder 

conversar amb alguns directors de grans 

empreses, com Francisco Romero, cap de 

Pastes Romero; i amb el director de 

màrqueting de les patates de bossa “Lay’s”. 

Les converses van ser breus ja que es 

trobaven en les paradetes de les seves 

respectives empreses, el qual significa que 

havien d’atendre les persones que 

s’interessaven pels seus productes. Tot i així, 

agraeixo la seva atenció i la seva amabilitat a 

l’hora de contestar les preguntes i el seu interès 

cap al meu treball.  

 

 

 

Fotografia 22. Font: 

http://www.alimentaria-

bcn.com/ca/material-grafico 

Fotografia 23. Font: 

http://www.alimentaria-

bcn.com/ca/material-grafico 
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1.2.1. FRANCISCO ROMERO  

*En el teu punt de vista, com creus que influeixen els sentits a l'hora de 

menjar? 

"Si te fijas, en la cultura mediterránea todo sucede alrededor de una mesa. Las 

celebraciones, los cumpleaños, los encuentros familiares...imagínate si importa los 

sentidos y los sentimientos a la hora de comer o cómo influye lo que comemos en 

los sentidos y los sentimientos" 

 

*Heu tret algun producte que hagi sigut refusat pels compradors pel fet de tenir 

un aspecte diferent al que estem acostumats? 

“Cuando sacas al mercado un producto diferente del que los compradores están 

acostumbrados, cuesta mucho que el producto se venda. Un ejemplo es unos 

espaguetis de color negro que sacamos hace un tiempo; tenía el mismo sabor que 

los espaguetis de siempre pero la gente está acostumbrada a rechazar colores 

oscuros como el negro, el marrón o el gris" 

 

*T’has trobat en alguna altra situació en la que la gent no compra un producte 

pel seu aspecte, quan realment és més bo el que és més “lleig”? 

“Esto pasa con la pasta, dependiendo de cómo está hecha: encontramos pasta 

hecha con bronce, es menos reluciente pero más buena, porque está hecha de tal 

forma que se forman unos poros en la pasta que permiten el agua entrar y hace que 

la pasta tenga más sabor. 

En cambio, la pasta hecha con otros materiales, es más reluciente pero al no estar 

hecha con bronce, no se forman tantos poros y el agua no puede penetrar 

correctamente, haciendo que esta no tenga tanto sabor. 

Esto es un ejemplo de lo que me has pedido, la gente no se fija en el gusto, sino en 

la apariencia de la comida que compran.” 

 

-Aclariment: Quan diu que la pasta està feta amb bronze es refereix a què, en un 

moment del procés de la producció d’aquesta, la pasta ha de passar per una 

màquina que l’empeny cap a una quadrícula que li dóna forma. El fet de dir que la 

pasta està feta amb bronze, significa que aquesta quadrícula és de bronze.  
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La diferencia entre fer la pasta amb bronze o amb altres materials, és el propi 

material amb el que està feta. El bronze fa que la pasta sigui més rugosa i que la 

salsa s’adhereixi millor a ella i que el plat resulti més gustós. La pasta feta amb 

bronze té una qualitat superior y per això és més cara; a més a més, necessita més 

temps de cocció.  

 

1.2.2. GERENT DE LAY’S GOURMET 

 

*Quina diferencia hi ha entre una patata Gourmet i una Lay's normal? 

"Dins de les patates Gourmet n'hi han diverses. Anem des de les patates més primes 

fins a les més gruixudes, d'uns 6mm de gruix. En canvi, les Lay's normals acostumen 

a tenir sempre la mateixa mida, i tenen un gust diferent a les Gourmet.  

*Que canvia en la patata més prima que teniu al mercat amb la d'una de 6mm? 

'Les diferències més grans són el soroll que fa al trencar-se i el gust. Una patata 

prima fa un soroll més net, per dir-ho d'alguna manera. Les patates més gruixudes, 

tenen un soroll més fosc, més greu." 

*Quines patates creus que agraden més? 

"Personalment, prefereixo les patates gruixudes, tenen més gust de patata en sí; 

però tot i així, les patates que més es venen són les primes: són les de sempre, i 

referent al teu treball, són les que fan el soroll dels anuncis de la tele, i això sempre 

agrada." 
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