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RESUM 

Títol: Estudi i evolució de fermentacions del kiwi (Actinidia deliciosa) i la pinya (Ananas 

comosus) per a l’elaboració de vins de fruites. 

Autors: Silvestre Andreu, Guillem i Mirabete Garcia, Daniel. 

Tutora: Achaerandio Puente, Isabel 

És conegut per tothom que del suc de raïm se’n obté el vi mitjançant  la fermentació. 

Els  llevats, a partir d’un procés metabòlic transformen els sucres en alcohol  i CO2. No 

obstant,  a  partir  d’altres  fruites,  especialment  les  fruites  amb  pinyol,  les  fruites 

silvestres  i  les  fruites  tropicals,  es  pot  obtenir  una  beguda  alcohòlica  similar, 

anomenada vi de fruites.  

Aquest estudi va sorgir inicialment amb l’objectiu d’elaborar un vi de fruites a partir de 

pinya  i kiwi separadament. A partir d’aquell objectiu, s’han realitzat quatre productes 

diferents  a  partir  de  cada  fruita,  amb  l’addició  de  sacarosa  i  un  additiu  com  es 

l’anhídrid  sulfurós.  Durant  el  procés  fermentatiu  es  va  realitzar  un  seguiment  de 

diferents paràmetres químics i microbiològics relacionats amb la qualitat del producte. 

Així  també,  finalitzats  tots  els processos,  es  van  analitzar químicament  els diferents 

productes,  per  tal  de  fer  una  caracterització  final  del  producte.  Seguidament,  es  va 

realitzar un tast de preferència on mitjançant un panell de 40 tastadors es va avaluar el 

grau d’acceptació del producte pels diferents públics. Paral∙lelament es va realitzar un 

tast  descriptiu  on  un  panell  de  tastadors  experts  van  caracteritzar  els  productes  a 

partir de diferents paràmetres i atributs de tast. 

Els resultats obtinguts mostren que la fermentació es va realitzar amb èxit en tots els 

sucs  de  kiwi  i  en  els  sucs  de  pinyes  sense  addició  de  sucres,  on  els  llevats  van 

fermentar  la pràctica totalitat del sucres arribant al grau alcohòlic esperat. L’anhídrid 

sulfurós no és determinant en cap dels atributs analitzats a nivell químic, i és negatiu a 

nivell  sensorial.  Tots  els  paràmetres  fisicoquímics  analitzats  compleixen  les 

expectatives.  A  nivell  sensorial  es  pot  concloure  que  les  diferents  begudes  són 

acceptables  tot  i que caldria millorar els  seus atributs, però  les mostres on no es va 

addicionar el SO2 estan per sobre de la mitjana en la impressió general. 

 

 

 

 

Paraules  clau:  vi  de  fruita,  pinya,  kiwi,  fermentació,  sacarosa,  anhidrid  sulfurós, 

caracterització. 
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RESUMEN 

Título: Estudio  y evolución de  fermentaciones del  kiwi  (Actinidia deliciosa)  y  la piña 

(Ananas comosus) para la elaboración de vinos de frutas. 

Autores: Silvestre Andreu, Guillem i Mirabete Garcia, Daniel. 

Tutora: Achaerandio Puente, Isabel 

Es conocido por todos que del zumo de uva se obtiene vino mediante la fermentación. 

Las levaduras, a partir de un proceso metabólico, transforman los azúcares en alcohol 

y CO2. No obstante, a partir de otras  frutas, especialmente  las  frutas  con hueso,  las 

frutas silvestres y las frutas tropicales, se puede obtener una bebida alcohólica similar, 

conocida como vino de frutas. 

Este estudio surgió inicialmente de la posibilidad de elaborar un vino de frutas a partir 

de  piña  y  kiwi  separadamente.  Con  este  objetivo  se  han  realizado  cuatro  ensayos 

distintos  a  partir  de  cada  fruta,  con  la  adición  de  sacarosa  y  un  aditivo  como  es  el 

anhídrido sulfuroso. 

Durante  el  proceso  fermentativo  se  realizó  un  seguimiento  de  distintos  parámetros 

químicos  y microbiológicos  relacionados  con  la  calidad  del  producto.  Finalizado  el 

proceso  se  analizaron  químicamente  los  distintos  productos  para  realizar  una 

caracterización final del producto. 

Seguidamente  se  realizó  una  cata  de  preferencia  donde mediante  un  panel  de  40 

catadores  se evaluó el grado de aceptación del producto para  los distintos públicos. 

Paralelamente se  realizó una cata descriptiva donde un panel de catadores expertos 

realizaron  la  caracterización  de  los  distintos  productos  a  partir  de  parámetros  y 

atributos varios. 

Los resultados obtenidos muestran que  la fermentación se realizó con éxito en todos 

los zumos de kiwi, y en los zumos de piña sin adición de azucares, donde las levaduras 

fermentaron  la  práctica  totalidad  de  los  azucares,  llegando  al  grado  alcohólico 

esperado.  El  anhídrido  sulfuroso  no  es  determinante  en  ninguno  de  los  atributos 

químicos analizados, y negativo a nivel sensorial. Todos  los parámetros fisicoquímicos 

cumplen las expectativas. 

A nivel sensorial podemos concluir que  las distintas bebidas son mejorables, pero  las 

muestras sin adición de SO2 están por encima de la media en la impresión general. 

 

Palabras clave: vino de fruta, kiwi, pinya, fermentación, sacarosa, anhidrido sulfuroso, 

caracterización. 
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SUMMARY 

Título:  Study  and  evolution  of  kiwi  (Actinidia  deliciosa)  and  pineapple  (Ananas 

comosus) fermentations for fruit winemaking. 

Authors: Silvestre Andreu, Guillem; Mirabete Garcia, Daniel. 

Supervisor: Achaerandio Puente, Isabel 

Everyone  knows  that  wine  is  obtained  with  grapes  through  a  fermenting  process. 

Yeasts, with  a metabolic  process,  transform  sugars  into  alcohol  and  CO2. However, 

from other fruits, like tropical fruits, you can get an alcoholic beverage known as fruit 

wine. 

This study starts from the possibility of elaborate a fruit wine from pineapple and kiwi 

separately.  There  have  been  four  different  trials  from  each  fruit, with  sucrose  and 

sulfur dioxide. 

During  the  fermentation  process  we  analyzed  some  chemical  and  microbiological 

parameters  related  to  product  quality. At  the  end  of  the  fermentation  process, we 

analyzed chemically the different products to make a final characterization. 

We evaluate  the acceptability of  the different products by a  taste organized with 40 
tasters.  In order  to  characterize  the  final products, we organized a descriptive  taste 
with expert tasters. 

 
The results show that the fermentation was successful in all samples of kiwi juice, and 

in  the  pineapple  samples  with  added  sugar.  In  these  samples,  yeast  fermented 

practically all of the initial sugar content, and the expected alcoholic concentration was 

obtained. The sulfur dioxide was not decisive  in any chemical attribute analyzed, but 

the samples that contained this additive were evaluated negative in sensory level. 

The different beverages can be improved in terms of some sensory attributes, but the 

samples without SO2 addition are better than the others. 

 

 

 

 

Keywords:  fruit  wine,  kiwifruit  wine,  pineapple  wine,  fermentation,  sugar,  sulfur 

dioxide, characterize 
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INTRODUCCIÓ 

1 
 

1. INTRODUCCIÓ  

 

1.1. Els vins de fruites 

1.1.1. Concepte i història 

Entenem per  “vins de  fruits o de  fruites” els productes originats  a partir del procés 

fermentatiu  de  sucs  de  fruites  amb  o  sense  pinyols,  diferents  del  raïm,  i  amb  un 

contingut  alcohòlic  del  10%  (v/v)  o  inferior,  tot  i  que  en  casos  excepcionals  aquest 

contingut  d’alcohol  pot  arribar  a  ser  del  12%  (v/v).  En  el  cas  que  aquests  vins 

continguin una certa quantitat de sucre sense fermentar s’anomenaran “vins de fruites 

de postra” (Kolb, 1999). 

El vi es una beguda obtinguda a partir del raïm mitjançant la fermentació alcohòlica del 

seu most. Això es produeix gràcies a  l’acció metabòlica dels  llevats que converteixen 

els  sucres  en  alcohol  etílic  i  diòxid  de  carboni.  No  obstant,  des  del  punt  de  vista 

tecnològic, res  impedeix obtenir un producte equivalent a partir d’altres fruites,  i tan 

sols  es  requerirà  un medi  amb  una  concentració  d’àcids  i  sucres  en  el  que  puguin 

actuar  els  llevats  fermentatius.  Algunes  de  les  fruites  utilitzades  per  l’elaboració 

d’aquestes begudes són la poma, pera, cirera, mora, mango i taronja (Páramo & Peck, 

2006). 

L’elaboració  d’aquest  tipus  de  productes  té  els  seus  orígens  en  temps  primitius, on 

s’utilitzava  la  fermentació  alcohòlica  com  a mètode  per  conservar  la  fruita,  ja  que 

antigament era més senzill conservar la fruita en forma de suc o de suc fermentat que 

en forma fresca (Kolb,1999). 

El   “vi de fruita” més conegut actualment és  la sidra, una beguda fermentada a partir 

del suc extret de la poma i que conté de 4 a 8% (v/v) d’alcohol en funció de la zona on 

es produeixi i el contingut de sucre de la poma. De sidra se n’elabora arreu  d’Europa, 

en  zones  com Alemanya,  França,  Itàlia,  Espanya,  Escòcia  i Anglaterra  entre  d’altres. 

També es  coneix  la  seva producció en  zones de  l’Amèrica  Llatina  com  l’Argentina o 

Mèxic (Maxtor, 2001). 

Altres productes derivats de la fermentació de mostos de fruita són la Perada o Perry, 

l’Umeshu, el Maui, la Kijafa, entre molts d’altres. En la Taula 1 es presenten alguns dels 

més coneguts arreu del món i les zones on s’elaboren (Figura 1). A banda d’aquests, es 

coneix  l’elaboració de vins de moltes altres fruites, sent poc coneguts degut a  la seva 

comercialització  en  àmbits  locals.  Un  cas  que  destaca  és  el  de  Nova  Zelanda,  on 

existeix una organització,  la “Fruit Wine & Cider Makers”, que agrupa els elaboradors 

dels diferents vins de fruita diferent del raïm de Nova Zelanda i altres zones properes. 
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Les fruites utilitzades en aquests cellers són molt diverses, des del kiwi típic de la regió, 

l’albercoc, les móres, la pera, la pruna, i la més habitual, poma. 

 Taula 1. Vins de fruites més coneguts arreu del món 

Vi de fruita  Regió  Fruita  Descripció 

Sidra 
Europa,  
Amèrica 

Poma 

Mundialment coneguda, es 
caracteritza per un grau 

alcohòlic entre el 4‐8% (v/v). 
La sidres més conegudes són 

les d’Espanya i Irlanda. 

Perada o perry 
França 

Regne Unit 
Suècia 

Pera 

Més coneguda en zones 
europees com França o regne 
Unit, es caracteritza per un 
grau alcohòlic entre 6‐8% 

(v/v). 

Umeshu  Japó  Pruna 

Elaborat al Japó a partir de la 
maceració de prunes verdes, 
es caracteritza per un gust 
dolç i agre i un contingut 

alcohòlic d’entre un 10‐15% 
(v/v). 

Maui  Hawaii  Pinya 

Beguda hawaiana, que es 
presenta tant com a vi 

tranquil, espumós o vi dolç 
per postres. El seu grau 

alcohòlic varia en funció del 
tipus de vi. 

Lychee wine  Xina  Litxi 

Elaborat principalment a la 
Xina, es tracta d’un vi dolç de 

postres, amb un grau 
alcohòlic que ronda el 13‐15% 

(v/v). 

Kijafa  Dinamarca  Cirera 

Beguda elaborada a partir 
d’una petita varietat de cirera 
negre danesa. El seu grau 
alcohòlic és del 16% (v/v) 

Passion Fruit 
wine 

Israel 
Fruita de la 
passió 

Beguda elaborada al 100% 
amb fruits de la passió 
cultivats a Israel. Es pot 

utilitzar com a vi tranquil o 
com a vi de postres. El seu 

contingut en alcohol es troba 
en torn al 14% (v/v) 

‐ Font: Maxtor (2001), Hui et al; (2012) www.mauiwine.com, 

www.nzfruitwines.org.nz/index.php 
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Figura  1. Situació geogràfica dels vins de fruites
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1.1.2. Fruites utilitzades 

Per  l’elaboració d’un  vi de  fruites equilibrat  i  agradable pels  sentits,  les  fruites més 

utilitzades són aquelles que contenen uns continguts en sucres i àcids similars als que 

aporta el raïm. En la Taula 2 es mostren els continguts de sucre i acidesa d’algunes de 

les  fruites més  utilitzades  per  vinificar  ordenades  en  funció  de  la  concentració  en 

sucres que presenten. En ella es pot observar que el  raïm dedicat a  la vinificació és 

l’únic  capaç de proporcionar un most  amb una  concentració de  sucres  suficient per 

aconseguir una beguda amb un grau alcohòlic elevat (12% v/v. o superior) i una baixa 

acidesa  (pH  3,00‐3.50).  Pomes  i  peres  poden  generar  begudes  de  baix  contingut 

alcohòlic  (5‐9%  v/v.)  però  amb  alta  acidesa.  De  les  altres  fruites  se  n’obtenen  uns 

rendiments  de most molt  baixos,  continguts  de  sucres  insuficients  o  acidesa massa 

elevada.  Alguns  fruits,  com  el  plàtan,  tot  i  tenir  continguts  elevats  de  sucre  i  una 

acidesa correcta, generen un most massa espès i molt complicat de clarificar, per tant 

poc viable per vinificar. 

Taula 2. Quantitats de sucres  i àcids presents en  les  fruites més utilitzades per vinificar  (% 
p/p) i àcids i sucres majoritaris en cadascuna d’elles .  

Fruit 
Contingut sucre 

(% p/p) 
Sucre dominant 

Contingut 
àcid (% p/p) 

Àcid dominant 

Raïm (vi)  20  Fructosa/Glucosa  0,5  Tartàric/Màlic 

Plàtan  17  Sacarosa  0,3  Màlic/Cítric 

Pera  16  Fructosa  0,6  Màlic 

Raïm (taula)  14  Fructosa  0,3  Tartàric/Màlic 

Cirera  14  Glucosa/Fructosa  1,0  Màlic 

Poma  14  Fructosa  1,0  Màlic 

Préssec  14  Sacarosa  1,5  Màlic 

Pinya  13  Sacarosa  0,7  Cítric 

Kiwi  12  Glucosa/Fructosa  1,5  Quínic/Cítric 

Taronja  11  Sacarosa  1,0  Cítric 

Gerd  11  Fructosa  1,5  Cítric 

Grosella  10  Fructosa  3  Cítric 

Maduixa  8  Fructosa/Glucosa  1,2  Cítric 

Móra  8  Fructosa/Glucosa  1,2  Màlic 

Font: Buglass (2011), USDA Nutrient Database (2013) 

Malgrat  aquestes deficiències, alguns  vins de  fruites  (així  com  la  sidra)  són produïts 

comercialment a partir dels mosts de fruita  sense cap o amb poques modificacions en 

el seu contingut, en  la majoria de casos per això, s’utilitzen mètodes que suposen un 

tractament físic previ del most, originant la pèrdua d’alguns components importants o 

la  modificació  de  la  seva  composició,  que  hauran  de  ser  reemplaçats  mitjançant 

l’addició de sucre, àcids i/o altres correctors.  
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Un  altre  aspecte  que  cal  tenir  en  compte  en  els  vins  de  fruita  és  la  presència  i 

naturalesa de polifenols. En algunes de les fruites més utilitzades per vinificar com són 

les móres i altres fruits vermells s’hi troben quantitats totals de polifenols molt similars 

a les presents en el raïm, però de tipologies diferents.  

Els principals àcids presents en  les fruites són àcid màlic  i cítric, a diferència de  l’àcid 

tartàric i àcid màlic que són els majoritaris en el raïm (Taula 2). En les cireres, com en 

les pomes  i moltes varietats de pera,  l'àcid màlic és el predominant, però en moltes 

fruites, com móres, gerds i maduixa, l’àcid cítric és el més important o majoritari. 

Com en el cas del raïm, els sucres més importants presents en fruites són la fructosa i 

la  glucosa,  però  a  diferència  del  raïm  també  es  pot  trobar,  en  menor  contingut, 

sacarosa.  Per  exemple,  móres,  gerds  i  maduixes  tenen  un  contingut  de  sacarosa 

d’entre el 10 i el 20% del contingut total de sucre. 

Cada  tipus  de  fruita  té  el  seus  propis  compostos  aromàtics  característics.  Moltes 

d'aquestes  posseeixen  individualment  substàncies  aromàtiques  que  no  són  una 

reminiscència de l'aroma d’aquella fruita, però al combinar‐se contribueixen de forma 

molt important en l’aroma final del fruit. La majoria d’aquests compostos són alcohols, 

esters i terpens. Encara que durant la fermentació i els processos als que són sotmesos 

mostos  i vins s'altera el perfil d'aroma, alguns dels compostos característics d’aroma 

persisteixen, per aquest motiu l’aroma del vi resultant pot ser una reminiscència de la 

fruita d'origen i del metabolisme secundari del llevat (Buglass, 2011).  

1.1.3. Estudis previs 

Les  begudes  fermentades  de  Pinya  i  Kiwi,  com  ja  s’ha  comentat,  es  consumeixen  i 

comercialitzen principalment en països  com Hawaii, en el  cas  concret de  la Pinya, o 

zones com Nova Zelanda i Australia, en el cas del Kiwi. Tot i això s’han publicat diversos 

estudis  que  han  analitzat  en  diferents  parts  del món  la  viabilitat  i  característiques 

d’aquests productes. 

En  el  cas  de  la  Pinya  alguns  d’aquests  estudis  han  estat  realitzats  en  zones  tant 

diverses  com  Brasil  (Araújo  et  al,  2009),  Cuba  (Pino  &  Queris,  2010),  Tailàndia 

(Youravong et al, 2009) o Itàlia (Benucci et al, 2012), entre d’altres.  

Araújo et al. (2009) comparava els vins obtinguts a partir de pinyes de dues varietats 

diferents. Per  la seva elaboració utilitzava en els dos casos el mateix procés, obtenint 

els mostos  triturant  les mostres  i posteriorment  centrifugant‐les a 5ºC  i 5000  r.p.m. 

durant 20 min. per obtenir un most net. A continuació addicionava anhídrid sulfurós 

(100 mg/L)  i uns 70 g de sucre per  litre de most.   Per  la fermentació utilitzava  llevats 

Saccaromyces  cerevisiae  i  deixava  els  vins  fermentant  a  18‐20ºC  durant  8  dies, 

determinant  la  finalització  del  procés  en  funció  de  la  presència  en  les mostres  de 

sucres  reductors. Un cop acabat el procés  i  reposats els vins utilitzava bentonita per 
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clarificar‐los. Pel que  fa als  resultats analítics els va  comparar amb valors  referència 

resultants del procés de vinificació amb raïm. En aquests resultats no apareix cap punt 

ni variació important a destacar. A nivell sensorial va realitzar un tast amb tastadors no 

experts  i els resultats van ser molt positius, rebent els vins molt bones valoracions en 

una escala de preferència de l’1 al 9. 

Per altre banda Pino & Queris (2010) analitzaren els components volàtils continguts en 

els vins de pinya mitjançant un sistema d’extracció amb fase sòlida. En aquest cas, per 

l’elaboració del vi de pinya van barrejar d’inici un 10% p/p de pinya, sucre moreno (190 

g/L), fosfat amònic (1 g/L)  i àcid cítric anhídrid (2 g/L). Per acabar van utilitzar  llevats 

secs de panificació en una concentració d’1 g/L per portar a terme  la fermentació. El 

procés fermentatiu es va dur a terme a una temperatura aproximada d’uns 26ºC. Un 

cop acabada es va addicionar bisulfit de sodi  (0,4 g/L)  i es va clarificar amb agar  (0,1 

g/L).  Al  cap  de  5  dies  es  va  procedir  a  la  decantació  i  el  producte  resultant  es  va 

conservar a 25ºC durant un mes. El producte final contenia un 10,8% (v/v) d’alcohol  i 

tenia un pH de 3,52. Els resultats obtinguts van demostrar que el components volàtils 

que més contribuïen en  l’aroma  final del vi de pinya eren  l’octanoat d’etil  seguit de 

l’acetat d’etil.   

Els altres estudis esmentats  (Benucci et al., 2012  i Youravong et al., 2009) valoren  la 

utilització de diferents processos de clarificació  i estabilització de vins de pinya sense 

fer esment al procés d’elaboració d’aquests. 

Pel que fa al Kiwi alguns dels estudis realitzats es troben en zones com Corea del Sud 

(Towantakavanit et al, 2011) o Grècia (Soufleros et al, 2001). 

En  el  primer  dels  estudis  s’estudià  les  qualitats  del  vi  elaborat  a  partir  de  diferents 

varietats de Kiwi de Corea  i utilitzant en un dels casos un tractament amb pectinasa. 

Per  la  elaboració  del  vi  es  van  pelar  i  triturar diferents  kiwis.  Posteriorment  es  van 

barrejar amb  la  fruita, 4,5 g d’àcid  tartàric, 0,45 g de  tanins  i 6  g de  fosfat amònic. 

Durant la preparació en una de les mostres el kiwi va ser tractat amb enzims pectinasa 

durant 24 hores. Finalment es va millorar el contingut en sucre  i àcids de  les mostres 

addicionant sacarosa, que va ser diluïda amb aigua calenta i addicionada en forma de 

xarop. Pel procés fermentatiu es van utilitzar llevats Saccaromyces cerevisiae bayanus, 

seguint el mètode utilitzat per l’elaboració de xampany. La fermentació es va mantenir 

fins que els sucres residuals van ser  inferiors al 5%. Durant el procés  i a posteriori es 

van realitzar diferents tastos.  En general, els resultats obtinguts en el tast van mostrar 

una  gran  acceptació  dels  productes  finals  obtinguts,  valorant  altament  les mostres 

amb més contingut de sucres residuals; pitjor valoració van obtenir aspectes com els 

aromes  i puntuacions elevades  l’acidesa  i  l’amargor; aquest últim a  causa dels àcids 

presents  en  el  kiwi,  el  cítric  i  el  quínic.  Els  resultats  analítics  no  van   mostrar  cap 

paràmetre a tenir en compte especialment ni cap resultat fora dels previstos. 
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En el cas del segon estudi (Soufleros et al, 2001) el que es perseguia era trobar una via 

d’utilització d’una sèrie de kiwis grecs que no complien amb els cànons necessaris de 

venta  al  públic,  ja  fos  per  calibre  o  per  excés  de  producció.  El mètode  utilitzat  per 

elaborar  el  vi  de  kiwi  va  ser  el  següent:  Els  fruits  van  ser  triturats  inicialment  i 

posteriorment passats per una premsa hidràulica per augmentar‐ne el rendiment. Un 

cop  extret  el  most  es  van  separar  les  diferents  mostres  a  les  que  els  hi  foren 

addicionats enzims pectolítics en diferents dosis (0,05, 0,1 i 0,15 g/l) menys en una de 

les mostres a  la qual no se  li van addicionar. A continuació es van deixar macerar en 

tancs a 40ºC durant 15 hores. Passat aquest  temps es va procedir a decantar  la  fase 

líquida  i  es  va  premsar  hidràulicament  la  polpa  restant.  A  les  mostres  de  most 

resultant, exceptuant‐ne una, els hi fou addicionat xarop de sacarosa per tal d’obtenir 

vins amb diferents graus alcohòlics. Per dur a terme la fermentació es va inocular a les 

mostres  llevats  Saccaromyces  cerevisiae  de  l’ordre  de  10  g/hl  .  Un  cop  assolits  els 

nivells  de  sucre  i/o  alcohol  desitjats  s’afegien    50  mg  SO2/L  per  tal  de  parar  la 

fermentació    i es mantenia el vi a 4ºC. Es van generar diferents productes amb graus 

alcohòlics  diferents,  nivells  de  sucres  residuals  diferents  i  també  diferents 

concentracions de CO2.  Per acabar, es van decantar les mostres, se’ls hi van addicionar 

0,4 g/L de caseïna i es van filtrar. 

Els  resultats obtinguts  revelen  la  importància d’utilitzar enzims pectolítics per  tal de 

millorar el rendiment del fruit, l’elevada acidesa d’aquest i un baix contingut en sucres.  

Es  comenta  que  el  vi  de  kiwi  obtingut  conté  una  elevada  quantitat  de metanol  en 

relació a  la present en vins de raïm, a causa de  la utilització dels enzims pectolítics. A 

nivell sensorial destaca que només  la quantitat de sucres afecta significativament a  la 

dolçor dels vins, mentre que el paper de l’alcohol és marginal. La percepció d’aquest es 

troba  afectada  pel  contingut  de  sucres,    d’alcohol  i  de  CO2,  essent  molt  més 

perceptible en mostres amb baixa quantitat de sucres i de CO2, ja que aquests factors 

l’emmascaren. Conclou que l’acceptació dels vins és major si aquests contenen un grau 

alcohòlic superior al 10 % (v/v), un contingut se sucres residuals superior a 30 g/L i una 

concentració baixa de CO2 (0,5 bar). 
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1.2. Les fruites 

1.2.1. Composició de les fruites  

Tal  i com sabem, existeix una  immensa varietat de  fruites de variable composició,  ja 

sigui per la seva naturalesa o per la seva activitat metabòlica. La major part d’aquests 

components són nutrients essencials, necessaris per  la majoria d’organismes vius, en 

especial l’ésser humà. 

El component majoritari de les fruites és l’aigua, que representa entre un 70 i 90% del 

pes  total  de  la  seva  part  comestible.  Aquesta  proporció  pot  variar  en  funció  de 

l’estructura  de  la  fruita  i  de  les  seves  condicions  de  cultiu  i  creixement.  El  segon 

component  majoritari  són  els  hidrats  de  carboni,  com  els  sucres,  que  es  troben 

presents  entre  un  5  i  18%  en  funció  de  l’espècie  i  del  grau  de maduresa. Un  altre 

component important són els àcids, presents entre un 0,5 i 13%. Greixos i proteïnes es 

troben  en  petites  proporcions  tot  i  ser  components molt  important  en  les  fruites. 

(Astiasarán et al., 2000; Gil, 2010). 

Hidrats de carboni 

Els principals hidrats de carboni que contenen les fruites poden ser polisacàrids com el 

midó,  la  cel∙lulosa,  l’hemicel∙lulosa  i  les  substàncies  pèctiques,  o  disacàrids  i 

monosacàrids com la sacarosa, la fructosa i la glucosa. 

Els principals monosacàrids de  les  fruites de pinyol  són  la glucosa  i  la  fructosa,  i, en 

general, és major el contingut en glucosa que el de fructosa. En el cas de les fruites de 

llavor,  els  principals  monosacàrids  són  també  la  glucosa  i  la  fructosa,  essent  la 

proporció en fructosa major que la de glucosa. 

Les  pectines  de  les  parets  cel∙lulars  tenen  una  gran  influència  sobre  la  textura  i  la 

consistència  de  les  fruites.  Estan  compostes  per  cadenes  d’àcid  galacturònic  com  a 

molècula elemental, unit per enllaços α  (1‐4) esterificats per metanol,  i amb un grau 

d’esterificació elevat, de  l’ordre del 70‐80%. Causen  les variacions en  la  textura que 

experimenten  les  fruites durant el seu procés de maduració. La seva major o menor 

presència  en  la  fruita  pot  condicionar  el  procés  d’elaboració  dels  vins  d’aquestes, 

impedint o interferint en el procés de filtració i neteja dels mostos i en la fermentació 

d’aquests. 

Àcids 

Podem distingir dos tipus diferents de compostos àcids: els hidràcids no fenòlics  i els 

àcids fenòlics. 

‐  Hidroxiàcids  no  fenòlics:  són  els  responsables  de  sabor  àcid  de  les  fruites.  Els 

principals  són  els  àcids  màlic,  cítric  i  quiníc  entre  d’altres  àcids  orgànics  com  el 
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galacturònic, l‘isocítric o el succínic que es troben en proporcions petites. La majoria es 

troben en forma lliure. L’àcid predominant acostuma a ser el màlic, arribant en algunes 

fruites a constituir el 90% dels seus àcids totals. 

La  concentració en àcids augmenta durant el procés  inicial de desenvolupament del 

fruit, i disminueix a mesura que es va assolint la maduresa. 

Els àcids fenòlics són principalment derivats de l’àcid cinàmic, i els més abundants són 

la catequina, la galocatequina i la epicatequina. Apareixen en forma d’esters i els més 

freqüents en les fruites són els de l’àcid cafèic i l’àcid quinínic. Són més abundants en 

fruites verdes  i desapareixen durant el procés de maduració. Són els responsables de 

l’astringència  i  el  pardejament  de  moltes  fruites  tallades  o  triturades,  degut  a  la 

presència  de  fenol‐oxidases  que  transformen  els  fenols  en  quinones,  les  quals  es 

polimeritzen  donant  lloc  a  compostos  pardejats  que  s’anomenen melanoides. Hi  ha 

fruites que  contenen altres  compostos  fenòlics  com els  flavonoides  i  les  catequines. 

Ambdós  compostos  poden  causar  enfosquiments  o  tanins  astringents  si  es 

polimeritzen. 

Proteïnes 

Són el constituent principal de les cèl∙lules. Estan formades per cadenes d’aminoàcids, 

alguns dels quals no poden ser sintetitzats per l’home. 

Lípids 

Els  lípids es  troben principalment en  les  llavors de  les  fruites  i els pinyols. Aquestes 

llavors són riques en olis, més insaturats en el cas de les fruites de llavor i menys en les 

de pinyol. Algunes  fruites poden  contenir  ceres que  els  recobreixen  la pell,  actuant 

com a protecció contra possibles atacs de fongs i bacteris. 

Pigments 

Les coloracions de les fruites es deuen als diferents pigments i colorants que contenen. 

Els colors verds són deguts a la clorofil∙la, els colors vermells i els grocs a carotenoides, 

i els colors vermells i blavosos als antocians. 

La clorofil∙la és  l’únic pigment present en els  fruits abans de  la maduració, a mesura 

que va madurant es produeixen viratges de colors a conseqüència de la desaparició de 

la clorofil∙la i la formació de carotenoides i flavonoides propis de cadascuna d’elles. En 

alguns fruits verds, la clorofil∙la no desapareix del tot i el fruit manté el color verdós. 

Els  antocians  són  glucòsids  d’antocianidines.  Normalment  es  troben  a  la  pell,  però 

també poden trobar‐se a  la porció carnosa. Contribueixen al sabor astringent  i també 

l’enfosquiment del  fruit.  Les  antocianines  són  inestables  i  s’alteren en els processos 
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d’elaboració de les fruites i en el procés d’emmagatzematge dels productes elaborats. 

Són més estables a pHs baixos. 

Els  carotenoides  són  els  responsables  del  color  groc  i  vermell.  En  les  fruites 

coexisteixen els carotens i els seus derivats oxigenats, els quals es troben en una forma 

lliure com a esters o combinats amb sucres o proteïnes. En general, els carotenoides 

són més abundants a la pell que en la porció carnosa dels fruits. 

Minerals 

Les  fruites  són  riques  en potassi, magnesi, ferro i calci.  Les  sals minerals  són  sempre 

importants però sobretot durant el creixement per a la formació del pinyol. El mineral 

més important és el potassi. Les que són més riques en potassi són les fruites de pinyol 

com l'albercoc, cirera, pruna, etc. 

Vitamines 

Les fruites aporten porcions importants de vitamina A i C. El contingut de vitamines és 

molt variable en funció de cada fruita. El contingut en vitamina C disminueix en el fruit 

de  forma progressiva des de  les  seves parts  superficials com  la pell,  fins a  les  zones 

més internes. També disminueix amb la maduració. 

1.2.2. La Pinya i el Kiwi 

La Pinya es una planta perenne de la família de les bromeliàcies, nativa d’Amèrica del 

Sud. Es tracta d’una espècie amb fulles dures  i allargades de fins un metre. Fructifica 

un cop cada tres anys produint un únic fruit  molt dolç i apreciat en la gastronomia. 

La pinya es un  cultiu  clarament  tropical, accepta qualsevol  tipus de  sòl,  sempre que 

conti amb un bon drenatge, ja que un excés d’aigua pot conduir a la podridura de les 

arrels.  No  tolera  les  gelades  ni  les  inundacions  i  necessita  altes  temperatures  per 

fructificar, al voltant dels 24°C, Normalment creix per sobre dels 800 metres sobre el 

nivell del mar.  

Es originaria de Sud Amèrica (Brasil, Paraguai o Argentina), i es va difondre cap al curs 

superior del riu Amazones i Veneçuela. Cap al 200 d,C, va començar a ser cultivada al 

Perú per algunes tribus indígenes com els Mochica. No és fins al segle XVI que arriba a 

Europa i les zones tropicals d’Àfrica i Àsia.   

Actualment,  la pinya és el segon cultiu tropical més cultivat del món, tan sols superat 

pel plàtan, i conforma més del 20% de la producció comercial d’aquest tipus de fruites. 

El Kiwi és una planta  trepadora originària de  les  vessants del Himàlaia,  al  sud de  la 

Xina,  introduïda a Nova Zelanda al 1904  i cultivada des de  llavors en moltes  regions 

amb climes suau. 
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Aquesta espècie es una vigorosa trepadora llenyosa, d’hàbit caducifoli, arbustiva,  que 

pot  arribar  als  9  metres  d’alçada.  Les  fulles,  entre  7,5‐12,5  cm  de  llargada,  son 

peciolades, de forma oval. 

Actualment,  la  producció mundial  de  kiwi  és  liderada  per  Itàlia,  seguida  per  Nova 

Zelanda, Grècia,  Japó  i EEUU. Tot  i ser originària de  la Xina, aquesta mai ha estat un 

dels països més productors. 

Taula 3. Taxonomia i morfologia de la fruita i el kiwi 

Pinya  Kiwi 

Famíla  Bromeliaceae  Actinidiaceae 

Nom científic  Ananas comosus  Actinnidia deliciosa 

Planta  Herbàcia perenne  Enfiladissa anual 

Fruit 

Fruit múltiple, gran i de forma 
ovoide. El cor del sincarp, més 
fibrós, es forma a partir de la tija 
axial. Les parets de l'ovari, la base 

de la bràctea i els sèpals es 
transformen en una polpa groga, 
poc fibrosa, dolça i àcida. La flor 
dóna la coberta dura i espinosa, 

formada per la fusió de l'àpex de la 
bràctea i els tres sèpals. Cada pinya 

pot arribar a pesar fins a 4 kg. 

El fruit normalment és una baia o una 
càpsula gran, el∙lipsoïdal i recobert de 
pell marró amb pilositats en  la seva 
totalitat. Té una polpa verda color 

maragda que conté nombroses llavors 
molt petites. Pesa aproximadament 

uns 80 grams. 

Font: Moreiras (2006), Navarro (2001), Ràfols (2000) 
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1.2.3. Composició de la Pinya i el Kiwi 

En  la  taula  XX  podem  observar  les  composicions  generals  d’aigua,  carbohidrats, 

macronutrients  i  micronutrients  de  la  pinya  i  el  kiwi,  i  una  comparació  amb  els 

mateixos components en el raïm. 

Taula  4.  Nutrients, minerals  i  vitamines  de  la  pinya,  el  kiwi  i  el  raïm  per  100  grams  de 
producte fresc 

Pinya                  
USDA (2013) / 
Moreiras (2003) 

Kiwi                 
USDA (2013) / 
Moreiras (2003) 

Raïm          
USDA (2013) 

Aigua (g)  86 / 86,8  83,07 / 72,2  80,54 

Carbohidrats (g)  13,12 / 11,5  14,66 / 9,1  18,10 

Fibra (g)  1,4/1,2  3 / 1,6  0,9 

Proteïnes (g)  0,54 / 0,5  1,14 / 1  0,72 

Greix (g)  0,12 / 0  0,52 / 0,40  0,16 

Calci (mg)  13 / 12  34 / 21  10 

Zinc (mg)  0,12 / 0,15  0,14 / 0,1  0,07 

Fòsfor (mg)  8 / ‐  34 / ‐  20 

Ferro (mg)  0,29 / 0,5  0,31 / 0,3  0,29 

Iode (mg)  ‐ / 3  ‐ / 0  ‐ 

Magnesi (mg)  12 / 14  17 / 13  7 

Potassi (mg)  109 / 250  312 / 250  191 

Sodi (mg)  1 / 2  3 / 3  2 

Folats alimentaris (µg)  18 / ‐  25 / ‐  2 

Niacina preformada (mg)  0,5 / 0,3  0,34 / 0,3  0,19 

Vitamina A (µg)  3 / 13  4 / 5,3  3 

Vitamina B1 (mg)  ‐ / 0,07  ‐ / 0,01  ‐ 

Vitamina B2 (mg)  ‐ / 0,02  ‐ / 0,03  ‐ 

Vitamina B3 (mg)  ‐ / 0,3  ‐ / 0,3  ‐ 

Vitamina B6 (mg)  0,11 / 0,09  0,06 / 0,13  0,09 

Vitamina B9 (µg)  ‐ / 11  ‐  ‐ 

Vitamina C (mg)  47,8 / 20  92,7 / 51  3,2 

Vitamina E (mg)  0,02 / ‐  1,46 / ‐  0,19 

Vitamina K (µg)  0,7 / ‐  40,3 / ‐  14,6 

Font: USDA Nutrient Database (2013) i Moreiras (2003). 

 

Tal i com es mostra en la taula anterior, la pinya i el kiwi presenten grans semblances 

en la seva composició, com és el contingut d’aigua, que ronda el 85% en totes dues, o 

la quantitat de  carbohidrats, propera  al 14% en  tots dos  casos;  tot  i  això existeixen 

algunes diferències. La principal,  la  trobem en els continguts de minerals, on el kiwi 

presenta quantitats de calci, fòsfor i potassi superiors als de la pinya. 
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Pel que fa a la comparació d’ambdues fruites amb el raïm, principal fruita utilitzada per 

la vinificació, es poden veure clarament algunes diferències. La principal es troba en el 

contingut  de  carbohidrats,  on  el  raïm  és  superior  a  totes  dues  fruites.  Aquesta 

diferència  es  reflexa  en  el  contingut  de  sucres  i  en  el  grau  alcohòlic  potencial  dels 

mostos d’aquestes, obtenint un grau alcohòlic superior en  les fermentacions de most 

de raïm que en les de pinya i kiwi, com s’ha comentat anteriorment.   

Sucres  de  la  pinya,  el  kiwi  i  el  raïm  per  100  grams  de  producte  fresc.  Font: USDA 

Nutrient Database (2013)  

Taula 5. Composició dels sucres de pinya i kiwi 

 

Com es pot comprovar en  la taula anterior no només existeixen diferències entre  les 

fruites a nivell quantitatiu pel que fa als sucres, sinó també a nivell qualitatiu. Es pot 

observar com els sucres presents en la pinya i el kiwi són diferents, en la pinya el sucre 

predominant és  la sacarosa per davant de  la fructosa  i  la glucosa; en canvi en el kiwi 

predominen la fructosa i la glucosa. 

Pel que fa al raïm, comparteix similituds amb  la composició del kiwi  ja que els sucres 

predominants també són la glucosa i la fructosa. 

Àcids orgànics de la pinya i el kiwi per 100 grams de producte fresc. 

Taula 6. Composició d'àcids orgànics del kiwi i la pinya en 100g 

Pinya 
Bartolomé et 
al, (1994) 

Kiwi 
Boland & 

Moughan (2013) 

Àcids 
orgànics 

Ac. Cítric (g)  0,8‐1,2  0,42‐1,29 

Ac. Màlic (g)  0‐22‐0,38  0,08‐0,260 

Ac. Quínic (g)  0  0,55‐1,3 

Ac. Tartàric (g)  0  0 

Ac. Acètic (g)  0  0 

Ac. Ascòrbic (g)  0  0,01 

 

Pinya            
USDA (2013) 

Kiwi              
USDA (2013) 

Raïm            
USDA (2013) 

Sucres 

Fructosa (g)  2,12  4,35  8,13 

Glucosa (g)  1,73  4,11  7,20 

Sacarosa (g)  5,99  0,15  0,15 

Galactosa (g)  0  0,17  0 

Lactosa (g)  0  0  0 

Maltosa (g)  0  0,19  0 
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Tal i com es mostra en la Taula 6, es veu una clara diferència entre els àcids continguts 

en la Pinya i els continguts en el Kiwi, essent el cítric majoritari en la Pinya i el quínic en 

el Kiwi, tot i que el cítric també hi és present de forma important.  

1.3. Procés fermentatiu 

1.3.1. Llevats 

Els  llevats  que  s’han  utilitzat    han  estat  del  gènere  Saccharomyces,  concretament 

Saccharomyces cerevisiae. Tenint en compte les característiques i composicions de les 

fruites  utilitzades  i  del producte  final  que  pretenem  obtenir,  creiem que  és  un bon 

llevat per portar a terme el procés fermentatiu. Com cita Hidalgo (2003) aquests llevats 

tenen una temperatura òptima d’actuació situada entre els 22 i els 30ºC, però toleren 

fermentacions  a  temperatures  inferiors. Això  permetrà  realitzar  la  fermentació  dels 

productes  a  una  temperatura  aproximada  d’uns  14ºC  amb  poc  risc  de  parades  de 

fermentació. És capaç de fermentar solucions amb una concentració de sucres a partir 

del 12% (p/p) i s’ inactiva en solucions amb concentracions del 15% (p/p) o superiors, 

situació  ideal  ja que en  les mostres amb contingut més baix de  sucres,  s’espera que 

aquest sigui del 12% (p/p) aproximadament. Pel que fa al pH, el rang òptim d’actuació 

es troba entre 4‐6, trobant‐se entre 3‐4 el pH dels mostos utilitzats, fet que no suposa 

cap complicació en el procés fermentatiu. A més a més són  llevats amb elevat poder 

fermentatiu,  vigorosos  i  resistents a  l’etanol  i al diòxid de  sofre. Un  cop dominat el 

medi fermentatiu, deixen a la resta de llevats com a mers col∙laboradors en el procés. 

Un  cop  acabada  la  fermentació,  també  desapareixen  amb  rapidesa,  essent  altres 

espècies de llevats més resistents a l’etanol i a l’anhídrid sulfurós, els responsables de 

possibles refermentacions dels sucres residuals (Hidalgo, 2003).  

No obstant, s’ha de tenir en compte que aquests llevats  prefereixen consumir glucosa, 

son  llevats de caràcter glucofílic  i  tenen més dificultats per  fermentar  sucres com  la 

fructosa, majoritaris en el kiwi,  i  la  sacarosa, que un  cop  invertida, esdevé glucosa  i 

fructosa.  Durant  la  fermentació  alcohòlica,  la  relació  fructosa/glucosa  augmenta 

progressivament, sent la sacarosa el sucre predominant durant les ultimes etapes de la 

fermentació. La limitada capacitat dels llevats d’aquest gènere d’utilitzar la fructosa es 

la  principal  causa  dels  retards  i  parades  de  fermentació    (Schutz  and Gafner,  1993; 

Berthels et al., 2004). 

1.3.2. Enzims pectolítics 

En les fruites les pectines  es troben localitzades principalment en les parets cel∙lulars, 

que passen al suc o most quan aquest es processa. Les pectines son grans molècules 

en  forma  de  cadenes  que  formen  part  de  les membranes  cel∙lulars  que  s’han  de 

degradar mitjançant els enzims pectolítics per accelerar la clarificació i el seu desfangat 

com a pas previ a la sembra de llevats, ja que aquests realitzant un procés fermentatiu 
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òptim amb un most més net, que afavoreixi el creixement de les seves poblacions. Els 

enzims  pectolítics  degraden  per  hidròlisi  les  substàncies  pèctiques  del  suc  que  es 

comporten  com  a  col∙loides  protectors  i  impedeixen  o  dificulten  la  caiguda  de  les 

partícules en suspensió del suc. Tenint en compte els elevats continguts en pectines de 

les fruites utilitzades,  la utilització d’aquests enzims es fa necessària per tal d’obtenir 

un millor rendiment de most i una millor filtrabilitat del producte. 

1.3.3. Anhídrid sulfurós 

L’anhídrid sulfurós  té propietats positives entre  les quals destaquem els seus efectes 

antioxidant  i  antioxidàsic,  antisèptic  i  conservant.  Tot  i  això  també  pot  esdevenir 

negatiu  a  nivell  sensorial  a més  a més  de  no  ser  un  producte  positiu  per  la  salut 

humana  en  concentracions  elevades.  Per  aquests  motius  s’ha  cregut  convenient 

elaborar  una  part  dels  nostres  productes  sense  la  utilització  d’aquest  agent 

conservant, comprovant l’efecte que té sobre el producte final a nivell fisicoquímic i a 

nivell sensorial. 

1.3.4. Possibles alteracions 

Tenint en compte la possible presència de sucres residuals en el producte final i la no 

utilització  d’anhídrid  sulfurós  en  alguns  dels  productes,  una  de  les  alteracions més 

probables  que  es  poden  donar  si  no  s’aconsegueixen  unes  bones  condicions 

climàtiques de conservació és la refermentació. Aquest fenomen  es pot veure afavorit 

per una no molt alta concentració d’etanol que afavoreixi la persistència dels llevats.  

Un altra possible alteració a tenir en compte és  la del picat acètic, responsabilitat de 

bactèries acètiques presents en el most. El seu desenvolupament es pot veure afavorit 

per presència de sucres, el baix contingut alcohòlic i la no utilització d’anhídrid sulfurós 

ni  d’una  protecció  del most  de  l’oxigen mitjançant,  per  exemple,  d’una  atmosfera 

inert.  

A banda de  les  alteracions produïdes per microorganismes  també  s’han de  tenir en 

compte  les  reaccions  d’oxidació  i  degradació  enzimàtica  a  causa  de  la  presència 

d’oxigen  i  de  sucres  en  el  moment  de  conservació  del  producte  final,  veient‐se 

afavorida  en  les mostres  que  no  continguin  addicionat  anhídrid  sulfurós.  Per  tal  de 

minimitzar aquest efecte caldrà mantenir els productes a temperatures baixes i amb la 

menor  quantitat  possible  d’oxigen  en  el  recipient  contenidor.  (Flanzy  et  al.,  2003; 

Schurig, 2001) 
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2. OBJECTIUS 
 

Aquest treball té com a objectiu principal avaluar l’elaboració de vins de fruites a partir 

de pinya i de kiwi per l’obtenció d’una nova beguda fermentada. 

Serà objecte d’avaluació la susceptibilitat de les fruites a la fermentació alcohòlica per 

llevats vínics, els rendiments i la qualitat del producte final obtingut. 

En el disseny del producte s’avaluarà l’addició de sucre i un additiu, l’anhídrid sulfurós. 

La  qualitat  del  producte  final  es  valorarà mitjançant  la  caracterització  fisicoquímica 

dels  vins obtingut,  així  com  l’acceptació del nou producte  i  la  seva  caracterització a 

nivell sensorial. 
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3. MATERIALS I MÈTODES 

 

3.1. Materials 

3.1.1. Fruita fresca 

Per a realitzar la part experimental es van utilitzar kiwis i pinyes fresques, que van ser 

proporcionades per una empresa de distribució de fruita de Mercabarna. A  la taula 7 

es pot observar  la quantitat de peces de  fruita que  van  ser proporcionades  i el pes 

total i mitjà per peça. 

Taula 7. Fruita fresca requerida per la part experimental 

 
Peces/caixa 
 (unitats) 

Pes mig peça 
(kg) 

Pes total 
(kg) 

Pinya  11  1,118  61,49 

Kiwi  46  0,128  35,32 

 

3.1.2. Llevats 

Per  assegurar  la  fermentació  dels  sucs,  es  van  utilitzar  llevats  secs  actius  (LSA) 

comercials. Es tracta de “Llevats Zymaflore”, de la marca Laffort. Es van mantenir a una 

temperatura de conservació de 4°C  fins al moment de  l’aplicació. Es van  seleccionar 

aquest  llevats perquè tenen una tolerància a  l’alcohol molt elevada, fins a 16,5% vol, 

una amplia resistència a temperatures elevades de fins a 30°C    i una baixa producció 

d’acidesa volàtil i àcid sulfhídric (veure fitxa tècnica en l’annex 1). 

3.1.3. Enzims pectolítics 

Es van utilitzar Lafazym CL, de la casa Laffort. Es tracta d’una preparació purificada i 

molt concentrada d’enzims pectolítics, en activitat cinamil‐esterasa, que permet limitar 

la  formació de vinil‐fenols a partir dels àcids  fenols  lliures, per a un desfangat  ràpid. 

Aquests enzims milloren la compactació dels fangs, optimitzen la gestió de tractaments 

físics com el fred o  la temperatura,  i clarifica  i redueix el volum de fangs en pH baix  i 

mosts rics en pectines (veure fitxa tècnica en l’annex 2). 

3.1.4. Anhídrid sulfurós  

L’aplicació  d’anhídrid  sulfurós  es  va  fer  a  partir  de  metabisulfit  potàssic,  una  sal 

potàssica, que quan s’utilitza en d’indústria alimentària apareix sota el codi E 224. El 

seu ús en el vi es basa en la seva funció antioxidant, antioxidàsica i antisèptica enfront 

llevats i bactèries no desitjades (veure fitxa tècnica en l’annex 3). 
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3.2. Disseny experimental 

Per poder dur a terme la fase experimental, primerament es va dissenyar un diagrama 

de flux del procés amb totes les operacions i controls analítics a realitzar (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Diagrama del procés 

 

 

 

Desfangat estàtic 3±1°C

Fermentació alcohòlica 14 ±1°C

Extracció del most i conservació 3 ±1°C

‐ Separació de la pell 

‐ Trossejat 

‐ Obtenció del suc 

Most

Conservació 4°C±1°C

Controls analítics (ρ, temp, pH, AT)

Controls  analítics  (ρ,  temp,  pH,  AT, 

sòlids solubles) 

Addicions de sucre 

Presa  de  mostres  inicials  (�,  temp., 

sòlids solubles, AT i pH) 

Controls  analítics  (pH,  Acidesa  total, 

recompte  de  llevats,  densitat  I 

temperatura) 

Controls analítics  (Grau alcohòlic, pH, 

Acidesa  total,  SO2  total,  Acidesa 

volàtil, color, Índex Folin) 

Inoculació de llevats LSA

Addició d’enzims pectolitics I 

metabisulfit potàssic. 

Recepció de la fruita

Tast
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En  el  disseny  de  vins  de  a  es  va  testar  l’addició  o  no  d’additius  (sulfurós)  i  el  grau 

alcohòlic final (propi o afegit) per a cada fruita. La fermentació es va fer per duplicat 

(veure taula 8).  

Taula 8. Disseny experimental dels diferents assaigs. 

Fruita  Recipients 
Metabisulfit potàssic 

afegit 
Sucre afegit 
(sacarosa) 

Mostra final 

Pinya 

7‐8  No  No  Control 

5‐6  No  Si  No SO2‐ Sucre 

3‐4  Si  No  SO2‐ no sucre 

1‐2  Si  Si  SO2 ‐ Sucre 

Kiwi 

7‐8  No  No  Control 

5‐6  No  Si  No SO2‐ Sucre 

3‐4  Si  No  SO2‐ no sucre 

1‐2  Si  Si  SO2 ‐ Sucre 

 

Cada  recipient era d’ 1,75 L de most, pel que es va obtenir 3,5 L, en  total  tenint en 

compte que de cada mostra es va fer una rèplica. 

3.2.1. Recepció de la matèria primera 

Un  cop proporcionada  la  fruita, es  va emmagatzemar  sense alterar‐la en  caixes a  la 

cambra  amb  temperatura  controlada  a  3±1°C  fins  al  moment  d’iniciar  la  part 

experimental  (Figura 3). Es va mantenir en aquestes condicions per evitar una sobre 

maduració  de  la  fruita,  i  per mantenir‐la  en  les  òptimes  condicions  fins  al moment 

d’iniciar el procés d’elaboració dels vins de fruita. 

 

Figura  3. Recepció i emmagatzematge a la cambra frigorifica de les pinyes 

L’extracció  del  suc  va  ser  realitzada  amb  l’ajuda  d’una  liquadora  a  la  planta 

transformadora d’aliments de l’ESAB. Per tal de conservar les màximes propietats dels 

sucs, es van extreure  les  caixes de  fruita de  la  cambra amb  temperatura  controlada 

conforme  van  ser  utilitzades  (Figura  4).  El  suc  va  ser  obtingut  mitjançant  un 

procediment format per les següents fases: 
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Separació de la pell: Aquesta operació permet eliminar la coberta externa de la pell de 

la  fruita.  La  separació de  la  pell  en  el  cas  de  la  pinya  es  va  realitzar  per  facilitar  el 

procés de liquació. En els kiwis, no va ser necessària aquesta operació. 

Tallat de  la  fruita:  En  ambdues  fruites  va  ser necessari  trossejar  totes  les peces  en 

porcions més reduïdes per tal de poder extreure’n el suc amb la liquadora. 

Obtenció del most: Un cop trossejada  la fruita, es va   procedir a  liquar‐la. Al ser una 

liquadora amb una capacitat de 3 L, es va haver de buidar del dipòsit   de residus que 

contenia pells i polpa gairebé de forma continua. 

Conservació en  fred: durant el procés, es  va mantenir el  suc obtingut en  recipients 

refredats  amb  gel  per  tal  de  conservar‐lo  de  forma  òptima  i  evitar  l’enfosquiment 

provocat  per  l’oxidació  dels  polifenols,  que  es  produeix  al  mantenir‐se  en 

temperatures elevades i en presència d’oxigen (oxidació enzimàtica i no enzimàtica).  

Repartiment: Per tal d’aconseguir unes mostres inicials iguals, es va homogeneïtzar tot 

el  suc  resultant  per  a  cada  fruita  per  evitar  les  possibles  diferències  de maduració 

entre  les  fruites  que  ja  es  van  observar  visualment..  L’homogeneïtzació  es  va  fer 

barrejant  tot  el  suc  separadament  kiwis  i  pinyes,    en  un  bidó  de  15  litres. Un  cop 

homogeneïtzat, amb una vara de vidre es va remoure, i es va retornar el volum d’ 1,75 

L. a cada recipient. Amb els recipients plens, es va tornar a conservar el suc a la cambra 

de temperatura controlada 3±1°C per tal d’evitar contaminacions de microorganismes 

no desitjats  i minimitzar el risc d’inici de  fermentacions no desitjades, a més d’evitar 

l’enfosquiment provocat per una oxidació enzimàtica. 

 

Figura  4. Fases del procès d'extracció del suc 
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3.2.2. Addició de metabisulfit potàssic 

La  dosi  aplicada  va  ser  de  3  g/hl  de metabisulfit  potàssic  que  equival  a  1,5  g/hl  d’ 

anhídrid  sulfurós.  Amb  una  balança  analítica  es  va  pesar  la  dosi  exacte  per  a  cada 

recipient,  que  es  de  0,0525g/recipient,  i  es  va  diluir  en  10  mL,  d’aigua.  Un  cop 

realitzada la dilució, es va addicionar la dosi en els recipients on es testava el suc amb 

aquest additiu. 

3.2.3. Addició enzims pectolítics 

Els enzims pectolítics, a diferència del metabisulfit, es van afegir per  igual a  tots els 

recipients. Així, donat que la dosi recomanada del producte es de 1‐2g/hl, es va afegir 

1 g/hl cada un per la pinya i 2g/hl en el cas del kiwi, és a dir, 0,0175 grams/recipient en 

la pinya i 0,035grams/recipient al kiwi, diluïts anteriorment en 10 mL de suc. Aquesta 

diferència en  la dosi es deu a que  la pinya té una concentració més baixa al kiwi pel 

que fa a les substàncies pèctiques. 

3.2.4. Desfangat estàtic ‐filtrat 

Aquesta  operació  consisteix  en  bloquejar  temporalment  l’inici  de  la  fermentació 

alcohòlica durant 24‐48 hores normalment, produint‐se una sedimentació espontània 

de les partícules que té en suspensió, acumulant‐se els fangs en el fons del dipòsit, per 

acabar  amb  la  separació  del most  net  situat  per  sobre  del  sediment.  El  temps  de 

sedimentació és el  factor determinant en el desfangat estàtic, però existeixen altres 

factors que  frenen o acceleren aquest procés, com  les  forces elèctriques de  repulsió 

entre partícules  i  la presencia de col∙loides protectors, com les substàncies pèctiques, 

que dificulten notablement la sedimentació. La baixa temperatura també és un factor 

determinant  per  un  bon  desfangat,  i  per  això  es  van mantenir  els  recipients  a  la 

cambra  amb  temperatura  controlada  a  3°C  ±1°C  durant  48  hores.  La  filtració  es  va 

realitzar amb un embut Büchner.  Aquesta filtració consisteix en un matràs Kitasato de 

paret gruixuda amb un vidre curt  i  llengüeta que sobresurt horitzontalment per sota 

del seu coll. Es connecta una mànega flexible de parets gruixudes al matràs i a una font 

de buit.  La paret gruixuda proporciona  la  força per  suportar  la diferència de pressió 

mentre  es  manté  un  buit  al  seu  interior.  S’utilitza  principalment  amb  un  embut 

Büchner a través d’un tap de goma perforat o un adaptador al coll a  la part superior 

del matràs de filtració. L’embut Büchner sosté la mostra aïllada de  l’aspiració per una 

capa de paper de filtre. Durant la filtració el filtrat entra i resta dins del matràs mentre 

que els residus queden en el paper de filtre de l’embut. 
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3.2.5. Addició de sucre 

Es va addicionar sucre en dos assaigs de cada fruita, calculant la dosi a partir del anàlisi 

dels  sucres propis dels  sucs. D’aquesta  forma,  en  els  recipients on  es  va  addicionar 

sucre, el grau alcohòlic probable va ser molt similar al d’un most de raïm, per  tal de 

comprovar  la  viabilitat  de  la  fermentació  dels  sucs  de  pinya  i  kiwi  en  aquestes 

concentracions  de  sucre més  elevades. Un  cop  calculada  la  quantitat de  sacarosa  a 

afegir, mitjançant la balança analítica es van pesar els grams de sacarosa a addicionar, i 

es van afegir, prèviament dissolta en 500 mL de suc de cada recipient. 

Tenint  en  compte  les  concentracions  inicials  de  sucre  de  les mostres,  es  va  poder 

calcular  la dosi que  s’havia d’addicionar als  recipients on es  testava  l’augment de  la 

concentració de sucres a partir de la següent formula: 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Preparació de l’ inòcul de llevat  

Per a la sembra de llevats es va addicionar la dosi recomanada pel propi producte, que 

es de 20 g/hl. Per tal d’assegurar una mateixa població de llevats en tots els recipients, 

es va preparar un peu de cub  pel volum total de 14 litres de suc per a cada fruita.  

Es va mesurar 100 mL d’aigua destil∙lada a 37°C en dos vasos de precipitats,  i es van 

addicionar  la dosi especificada de 2,8 g en el cas del kiwi i 2,4 g en el cas de  la pinya. 

Després de 20 minuts on els llevats es va rehidratar, es van afegir 100 mL de most per 

tal d’aclimatar els llevats abans d’introduir‐los al nou medi, evitant la mort de la major 

part de la població per la diferència de temperatura entre l’aigua destil∙lada i els sucs. 

Després d’afegir el most, es va esperar 10 minuts més i es va afegir el volum especificat 

en cada recipient, tant en el cas del kiwi com en la pinya. 

 

 

On: 

Lmost = Litres de most inicial de cada recipient. 

g/L mi = Grams/Litre del most inicial 

G  = increment de sucres de cada recipient 

Ltotal  = 
.

 =  Litres  totals  de most  tenint  en  compte  l’addició  de 

sucres i l’augment de volum que aquests provoquen. 
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3.2.7. Fermentació 

Un cop sembrats els llevats, es van col∙locar als recipients a una cambra a temperatura 

de  14°C  ±1°C.  Durant  el  procés  fermentatiu  es  va  realitzar  un  seguiment  diari  de 

densitat i temperatura, i un recompte de llevats, pH i acidesa total setmanal. 

3.2.8. Conservació 

Finalitzada  la  fermentació,  es  van  conservar  els  vins  de  fruita  a  la  cambra  de 

temperatura  controlada  a  4  ±1°C.  Sempre  que  va  ser  necessària  la  sortida  dels 

recipients de  la cambra per  realitzar anàlisis, es va conservar en  fred amb gel  fins  la 

nova entrada a la cambra. Es van mantenir dins la cambra fins a la utilització final pel 

tast. 

3.3.  Caracterització  dels vins de fruita 

3.3.1. Caracterització fisicoquímica 

Per  tal  de  poder  analitzar  els  paràmetres  fisicoquímics  dels  diferents  sucs  i  vins  de 

fruites que s’obtenen, es necessària la realització de diferents mètodes de laboratori. 

3.3.1.1. Determinació de la densitat i temperatura 

La temperatura es va mesurar col∙locant un termòmetre dins del recipients,  i esperar 

fins que la temperatura s’estabilitza.  Els resultats s’expressen en °C. 

Per mesurar  la densitat, que es va realitzar per pes, es necessita una pipeta aforada  i 

una  balança  de  precisió.  Prèviament  a  la  mesura,  s’homogeneïtza  bé  el  suc  del 

recipient a analitzar per tal de no cometre errors en  la mesura. Ja homogeneïtzada  la 

mostra, s’obtenen 10 mL amb la pipeta aforada i  es pesen a la balança de precisió.  El 

resultat obtingut l’expressem en g/L.  

3.3.1.2. Recompte de llevats  

El mètode de recompte utilitzat ha estat mitjançant l’ús de la càmera de Neubauer. 

S’utilitza  sobretot  per  cèl∙lules  eucariotes  i  amb  aquest mètode  podem  diferenciar 

cèl∙lules  vives  i mortes o no  viables. Per  això  cal  fer una  tinció  amb blau de metilè 

tamponat o un colorant que es comporti de manera similar. 

S’ha de tenyir la suspensió de microorganismes prèviament homogeneïtzada amb blau 

de metilè tamponat (es recomana 1 mL de suspensió i 9 mL de blau de metilè). Agitar i 

deixar reposar uns segons. Acte seguit, afegir per capil∙laritat entre porta (càmera de 

Neubauer)  i  la  coberta  la  suspensió  de  microorganismes  tenyida.  Observar  al 

microscopi i comptar el numero de cèl∙lules viables i les totals a 400 o 600X. 
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3.3.1.3. Determinació del pH 

S’utilitza un pH‐metre del model GLP 21 de  la marca Crison, prèviament calibrat amb 

els  diferents  patrons  de  pH  4  i  7.  Un  cop  extret  el  recipient  de  la  cambra,  

s’homogeneïtza  i se n’extreu una mostra per realitzar l’anàlisi. 

3.3.1.4. Determinació de l’acidesa total (mètode usual) 

S’utilitza una mostra de 10 mL. Es mesura una alíquota amb una pipeta aforada de 10 

mL,  i  es  diposita  en  un matràs  erlenmeyer.  S’afegeixen  3‐4  gotes  de  fenolftaleïna  i 

s’homogeneïtza. Per altre banda s’omple una bureta amb hidròxid sòdic 0,1332 M. Un 

cop preparades les dues parts es procedeix a la valoració fins arribar a obtenir un color 

rosat.  L’acidesa  total  serà  el  volum  d’hidròxid  sòdic  consumit  durant  la  valoració  i 

s’expressarà en grams per litre d’àcid sulfúric.  

3.3.1.5. Determinació de l’acidesa volàtil (mètode Garcia ‐Tena) 

El mètode utilitzat és  l’ anomenat Garcia‐Tena, basat en una destil∙lació  fraccionada 

del vi un cop eliminat el diòxid de carboni  i una posterior valoració àcid  ‐ base de  la 

segona porció del destil∙lat. 

En el matràs de destil∙lació es col∙loquen 11 mL de vi al que prèviament se li ha extret 

el  diòxid  de  carboni  per mitjà  d’ultrasons  a  l’aparell  de  destil∙lació. A  la  sortida  del 

refrigerant  es  col∙loca  la  proveta  de  5,1 mL  i  es  procedeix  a  la  destil∙lació. Quan  el 

destil∙lat arriba a l’enràs  superior de la proveta es substitueix per l’altre proveta de 3,2 

mL, donant per acabada la destil∙lació quan s’arriba a l’enràs d’aquesta. El destil∙lat es 

col∙loca  en  un  erlenmeyer  i  es  valora  amb  una  solució  d’hidròxid  sòdic  0,02  N  en 

presència d’unes  gotes de  fenolftaleïna,  fins obtenir un  color  lleugerament  rosat.  El 

volum consumit durant  la valoració esdevindrà el valor de  l’acidesa volàtil d’aquell vi 

expressada en grams per litre d’àcid acètic. 

3.3.1.6. Determinació dels sòlids solubles totals 

Mesurem  els  sòlids  solubles  mitjançant  el  refractòmetre  manual.  Els  resultats 

s’expressen en graus Brix. La refracció es basa en  la modificació de  la trajectòria d’un 

raig  lluminós al  travessar una superfície que  limita dos medis. Com més gran sigui  la 

concentració de sucres, més dens serà el suc i menor la velocitat amb la que el raig de 

llum el podrà creuar. 
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3.3.1.7. Determinació dels sucres residuals (mètode usual) 

S’utilitza el mètode Rebelein, que es basa en es propietats reductores de la glucosa i la 

fructosa  sobre  les  sals  cúpriques.  Aquests  sucres  són  oxidats  a  la  temperatura 

d’ebullició per un excés de solució alcalina de Cu2+ que conté tartrat per mantenir el 

metall  en  solució.  El  Cu2+  és  reduït  a  Cu+,  i  el  Cu2+  en  excés  es  pot  determinar  per 

iodurometria després d’addicionar excés de KI i acidificar. En aquest mètode també es 

realitza la hidròlisi de la sacarosa present en la glucosa i la fructosa de la mostra abans 

de les reaccions redox. S’utilitza el kit de matèries reductores de la marca GAB. 

En  un matràs  erlenmeyer  s’introdueixen  de  forma  successiva  2 mL  de  vi,  10 mL  de 

solució cúprica  i 5 mL  , alguns grams de pedra pómez, es  tapa  l’erlenmeyer amb un 

vidre de  rellotge  i  s’escalfa  sobre  la placa calefactora  fins arribar a  l’ebullició que es 

mantindrà  uns  3 minuts.  Passat  aquest  temps  es  refreda  sota  l’aigua  de  l’aixeta  i 

s’afegeixen de forma successiva 10 mL de solució de iodur de potassi, 10 mL de solució 

d’àcid sulfúric i 10 mL de solució de midó. 

Primer  de  tot  caldrà  fer  un  blanc  amb  aigua  destil∙lada  enlloc  de  vi.  Es  realitza  la 

valoració amb tiosulfat fins aconseguir una coloració groc crema. Al volum consumit en 

les valoracions de les mostres se li restarà el consumit en el blanc, obtenint així el valor 

de sucres residuals presents en la nostre mostra. 

3.3.1.8. Determinació del grau alcohòlic (mètode usual) 

S’utilitza  una  ebulliometria,  que  es  basa  en  la  variació  del  punt  d’ebullició  que 

experimenten  les  solucions  hidroalcohòliques  segons  el  seu  contingut  d’alcohol.  Es 

col∙loca  una  quantitat  de  mostra  determinada  pel  propi  ebulliòmetre  i  s’encén  el 

calefactor.  S’espera  a  que  el  líquid  bulli  i  es  llegeix  la  temperatura  que marca  el 

termòmetre  que  porta  incorporat  l’ebulliòmetre.  Un  cop  la  temperatura  es manté 

constant  es  donarà  per  finalitzat  l’anàlisi.  Mitjançant  unes  taules  i  utilitzant  la 

temperatura d’ebullició obtinguda al fer la prova amb aigua destil∙lada, es determinarà 

el grau alcohòlic del vi analitzat. 

3.3.1.9. Determinació diòxid de sofre  (mètode usual) 

S’utilitza el mètode Ripper, basat en la determinació del diòxid de sofre a partir d’una 

valoració  òxido‐reductora  amb  Iode  com  a  reactiu  valorant  en  un medi  àcid  i  en 

presència de midó com a indicador. 

En un erlenmeyer s’introdueixen 10 mL d’hidròxid de potassi 1M i 20 mL de vi, es tapa, 

es  sacseja  i  es deixa  reposar durant  15 minuts per  realitzar  la hidròlisi  alcalina dels 

complexes  entre  l’SO2  i  alguns  components  del  vi  com  l’acetaldehid.  Passat  aquest 

temps s’afegeixen 5mL. d’àcid sulfúric, 1mL de solució de midó i es valora ràpidament 

amb la solució de iode fins l’aparició d’una coloració blau persistent (15 s).  
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En el nostre cas caldrà  tenir en compte  la presència d’àcid ascòrbic  (Vitamina C) per 

evitar  errors  en  els  càlculs.  Per  determinar‐lo  es  seguirà  el  següent  procés:  En  un 

erlenmeyer  s’introduiran  50  mL  de  vi  i  5mL.de  la  solució  de  propanal.  Es  tapa, 

s’homogeneïtza  i  es  deixa  en  repòs  durant  30 minuts.  Transcorregut  aquest  temps, 

s’afegeixen 5mL. d’àcid  sulfúric, 1 mL de  la  solució de midó  i 30mg d’ EDTA Na2. Es 

valora amb iode fins l’aparició de la coloració blava persistent. 

3.3.1.10.  Determinació color 

Per  a  la  determinació  del  color  s’ha  utilitzat  un  espectrofotòmetre  del  laboratori 

d’enologia de  l’ESAB,  llegint  les absorbàncies a 420, 520  i 620 nm  i a 450, 520, 570  i 

630 nm per calcular les coordenades CIElab a partir del programa MSCV proporcionat 

per  la Universitat  de  la Rioja.  Per  calcular  la  intensitat  colorant  (ICM)  es  sumen  les 

absorbàncies a 420, 520 i 620 nm. 

3.3.1.11.  Determinació  dels  polifenols  totals  (Índex  Folin‐Ciocalteu, 

mètode oficial anàlisi OIV) 

S’utilitza  l’índex de Folin‐Ciocalteu  (IFC)  ja que el conjunt dels compostos polifenòlics 

presents en el vi de fruites a analitzar s’oxiden al aplicar‐li el reactiu de Folin‐Ciocalteu 

(mescla d’àcid  fosfotúngstic  i  fosfomolíbdic), donant una coloració blava directament 

proporcional al contingut de polifenols i mesurable a 750 nm. 

En un matràs  aforat de 100 mL,  s’introdueixen  respectant  l’ordre, 1 mL del  líquid a 

analitzar, 50 mL d’aigua destil∙lada, 5 mL de  reactiu de  Folin‐Ciocalteu, 20 mL de  la 

solució de carbonat sòdic i s’enrasa amb aigua destil∙lada fins arribar als 100 mL.. 

S’agita el matràs per homogeneïtzar  la mescla,  s’espera 30 minuts per estabilitzar  la 

reacció i es mesura l’absorbància a 750 nm amb una cubeta d’1 cm en front d’un blanc 

fet amb aigua destil∙lada. 
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3.3.2. Anàlisi sensorial 

Es  realitzen dos  tasts diferenciats. Primer un  tast de preferència  i posteriorment un 

tast descriptiu. Per a la realització de l’anàlisi descriptiu s’ha aplicat la normativa oficial 

espanyola  UNE‐ISO  4121:2003,  que  proporciona  les  directrius  per  la  utilització 

d’escales  de  resposta  quantitatives  (la  resposta  obtinguda  indica  la  intensitat  de  la 

percepció. No obstant,  la  codificació de  les mostres es  la mateixa en  ambdós  tasts, 

segons el presentat a la taula 9. 

Taula 9 Codificació de les mostres del tast 

 

 

 

 

 

 

La temperatura del suc és de 16 °C, per tal de poder percebre millor tots els aromes 

que aquest conté. 

El tast s’organitza en dues rondes de mostres, amb quatre mostres a cada una, per tal 

d’evitar errors a nivell sensorial per esgotament dels tastadors. 

Abans d’iniciar el tast s’ha d’informar el tastador sobre el funcionament del mateix,  i 

resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir durant el mateix. 

El  laboratori d’anàlisi sensorial on es realitza el tast descriptiu compleix  la normativa 

UNE 87‐004‐79 per a la instal∙lació d’una sala de tast.  

3.3.2.1. Tast de preferència 

En el tast de preferència es busca comprovar l’acceptació per part dels consumidors de 

les diferents  formulacions dels vins de  fruita. En aquest tast 40 tastadors no experts, 

després  de  donar  informació  de  l’edat,  el  sexe  i  si  ha  consumit  altres  begudes 

alcohòliques,  ha  d’escollir  en  una  escala  ordinal  (escala  de mesura)  segons  la  seva 

preferència  entre  les  quatre  mostres  codificades  de  pinya  i  les  quatre  de  kiwi, 

separadament. La fitxa de tast es pot consultar en l’annex 4. 

Aquest tast es realitza en un aula de l’ESAB. Els tastadors es col∙loquen en les diferents 

taules ja preparades anteriorment, i se’ls proporciona la fitxa i les mostres codificades. 

Mostres Pinya  Codificació 

No SO2‐sucre  107 

SO2‐no sucre  536 

Control  407 

SO2‐sucre  879 

Mostres kiwi  Codificació 

SO2‐no sucre  415 

Control  829 

SO2‐sucre  139 

No SO2‐sucre  166 
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L’horari  és de  10‐13 h, per  facilitar  la presència del màxim de  tastadors no  experts 

possibles, majoritàriament alumnes de l’ESAB (Figura 5). 

 

 

Figura  5 Tast de prefèrencia 

3.3.2.2. Tast descriptiu: Caracterització dels vins de fruita 

Aquest  tast  consisteix  en  un  tast  amb  escales  i  descriptiu,  on  un  conjunt  de  10 

tastadors  experts  han  de  classificar  alguns  atributs  sensorials  i  quantificar‐los.  Els 

atributs visuals són els primers a ser avaluats.  

Primerament  han  d’avaluar  la  fase  visual,  valorant  l’intensitat  colorant  i  l’aspecte 

visual.  La  fase  olfactiva  es  basa  en  l’  intensitat  aromàtica,  la  selecció  d’aromes  i  la 

durada. Seguidament en  la  fase gustativa  s’avalua  l’acidesa, amargor, equilibri,  cos  i 

post ‐gust de les diferents mostres. Finalment s’ha de valorar una impressió final. 

En els paràmetres que  s’han de  classificar,  s’ha d’establir  les proporcions  sobre una 

escala  ordinal  de mesura  on  l’ordre  dels  valors  assignats  es  correspon  amb  l’ordre 

d’intensitat percebut sobre el atribut avaluat. Només  la selecció dels aromes, dins  la 

fase olfactiva, es basa en  la selecció de diferents aromes que els tastadors troben en 

una taula per tal de facilitar  i ajudar en  la percepció dels mateixos. La fitxa de tast es 

pot consultar en l’annex 4. 

El tast es realitza en el laboratori d’anàlisi sensorial de l’ESAB. Aquest conté dues zones 

clarament  diferenciades,  la  zona  de  tast  i  la  zona  de  preparació  de  mostres.  Els 

tastadors  experts  es  col∙loquen  en  les  cabines,  situades  una  al  costat  de  l’altre, 

separades  per mampares,  amb  il∙luminació  regulable,  i  un  sistema  de  comunicació 

amb el director del panell mitjançant un sistema lumínic. Cada cabina conté un aixeta i 

desaigua. La sala  té un ambient agradable, una  il∙luminació controlada, aïllada  i amb 

absència de sorolls, climatitzada i amb un bon sistema d’eliminació d’olors. 

L’horari del tast descriptiu és de 17 a 20 h. 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

4.1. Elaboració del suc de fruita 

4.1.1. Obtenció del suc de fruita 

Es va fer una prova prèvia amb 8 kiwis i 5 pinyes per comprovar la quantitat de fruita 

que es  requeriria per poder obtenir el  volum necessari per  fer  l’experimentació  (14 

litres de suc de pinya i de suc de kiwi). En el cas de la pinya el rendiment és d’un 22,5% 

mentre que en el cas del kiwi aquest és superior 50,76 %, com s’observa a la taula 10. 

Taula 10 Prova experimental inicial 

  Unitats  Pes mig fruita (kg) 
 

Pes mig suc (kg) 
 

Rendiment  % 

Pinya  5  1,2  0,27  22,50 

Kiwi  8  0,13  0,07  50,76 

 

A partir de la fruita proporcionada, per obtenir els 14 litres de suc de pinya i de suc de 

kiwi es van necessitar les quantitats de fruita especificades a la taula 11, 

Taula 11 Quantitats de fruita i rendiments obtinguts 

  Kgs fruita  Litres suc  Kgs suc  Rendiment (%) 

Pinya  61,49  14  14,55  23,66 

Kiwi  35,32  14  14,48  40,99 

 

Es va poder comprovar que els resultats de la prova prèvia experimental van poder ser 

orientatius per calcular la quantitat de fruita fresca que es necessitava, tot i que en el 

cas del kiwi, el rendiment final va ser un 10 % inferior respecte la prova experimental. 

Aquestes variacions són degudes als diferents estats de maduració de les fruites en el 

moment de ser utilitzades. 
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4.1.2. Resultats mostres inicials 

Es van  realitzar uns anàlisis  inicials dels  sucs de  fruita  i pinya abans de  les diferents 

addicions, amb els resultats següents (taula 12), 

Taula 12 Mitjana aritmètica i desviació estandard dels resultats analitics de mostres inicials 

 (n=2)  Pinya  Kiwi 

Densitat (g/l)  1039 (3,06)  1034,33 (0,58) 

pH  3,16 (0,01)  3,36 (0,13) 

Acidesa Total (g sulfúric/L)  7,28 (0,01)  11,65 (0,13) 

Solids solubles totals (°Brix)  13,00 (0,06)  12,70 (0,15) 

 

4.1.3. Eficàcia del desfangat: eliminació de substàncies pectolítiques 

Després de l’addició d’enzims pectolítics, es va deixar els mosts dins la cambra de fred 

durant 48 hores per que es produís  la sedimentació de  les partícules en suspensió,  i 

així deixar un most net. 

En el cas de la pinya, degut a que té una baixa concentració de substàncies pèctiques,  

gràcies a  l’addició d’enzims pectolítics es va obtenir un most on hi havia dues  fases 

clarament diferenciades, per una banda el most net,  i per  l’altre, al  fons,  la capa de 

fangs que van quedar com a sediments. El tractament amb fred endarrereix el procés 

de  desfangat  ja  que  augmenta  la  viscositat  del  suc,  però  evita  la  pèrdua  d’aromes 

durant el procés. Amb un colador es va filtrar i separar les dues fases. Durant el procés 

es van produir unes mermes de 0,25 L/recipient, un 14 % del total, reduint‐se el volum 

final de cada recipient a 1,5 litres. El percentatge de fase neta (suc filtrat) respecte a la 

fase bruta (suc abans de realitzar el desfangat) va ser d’un 85%. 

Pel que fa al kiwi, al tenir un contingut de substàncies pèctiques molt més elevada, no 

es  va  produir  una  separació  del most  net  enfront  dels  sediments,  i  es  va  iniciar  la 

següent fase sense la separació total de les dues fases, i per tant, el nivell de viscositat 

del  suc  de  kiwi  va  ser  més  elevat  que  el  suc  de  pinya  alhora  d’iniciar  el  procés 

fermentatiu. 

 

 

 

 

 

Figura  6 Desfangat estàtic suc de pinya 
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La  quantitat  d’impureses  dels  sucs  es  correspon  linealment  a  la  qualitat  dels  vins 

elaborats. No obstant, és convenient conservar una certa quantitat de terbolesa, amb 

l’objectiu  d’evitar  alguns  inconvenients  que  es  produeixen  en  sucs  excessivament 

desfangats. Els  sucs  acabats d’obtenir  contenen una  gran quantitat de partícules en 

suspensió, provinents de  fragments de  teixits vegetals principalment. Aquests  fangs, 

volum  i  pes,  així  com  les  condicions  de  sedimentació,  es  troben  en  funció  de  la 

maduració de la fruita, l’estat sanitari, les condicions de transport i les operacions que 

es  realitzen per  l’extracció del most. Un bon desfangat genera una menor  cessió de 

compostos  polifenòlics,  obtenint  sucs  més  pàl∙lids  i  estables,  així  com  menys 

amargants  i  astringents.    Però  sobretot,  és  en  la  fracció  aromàtica  on  es manifesta 

major frescor i finesa dels aromes, així com un caràcter més afruitat. El desfangat dels 

sucs també redueix notablement l’aparició de compostos de sofre, d’olor desagradable 

(Hidalgo, 2003). 
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4.1.4. Cinètica de fermentació  

Donat que es va fer quatre variants diferents de suc de pinya i kiwi, i amb una rèplica 

de  cadascuna,  alhora  d’expressar  els  resultats  analítics  s’ha  tingut  en  compte  la 

mitjana  aritmètica  realitzada  entre  els  dos  recipients  iguals  i  la  seva  desviació 

estàndard. 

4.1.4.1. Evolució de la densitat i temperatura de la pinya i el kiwi 

Com es pot comprovar en el cas del kiwi,  la cinètica de fermentació (gràfic 1) segueix 

una evolució similar en totes les mostres, iniciant‐se amb una densitat més elevada en 

les mostres on es va afegir sacarosa.  

 

 

Gràfic 1 Cinètica de fermentació dels diferents assaigs de suc de kiwi amb SO2 i/o sucre 

En tots els assaigs la fermentació es dona per finalitzada el dia 10 amb una densitat al 

voltant de 990 g/L, moment en el qual es para la fermentació mitjançant una baixada 

de  temperatura  a  4±1°C.  Es  pot  observar  una  diferència  en  la  fermentació  de  les 

mostres  amb  sucre  afegit,  on  la mostra  on  no  s’havia  addicionat  el metabisulfit  de 

potassi te una fermentació més regular i amb unes fases més clarament diferenciades 
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que  la mostra  amb  aquest  additiu.  En  el  cas  del  assaig  sense  addició  de  sucre  no 

s’aprecia cap diferència entre les dues mostres amb i sense anhídrid sulfurós. 

La cinètica de fermentació en el cas de la pinya es pràcticament idèntica a la del kiwi, 

com es pot veure a la gràfica 2, la fermentació es finalitza el dia 10, amb unes densitats 

de 985 g/L.  

 

Gràfic 2 Cinètica de fermentació dels diferents assaigs de sucs de pinya amb SO2 i/o sucre 

La  temperatura es un  factor determinant per  la vida dels  llevats,  i aquests només es 

desenvolupen correctament en una escala de temperatures relativament curta, entre 

14 ‐ 30°C. Per sobre de 33 °C augmenta el risc d’aturada de fermentació, a l’igual que 

l’alteració bacteriana. Dins d’aquest  interval, com més alta sigui  la temperatura, més 

gran  serà  la  velocitat  del  procés  fermentatiu.  La  temperatura  és  un  paràmetre  que 

tenim controlat directament durant  la fermentació pel fet de conservar els recipients 

en  una  cambra  frigorífica  a  14°C.  Com  es  pot  observar  a  la  gràfica  1  i  2,    les 

temperatures  es  mantenen  constants  des  del  primer  dia  de  fermentació,  que 
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s’introdueixen a  la cambra  frigorífica,  fins al  tretzè dia de  fermentació es canvien de 

cambra, i per conservar‐les, s’introdueixen a una cambra a 3°C. 

 

4.1.4.2. Evolució de les poblacions de llevats durant la fermentació 

Mitjançant el  recompte de  llevats es va poder  comprovar  tot el  cicle de  creixement 

dels llevats i fermentació, on es van poder apreciar quatre fases de desenvolupament. 

En  totes  les mostres  es  segueix  una  evolució  similar.  La  primera  fase,  es  la  fase  de 

latència,  entre  el  dia  1  i  2,  on  la  població  de  llevats    no  augmenta,  doncs  no  es 

produeixen  multiplicacions  cel∙lulars,  estant  els  llevats  adaptant‐se  al  medi 

fermentatiu. La segona fase, es la fase d’acceleració, entre els dies 3 al 5, on els llevats 

comencen  a multiplicar‐se,  trobant‐se  poblacions  de  105  cèl∙lules/mL.  Aquesta  fase 

junta amb l’anterior transcorre en el breu període de 24 hores, i acaba quan el most es 

satura d’anhídrid carbònic. En  la tercera fase, entre el dia 5  i 8,  la població de  llevats 

creix exponencialment, coincidint el numero de cèl∙lules totals amb les vives, succeint‐ 

se un màxim de 4 o 5 generacions de cèl∙lules. En el cas del kiwi SO2‐sucre, la població 

de llevats augmenta fins a un nivell més elevat. La fase estacionaria, on els llevats ja no 

es multipliquen, però es manté una població estacionaria  i activa, en el nostre cas no 

va  succeir,  ja que es  va  iniciar directament  la  fase de declivi, entre el dia 9  i 12 de 

fermentació,   on  la població de  llevats comença a disminuir dràsticament,  i els  llevats 

que encara  sobreviuen han de  transformar els últims  sucres del most en  condicions 

cada cop més adverses.  

 

Gràfic 3 Evolució de cèl∙lules viables durant  la fermentació dels diferents assaigs de pinya  i 
kiwi 

El desenvolupament de  la  fermentació alcohòlica està  íntimament  lligat a  la  fase de 

creixement dels llevats, de forma que quan els mosts són molt rics en sucres, una bona 
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part de la fermentació s’ha de realitzar amb llevats en la fase de declivi, podent llavors, 

donar‐se casos de problemes al finalitzar‐ la. La raó per la qual, a partir del novè dia de 

fermentació,  la  població  de  llevats  comença  a  disminuir  es  per  l’alt  contingut  de 

alcohol que ja hi ha al medi i els propis residus que generen els llevats en el procés. 

4.1.4.3. Evolució del pH i l’acidesa total dels sucs de pinya i kiwi 

Com  es  pot  comprovar  en  la  taula  13,  el  pH  dels  sucs  de  pinya  es manté  constant 

durant els primers dies, sent a partir del setè dia que hi ha un lleu augment, provocat 

per les diferents reaccions químiques que es produeixen durant el procés fermentatiu, 

des d’un pH inicial de 3,16 fins a 3,50– 3,60 , decreixent a final de fermentació fins a un 

pH  proper  a  3,30.  En  el  cas  del  kiwi  segueix  la  mateixa  evolució  produint‐se  un 

augment del pH durant el procés fermentatiu, reduint el nivell a final  fins a pH 3,40.  

L’acidesa es un dels elements més importants de l’elaboració d’un vi. En el nostre cas, 

el cítric es l’àcid principal en la pinya, i l’acidesa del nostre vi depèn de la seva riquesa 

en àcid cítric.  El màlic es el segon àcid més important en concentració en la pinya. Es 

tracta  d’un  àcid  dèbil,  fàcilment  degradable.  En  el  kiwi  les  concentracions  són molt 

diferents,  ja  que  tenim  com  a  àcids majoritaris  l’àcid  cítric  i  l’àcid  quínic. Aquest  vi 

també conté àcid màlic i amb menys concentració àcid ascòrbic. 

Taula 13 evolució de pH i Acidesa total dels sucs de pinya 

PINYA 

pH  AT (g/L àcid sulfúric) 

SO2‐
sucre 

SO2‐no 
sucre 

No SO2‐ 
sucre 

Control 
SO2‐
sucre 

SO2‐no 
sucre 

No SO2‐ 
sucre 

Control

Dia 0  3,16  3,16  3,16  3,16  7,28  7,28  7,28  7,28 

Dia 2  3,17  3,17  3,16  3,16  7,28  7,28  7,28  7,28 

Dia 3  3,17  3,17  3,16  3,16  7,26  7,40  7,33  7,36 

Dia 4  3,17  3,17  3,16  3,16  7,26  7,40  7,33  7,36 

Dia 8  3,53  3,48  3,49  3,47  7,25  7,40  7,35  7,38 

Dia 9  3,53  3,49  3,50  3,47  7,26  7,35  7,30  7,38 

Dia 10  3,33  3,27  3,33  3,28  7,26  7,35  7,30  7,38 

Dia 13  3,33  3,27  3,33  3,28  7,23  7,33  7,28  7,38 

Dia 14  3,30  3,27  3,32  3,27  7,28  7,33  7,33  7,53 
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En  el  cas de  la pinya, observem que  en  les mostres on no  es  va  afegir metabisulfit 

potàssic,  l’acidesa total ha augmentat, mentre que en  les mostres on no es va afegir 

l’additiu es manté constant durant tot el procés. En el cas del kiwi, totes  les mostres 

segueixen la mateixa evolució, disminuint l’acidesa total entre 0,4‐0,5 g/L àcid sulfúric 

(taula 14). Els resultats s’expressen en g/L d’àcid sulfúric per poder comparar‐los amb 

els resultats d’altres begudes fermentades. 

Taula 14 Evolució de pH i AT dels sucs de kiwi 

KIWI 

pH  AT(g/L àcid sulfúric) 

SO2‐
sucre 

SO2‐no 
sucre 

No SO2‐ 
sucre 

Control 
SO2‐
sucre 

SO2‐no 
sucre 

No SO2‐ 
sucre 

Control 

Dia 0  3,33  3,33  3,33  3,33  11,65  11,65  11,65  11,65 

Dia 2  3,37  3,35  3,34  3,32  11,65  11,65  11,65  11,65 

Dia 3  3,33  3,34  3,29  3,32  11,58  11,92  11,63  11,97 

Dia 4  3,66  3,62  3,64  3,59  11,60  11,85  11,60  11,85 

Dia 8  3,66  3,61  3,65  3,61  11,61  11,82  11,48  11,71 

Dia 9  3,50  3,45  3,49  3,44  11,60  11,80  11,36  11,60 

Dia 10  3,45  3,40  3,43  3,38  11.50  11.58  11,27  11,46 

Dia 13  3,45  3,40  3,43  3,38  11,17  11,31  11,12  11,21 

 

La fermentació alcohòlica determina la formació d’àcid làctic, acètic i succínic, que són 

àcids  més  febles  que  l’àcid  cítric,  a  més  de  quantitats  molt  petites  d’altres  àcids 

orgànics del cicle. El pH del vi no és el més adequat per la vida dels llevats.  Un pH baix 

en el vi pot ajudar a reduir la contaminació de microorganismes no desitjats. També es 

més fàcil de controlar la fermentació, i a un pH baix hi haurà una major retindrà millor 

el color. Els vins amb un pH alt tenen menys acidesa, però tenen una major textura  i 

menys  astringència.  No  obstant,  com  més  alt  sigui  el  pH,  més  vulnerable  serà  al 

creixement bacterià. 

El  fet  que  l’acidesa  total  dels  sucs  de  kiwi  i  pinya  sigui  tant  diferent,  tenint  un  pH 

similar es deu a la diferència de concentració dels àcids principals de cada fruita, com 

són  l’àcid  cítric,  quínic,  i màlic.  Segons  l’estat  de  dissociació  dels  àcids  continguts, 

participen  en  l’efecte  tampó  que  pot  realitzar  el  vi  de  fruita.  El  kiwi,  com  es  pot 

observar a  la taula 7, te més concentració d’àcids sobre matèria seca. No obstant, els 

àcids continguts en  la pinya tenen una fortalesa més elevada,  i els protons d’aquests 

àcids estiguin més dissociats. 
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4.2. Caracterització dels productes finals 

Un  cop  finalitzat  el  procés  experimental,  es  van  realitzar  uns  anàlisis  dels  diferents 

paràmetres relacionats amb la qualitat de les begudes fermentades (taula 15). 

Taula 15 Caracterització dels productes finals 

   
Grau 

alcohòlic 
teòric 

Grau 
alcohòlic 
final 

Sucres 
abans 

fermentació 

Sucres 
residuals 

Acidesa total 
(g/L àcid 
sulfúric) 

pH 

Acidesa 
volàtil 
(g/L àcid 
acètic) 

Pinya 

SO2‐sucre  12,1  9,7±0,07  210,8 22,05 ±9,97 7,28±0,00  3,30 ±0,01 0,27 ±0,03

SO2‐no sucre  7,3  6,5 ±0,49  129,2 3,37 ±0,17 7,33±0,04  3,27 ±0,01 0,30 ±0,00

no SO2‐sucre  12,1  9,5 ±0,28  210,8 28,18 ±1,80 7,33±0,04  3,32 ±0,01 0,26 ±0,00

Control  7,4  6,5 ±0,00  129,2 4,10 ±0,00 7,53±0,04  3,27 ±0,02 0,27 ±0,03

 
Kiwi 

SO2‐sucre  12,1  9,9 ±0,21  211,0 2,80 ±0,35 11,17±0,00  3,45 ±0,01 0,18 ±0,00

SO2‐no sucre  7,3  5,8 ±0,35  127,5 2,92 ±0,10 11,31±0,04  3,40 ±0,01 0,20 ±0,03

no SO2‐sucre  12,1  9,7 ±0,07  211,0 3,36 ±0,32 11,12±0,04  3,43 ±0,00 0,18 ±0,00

Control  7,3  6,2 ±0,07  127,5 3,02 ±0,11 11,21±0,04  3,38 ±0,01 0,22 ±0,00

 

4.2.1. Resultats grau alcohòlic i sucres residuals 

Es pot observar que els recipients on no es va afegir sucre, tant en el cas de  la pinya 

com en el kiwi, el grau alcohòlic final s’aproxima bastant al resultat teòric, variant en 

menys  d’1  grau  (taula  15).  Als  recipients  on  hi  va  haver  una  addició  de  sucres,  la 

diferència entre el grau final  i el grau esperat va ser de 12,5 graus.   Si ens fixem amb 

els sucres residuals, observem que en el cas del Kiwi, que totes les mostres van arribar 

a  fermentar  la pràctica totalitat dels sucres, deixant  tan sols els sucres residuals. Per 

tant, el  fet d’haver donat per  finalitzada  la  fermentació en els dies 9‐10  va  ser una 

decisió correcta. En el cas de  la pinya, en els  recipients on no es va afegir sucres,  la 

fermentació també es complerta, mantenint‐se tan sols els sucres residuals. Es en els 

recipients on es va afegir sucre que s’observen alguns problemes i no s’ha metabolitzar 

una  part  important  dels  sucres.  Es  en  aquests  casos  on  es  podria  tenir  alguns 

problemes de refermentacions i hauria estat necessari allargar la fermentació uns dies 

més.   

La major part dels llevats fermenten la glucosa amb molta més facilitat que la fructosa. 

A més, les condicions del medi fermentatiu també poden influir en el metabolisme de 

la fructosa. Una falta de nitrogen fàcilment assimilable o una temperatura massa baixa 

redueixen significativament la capacitat dels llevats de metabolitzar‐la. Es per aquests 

motius que  la major part dels sucres que es mantenen cap al  final de  la  fermentació 

són fructosa.  

En el cas dels vins de kiwi, pràcticament la totalitat dels sucres són glucosa i fructosa, 

per tant, podem deduir que després del procés fermentatiu, els sucres residuals que es 
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mantenen son una part de la fructosa inicial. Pel que fa als vins de pinya,  la major part 

dels sucres propis, segons USDA (2013), són sacarosa (veure taula 5). Aquest sucre és 

un  disacàrid  compost  per  glucosa  i  fructosa  unides  per  un  enllaç  glicòsid  entre  dos 

carbonis anomèrics. En el cas dels recipients dels sucs de pinya on s’ha afegit sacarosa, 

no  s’ha  pogut  arribar  a  un  nivell  baix  de  sucres,  ja  que  hi  ha  hagut  una  proporció 

important que no s’han pogut metabolitzar, probablement fructosa.  

Per tal de poder metabolitzar la sacarosa, els llevats contenen un enzim, conegut com 

a  invertasa,  que  catalitza  la  hidròlisi  de  la  sacarosa,  descomponent‐la  en  glucosa  i 

fructosa,  fermentables  pels  llevats.  La  hidròlisi  enzimàtica  es  fa  al  nivell  del  pont 

d’oxigen, del costat de la glucosa per mitjà d’una glucosidasa o pel costat de la fructosa 

amb l’ intervenció d’una fructosidasa. 

En el cas de la pinya, els graus alcohòlics finals obtinguts per Araújo et al, (2009) es van 

localitzar  entre  10,9‐11,2  (en  el most  incial  s’afegiren  70  g/Litre de most de  sucre), 

mentre que en el  cas de Pino&Queris,  (2010) el grau alcohòlic obtingut  fou de 10,8 

(%v/v) (en el most inicial s’hi afegiren 190 g/L de sucre morè).  

4.2.2. Resultats acidesa volàtil dels sucs de pinya i kiwi 

L’acidesa  volàtil  es  el  contingut  d’àcids  grassos  com  l’acètic,  fòrmic,  propiònic, 

butíric,etc. Si els valors de  l’acidesa volàtil son elevats,  indica que el vi a patit  l’acció 

dels microorganismes,  principalment  Acetobacter. Durant  la  fermentació  alcohòlica, 

els  llevats són capaços de formar grans quantitats d’àcid acètic (CH3‐COOH), de 100 a 

400 mg/L en condicions normals, depenent de la espècies que intervenen. La formació 

d’àcid acètic s’explica per dues vies bioquímiques, la primera a partir de l’àcid pirúvic, 

que  amb  el  cofactor  Co‐SH  forma  acetilcoenzim  A,  el  qual  es  transformat  en  àcid 

acètic.  La  segona  es  a  partir  d’acetaldehid,  compost  que  es  forma  immediatament 

abans de  l’etanol que es  transforma directament per oxidació en àcid acètic. A més 

existeixen altres  factors que  influeixen en  la producció, com  la anaerobiosis, algunes 

carències de vitamines i aminoàcids, les temperatures de fermentació massa elevades, 

i  els  pH  inferiors  a  3,10  o  superiors  a  4,00.  En  els  nostres  sucs,  la  acidesa  volàtil, 

expressada en àcid acètic, s’ha mantingut entre 0,26  i 0,29 mg/L en el cas del suc de 

pinya,  i  entre  0,18  i  0,21  mg/L  en  el  suc  de  kiwi.  Aquestes  quantitats  es  poden 

considerar normals dins del procés  fermentatiu. No obstant, els  assaigs  amb  suc de 

pinya amb sucre afegit, on  la proporció de sucres després del procés  fermentatiu és 

elevada, podria donar problemes d’augment de  l’acidesa  volàtil, provocada per una 

metabolització dels mateixos per part de bactèries acètiques. 
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4.2.3. Resultats diòxid de sofre i àcid ascòrbic 

Inicialment es  va  addicionar 3g/hL de metabisulfit potàssic en  tots els  recipients on 

s’havia de  testar el suc amb aquest additiu. A nivell  teòric, a partir de  l’addició de 3 

g/hl de metabisulfit, donaria uns resultats de 15 mg/l de SO2 total. Alhora d’analitzar 

els resultats, tan sols s’ha tingut en compte el SO2 total, ja que aquest s’ha analitzat al 

final del procés  i en aquest moment del procés pràcticament  la totalitat del SO2 està 

combinat. 

En el mètode Ripper, el  iode gastat en  la valoració del  sulfurós no només  reacciona 

amb el  sulfurós,  sinó  també  amb  l’àcid  ascòrbic  (present en  ambdues  fruites),  i per 

aquest motiu els resultats obtinguts sempre son més elevats  que els resultats teòrics i 

s’ha de fer la conversió per saber la concentració real de sulfurós i ascòrbic (taula 16). 

A més,  la  pinya  conté  iode  que  també  afecta  als  resultats.  Un  cop  analitzades  les 

diferents mostres, s’observa que el mètode Ripper no es el mètode més adequat per 

analitzar aquest tipus de sucs de fruites, ja que hi ha diversos components que poden 

alterar‐ne els resultats. 

 

Taula 16 Resultats SO2 total i àcid ascòrbic dels diferents assaigs 

   
Resultat teòric SO2 total 

(mg/L) 
SO2 total (mg/L)  Àcid ascòrbic  (mg/L) 

Pinya 

SO2‐sucre  30  132,8  1936 

SO2‐sucre  30  134,4  1953,6 

SO2‐no sucre  30  132,8  1971,2 

SO2‐no sucre  30  145,6  1953,6 

Kiwi 

SO2‐sucre  30  66,6  1172,2 

SO2‐sucre  30  66,6  1137,0 

SO2‐no sucre  30  78,4  1108,8 

SO2‐no sucre  30  65,6  1144,0 

 

L’àcid  ascòrbic,  conegut  com  a  vitamina  C  és  un  àcid  monobàsic  que  no  té  una 

propietat  antimicrobiana  forta  ni  desenvolupa  un  paper  important  limitant 

l’enfosquiment enzimàtic.  

4.2.4. Resultats color i coordenades CieLAB 

El color del vi es deu a  la  seva capacitat d’absorbir diferents  formes de  radicació de 

color que el travessen. Un vi blanc sembla groc per que absorbeix les radiacions blaves 

i violetes i no frena les radiacions grogues. Per tant, es pot definir el color d’un vi per la 

forma en que absorbeix les radiacions de diferents longituds d’ona. La medició de color 
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dels vins es realitza amb un espectrofotòmetre realitzant lectures a diferents longituds 

d’ona.  La  lectura a 420 nm està  relacionada amb el  color groc  i  l’enfosquiment dels 

vins blans, la lectura a 520 nm amb el color vermell i 620 nm amb el color blau‐ violeta. 

Aquestes  dues  últimes  lectures  son més  emprades  per  l’estudi  del  color  dels  vins 

negres. Es precisament  l’espectre format per  les  longituds d’ona que definirà el color 

real  del  vi,  però  l’apreciació  per  part  del  consumidor  depèn  d’altres  factors  com  la 

il∙luminació i els colors de l’ambient. 

Com es pot observar en  la  taula 17,  la  longitud d’ona  a 420 nm es  la que dona els 

valors  més  alts  tant  en  el  cas  de  la  pinya  com  en  el  kiwi.  Això  es  deu  a  que 

l’absorbància 420 nm  llegeix els tons groguencs  i verdosos  i aquests dos tipus de suc 

tenen majoritàriament aquest color.  

Taula 17 Resultats absorbàncies i Intensitat colorant 

Mostra  420 nm  520 nm  620 nm  ICM 

Pinya 

SO2‐sucre  0,399 ±0,150  0,321 ±0,151  0,300 ±0,149  1,019 

SO2‐no sucre  0,257 ±0,016 0,178 ±0,016  0,165 ±0,019  0,599 

No SO2‐sucre  0,281 ±0,025  0,209 ±0,021  0,194 ±0,021  0,683 

Control  0,400 ±0,122  0,321 ±0,116  0,297 ±0,115  1,018 

Kiwi 

SO2‐sucre  0,381 ±0,062  0,292 ±0,066  0,280 ±0,068  0,953 

SO2‐no sucre  0,344 ±0,054  0,246 ±0,051  0,225 ±0,05  0,814 

No SO2‐sucre  0,539 ±0,073  0,452 ±0,083  0,445 ±0,083  1,435 

Control  0,292 ±0,086  0,193 ±0,095  0,175 ±0,094  0,659 

 

La  intensitat  colorant  seria  la quantificació del  color, dos  vins poden  tenir el mateix 

color, però un ser més pàl∙lid i l’altre tenir un color més pujat Com més absorbància o 

densitat òptica tingui un vi, més  intensitat colorant tindrà. Aquesta ve donada per  la 

suma  de  les  absorbàncies  a  420,  520  i  620  nm.  La  intensitat  de  coloració  no  es 

realment un criteri de qualitat, però ens fa una previsió del que serà la seva estructura, 

el volum del vi i el seu gust. Color i gust venen generalment lligats, si el color es dèbil, 

el  vi  serà  segurament  lleuger  i més  curt  en  boca.  En  els  diferents  assaigs  podem 

comprovar que en el cas dels vins de pinya, la mostra amb una intensitat colorant més 

baixa es la mostra on es va addicionar SO2 i no sucre. En canvi, es en la mostra on es va 

addicionar  sucre  i  el  conservant  i  en  la  que  no  es  va  addicionar  res  que  tenen  una 

intensitat colorant més elevada. En el kiwi, per contra,  la mostra amb una  intensitat 

colorant més baixa es la mostra control, sense addició del conservant ni sucre. 

 En línies generals es podria dir que les mostres on es va addicionar sucre tendeixen a 

tenir més color, provocat en part, per una acceleració del procés d’enfosquiment per 

part del sucre afegit al metabolitzar‐se. 



        RESULTATS I DISCUSSIÓ 

43 
 

El mètode més  fiable per  la  reproducció  real del  color d’un objecte  il∙luminat per  la 

llum del dia es el sistema CIELab. Pel que fa al CIELab,  les absorbàncies a 450, 520, 570 

i 630 nm es poden observar a la taula 18. 

Taula 18 Resultats absorbàncies i espai CIELab 

Mostra    450  520  570  630  L*  a*  b*  C*  H* 

Pinya 

SO2‐sucre  0,365  0,321 0,312  0,297 74,60  ‐1,39  4,69  4,89  106,50 

SO2‐no sucre  0,236  0,178 0,172  0,164 85,00  ‐2,11  7,09  7,40  106,60 

No SO2‐sucre  0,260  0,209 0,201  0,194 82,70  ‐1,84  6,16  6,43  106,60 

Control  0,381  0,321 0,311  0,295 74,60  ‐1,82  6,42  6,67  105,80 

Kiwi 

SO2‐sucre  0,36  0,292 0,285  0,278 76,40  ‐2,75  7,10  7,62  111,20 

SO2‐no sucre  0,315  0,246 0,234  0,224 80,00  ‐2,12  8,15  8,42  104,60 

No SO2‐sucre  0,518  0,452 0,447  0,44  65,40  ‐3,32  5,13  6,11  122,90 

Control  0,259  0,193 0,184  0,169 84,00  ‐1,77  8,26  8,45  102,10 

 

L’espai CIELab permet especificar estímuls de color en un espai tridimensional. L’eix L* 

és el de lluminositat i va de 0 (negre) a 100 (blanc). Els altres dos eixos de coordenades 

son  a*  i  b*,  i  representen  variació  entre  vermell  ‐  verdós,  i  groc  ‐  blavós, 

respectivament. En els casos on a*=b*= 0 son acromàtics, per això l’eix L* representa 

l’escala acromàtica de grisos que va de blanc a negre. 

Observant  la  taula  18  es  pot  comprovar  com  els  diferents  assaigs  tenen  nivells 

d’enfosquiment variats. En el cas de l’eix L*, que representa la lluminositat de negre a 

blanc, totes les mostres tendeixen a apropar‐se més al blanc (nivells propers a 100). En 

el  cas  dels  vins  de  kiwi  podem  comprovar  com  hi  ha  una  relació  clara  entre 

l’enfosquiment més elevat i l’addició de sucres.  

Respecte els eixos a*, b* i C*, tant en la pinya com en el kiwi, es pot extreure que les 

mostres amb sucre afegit tendeixen a tenir valors més elevats en aquests eixos.           
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4.2.5. Resultats determinació Índex de Folin‐Ciocalteu 

L’assaig  Folin‐Ciocalteu  s’utilitza  com  a mesura  del  contingut  de  compostos  fenòlics 

totals. L’oxidació dels  fenols, presents en  la mostra, causen  l’aparició d’una coloració 

blava que es quantifica per espectrofotometria en base a una recta patró d’àcid gàl∙lic. 

 

Amb  la  dissolució  d’àcid  gàl∙lic  es  construeix  una  corba  de  calibrat,  preparant 

dissolucions de diferents concentracions del mateix. A cada una d’elles s’ha afegit el 

reactiu de Folin‐Ciocalteu. Posteriorment s’ha mesurat l’absorbància d’aquests patrons 

i es representa enfront  la concentració d’àcid gàl∙lic, obtenint  la recta de calibrat,  i  la 

següent equació de la recta:  

0,8533 0,0337 

0,9967 

 

Un cop obtinguda la recta, es repeteix el mateix procediment per les mostres, obtenint 

així l’equivalent d’àcid gàl∙lic GAE (mg/L) per cada mostra (taula 19).  

Taula 19 Contingut en polifenols totals (mg àcid gàl∙lic/L) 

Mostra  750 nm  mg àcid gàl∙lic/L 

Pinya 

SO2‐sucre  0,439   0,475 ±0,014 

SO2‐no sucre  0,465   0,505 ±0,051 

No SO2‐sucre  0,434   0469 ±0,014 

Control  0,433   0,468 ±0,018 

Kiwi 

SO2‐sucre  0,367   0,391 ± 0,004 

SO2‐no sucre  0,358   0,380 ±0,009 

No SO2‐sucre  0,345   0,365 ±0,018 

Control  0,405   0,435 ±0,007 

 

Es pot observar com totes les mostres tenen uns valors similars. A diferència del raïm 

negre, al no tenir antocians, i tenint una concentració d’àcid gàl∙lic molt més baixa que 

els vins negres    (2000‐3500 mg/L àcid gàl∙lic) es podria considerar aquests productes 

de consum durant l’any, no per un procés d’envelliment. 

4.2.6. Comparativa de resultats amb estudis previs 

Comparant els nostres  resultats  amb els obtinguts en estudis previs  similars, es pot 

comprovar  que  en  el  cas  del  kiwi,  els  continguts  de  sucres  solubles  obtinguts  per 

Soufleros,  (2011)  es  troben  entre  11,8‐13,5  ºBrix  en  funció  dels  dies  transcorreguts 
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després  de  la  collita.  Aquests  resultats,  s’apropen  molt  als  que  s’han  obtingut, 

considerant que els fruits utilitzats no es trobaven en estat avançat de maduració. Pel 

que  respecta  als  valors  de  pH,  el  valor  promig  obtingut  per  Towantakanavit  et  al; 

(2011) que  citava que  les  seves mostres eren  totes amb addició de  sucres, anhídrid 

sulfurós  i  àcid  tartàric,  es  troba  en  3,67  abans  de  fermentació, mentre  Soufleros, 

(2001)  obtenia  en  les  seves mostres  (amb  addició  de  sucres  i  anhídrid  sulfurós)  un 

valor promig de 3,4‐3,55 ambdós més elevats que el nostre, que  es troba en 3,36. No 

obstant,  resultats  són molt  similars als obtinguts en  les nostres mostres amb  sucre  i 

anhídrid  sulfurós  afegit.    Aquestes  diferències  poden  ser  donades  també  a  graus 

diferents de maduresa del producte en el moment d’extreure‐li el most. 

Pel que  fa  als  valors d’acidesa  total,  en  el  cas del  kiwi  veiem que  Soufleros,  (2001) 

obtenia uns valors entre  18,4‐15,8 g àcid cítric/L en funció de l’estat de maduració del 

fruit,  i uns finals d’entre 13,2‐14,2 g àcid cítric/L  . En el nostres cas, el valor obtingut 

abans de fermentació ha estat de 15,22 g àcid cítric/L, situat dins del rang obtingut per 

Soufleros, (2001), i uns valors finals situats entre 14,4‐14,7 g àcid cítric/L. 

 

En el cas de la pinya observem que Pino&Queris (2010), van obtenir un valor de sòlids 

solubles totals inicials de 14 i un pH del most de 3,7.  En el cas del SST, el valor obtingut 

és  molt  proper  a  l’obtingut  en  aquest  treball,  mentre  que  el  valor  de  pH  és 

considerablement diferent, possiblement a causa també de diferent estat de maduresa 

de la fruita. Araújo et al,(2009), va obtenir uns valors de pH d’entre 3,47‐3,68 en funció 

de  la  varietat  de  pinya  utilitzada,  valors  superiors  als  obtinguts  en  aquest  treball, 

possiblement a causa de nivells diferents de maduració de  la  fruita. S’ha de  tenir en 

compte que Pino&Queris (2010) va corretgir  l’acidesa  inicial amb àcid cítric anhídrid  i 

es  van  utilitzar  llevats  de  panificació  per  portar  a  terme  el  procés  fermentatiu.  En 

ambdos  treballs no  s’especifica el moment de presa de mostres per analitzar,  i  sí es 

comenta un  temps de conservació  llarg un cop acabada  la  fermentació. En el nostre 

cas els valors de pH finals es troben entre 3,27‐3,32; significativament més baixos. 

 Pel que respecta a l’acidesa, Pino&Queris, (2010) obtenien un valor inicial de 6 g àcid 

cítric/L i un valor a final de fermentació de de 4,2 g àcid cítric/L ,mentre que Araújo et 

al, (2009) obtenia valors inicials de 5,7 i 3,9 g àcid cítric/L i finals de 4,77 i 6,55 g àcid 

cítric/L   en funció   de  la varietat de pinya utilitzada. En el nostre cas el valor obtingut 

abans de fermentació ha estat de 9,51 g àcid cítric/L, i els de després entre 4,77 i 6,55 

g àcid cítric/L. En ambdós casos els valors  són més elevats que en els altres casos a 

causa,  igual que en el valor de pH, del poc avançat estat de maduresa de  les pinyes 

utilitzades. 
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4.3. Anàlisis sensorial dels vins de fruites 

A continuació es mostren els resultats obtinguts tant en el tast de preferència com en 

el tast descriptiu. 

4.3.1. Tast de preferència 

El tast de preferència es va realitzar a 40 persones, 24 d’elles dones ( 13 d’edat inferior 

a  30  anys)  i  16 homes,  (10 d’edat  inferior  a  30  anys) Per  tal de poder  analitzar els 

resultats, s’han realitzat divisions per sexe i edat en ambdós productes. 

Pel  que  fa  a  les  qüestions  plantejades  inicialment  en  el  tast  el  100%  dels  tastadors 

havia consumit alguna vegada begudes fermentades a partir de mostos de fruita, i a un 

95% els hi havien agradat. 
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4.3.1.1. KIWI 

En el cas del Kiwi, tal i com s’observa en la gràfica 4, s’ha presentat una alta variabilitat 

de  resultats, esdevenint  la mostra No SO2‐Sucre  la que  té una major acceptació, per 

sobre de la mitjana en els diferents grups. La mostra Control es l’altre mostra que tres 

dels quatre grups valoren per sobre de la mitjana majoritàriament. 

Gràfic 4 Promig de valoració del grau de preferència expressat pel panell de tast respecte les 
mostres de Kiwi, 1‐Menor preferència 4‐Major preferència 

 

Tant en el cas dels homes com en el de les dones i independentment de la seva edat, la 

mostra  que més  ha  agradat  ha  estat  la  que  contenia  sucre  afegit  però  no  anhídrid 

sulfurós. Únicament en el cas de les dones d’edat inferior a 30 anys la mostra preferida 

ha estat el Control,  la mostra  fermentada  sense  cap  additiu. Pel que  fa  a  la mostra 

menys preferida pel panell, ha estat  la que tenia addicionats tant sucre com anhídrid 

sulfurós, però seguida de molt a prop per  la mostra que contenia addicionat anhídrid 

sulfurós però no sucre. 

A  la pregunta que es  realitzava de  si el  consumidor  compraria algun dels productes 

obtinguts, la immensa majoria dels tastadors han contestat que No, al∙legant una forta 

acidesa  i en alguns casos amargor. Aquesta amargor podria estar relacionada amb el 

fet de no haver pogut realitzar un bon desfangat en el cas del kiwi. No desfangar bé un 

most  pot  donar  problemes  de  notes  de  reducció,  amargor,  aromes  herbacis,  i 

augmentar el risc d’oxidacions al haver‐hi més concentració de polifenols susceptibles. 

Tanmateix, els  tastadors que han  respost que si en aquesta pregunta, han comentat 

que el factor que els faria prendre  la decisió és el grau elevat d’acidesa del producte 

seleccionat.  
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4.3.1.2. PINYA 

En el cas de les mostres de Pinya, gràfic 5, es repeteix la tendència de divisió en quan a 

la preferència. Tot i així queda clar que la mostra millor valorada ha estat, igual que en 

el cas del Kiwi, la mostra amb addició de sucre i no addició d’anhídrid sulfurós, seguida 

per  la mostra control. Les mostres pitjor valorades han estat  les dues que contenien 

addicionat anhídrid sulfurós. 

Gràfic 5 Promig de valoració del grau de preferència expressat pel panell de tast respecte les 
mostres de Pinya. 1‐Menor preferència 4‐Major preferència 

 

A  la pregunta realitzada referent a si el consumidor compraria alguna de  les mostres 

que havia tastat, l’acceptació del producte ha estat millor que en el cas del Kiwi, essent 

No la resposta majoritària però en un 60% dels casos. En molts d’aquests, s’expressava 

un  excessiu  grau  alcohòlic,  un  sabor  massa  fort  o  una  acidesa  i  amargor  massa 

elevades; tot  i això es consideraven millors aquestes mostres que  les del set anterior. 

Pel que fa als tastadors que havien respost que Sí comprarien alguns dels productes, 

comentaven que  la dolçor  i aroma afruitat havien estat els factors decisius en  la seva 

elecció. 

Analitzant  conjuntament  els  resultats  obtinguts  en  el  tast  de  preferència  es  pot 

observar que pràcticament la totalitat dels tastadors han consumit algun cop begudes 

fermentades  a  partir  de  sucs  de  fruita  i  aquestes  els  hi  agraden,  fet  que  dóna  una 

major coherència i veracitat als resultats obtinguts de cara a la seva consideració.  

No  s’aprecia  una  tendència  global  de  preferència  ni  en  homes  ni  en  dones 

independentment de  l’edat. En el cas dels homes  la preferència és més similar entre 

menors  i majors  de  30  anys, mentre  que  amb  les  dones  les  diferències  són més 

notables en  funció de  l’edat.  Els homes prefereixen begudes  amb un  grau  alcohòlic 

més elevat, mentre que  les dones no  valores  tant aquest aspecte  i es  fixen més en 
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aromes  i  acidesa.  Les mostres  amb millor  acceptació  han  estat  les  que  no  tenien 

addicionat anhídrid sulfurós i en concret les que tenien addicionat sucre, argumentant 

una major  intensitat  aromàtica,  un  gust menys  amargant  i  àcid  i major  dolçor.  El 

primer paràmetre és donat a  la presència del sulfurós, que pot amagar o neutralitzar 

alguns dels aromes de fruites presents en el most inicial. Pel que fa al gust, és degut a 

la  presència  de  sucres  residuals  en  les mostres  on  es  va  afegir  sucre  inicialment. 

Aquest factor es fa molt més evident en les mostres de la pinya. El factor determinant 

és la presència o no d’anhídrid sulfurós. Ens els dos casos la mostra control, sense cap 

addició, ha estat  la  segona més  valorada,  fet que pot  fer pensar que el  tastador  té 

preferència  per  aromes  originals  i  poc  grau  alcohòlic,  abans  que  per  quantitats 

elevades d’alcohol. El  fet que els  tastadors hagin preferit  les mostres  sense anhídrid 

sulfurós deixa clara la bona conservació de les mostres durant el procés fermentatiu i 

posterior, sempre a baixes temperatures i evitant el contacte amb l’aire. 

4.3.2. Tast descriptiu 

En  aquest  tast  es  demana  a  10  tastadors  la  valoració  de  diferents  atributs  en  els 

productes  finals  obtinguts.  Els  atributs  a  valorar  de  forma  escalar  han  estat,  la 

intensitat  olfactiva,  la  durada  dels  aromes  en  nas,  els  graus  d’acidesa,  amargor, 

l’equilibri, el post gust  i el global de  tots els atributs. S’han valorat  també de  forma 

descriptiva altres atributs com la intensitat colorant, l’aspecte, els aromes i la sensació 

en boca.  

D’acord amb els valors obtinguts en el tast descriptiu, s’obté el següent perfil sensorial 

per les diferents mostres de Kiwi i Pinya (gràfic 6 i 7, respectivament). 

S’ha de tenir en compte que el tastador qualifica cada mostra de 0‐5 en  funció de  la 

intensitat amb la que percep cada paràmetre. 

4.3.2.1. KIWI 

Analitzant els paràmetres del Gràfic 6 es poden extreure  les següents valoracions de 

cada un dels atributs analitzats: 

Intensitat olfactiva: En aquest aspecte es considera millors  les mostres que contenen 

sucre addicionat, essent major  la valoració de  la mostra d’aquestes que no contenia 

anhídrid sulfurós.  

Durada:  Les  mostres  millor  valorades  tornen  a  ser  de  nou  les  dues  mostres  que 

contenien  sucre afegit. Aquesta preferència és deguda a una millor conservació dels 

aromes en aquestes mostres. 

Acidesa:  D’acord  amb  els  resultats  analítics  les  4 mostres  presenten  una  valoració 

elevada  i molt  similar  en  aquest paràmetre.  El  grau de maduresa de  les  fruites pot 

haver contribuït en aquests valors d’acidesa. 
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Amargor: En aquest paràmetre les valoracions han estat en tots els productes per sota 

del  valor mitjà  de  l’escala,  considerant  en  tots  una  amargor  baixa  o moderada.  Els 

considerats més amargants han estat els que contenien sucre addicionat i per tant un 

grau  alcohòlic  més  elevat,  possible  causant  d’aquesta  sensació.  Altres  possibles 

causants  d’una major  amargor  són  els  àcids  que  aquesta  fruita  conté,  el  cítric  i  el 

quínic. El fet de no poder realitzar un correcte desfangat a causa de l’elevada viscositat 

del most efecte de  les pectines també pot haver contribuït en  la generació d’aquesta 

sensació degut a possibles enranciments de porcions sòlides restants en el most.  

Equilibri:  La  mostra  que  presenta  pels  tastadors  un  major  equilibri  és  el  control, 

resultat  lògic considerant que es  troba en una situació  intermèdia en  la majoria dels 

paràmetres valorats. 

Gràfic 6 Perfil sensorial de les mostres analitzades de kiwi 

 

Post gust: En aquest atribut, la mostra que es considera té un millor post gust és la que 

contenia sucre addicionat i sulfurós, la que també ha estat considerada com a mostra 

de més durada en boca. Els dos atributs estan clarament relacionats. 
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Impressió final: D’acord amb les valoracions de l’equilibri, la mostra control ha estat la 

que ha rebut una millor valoració. Aquesta mostra és l’única que es trobaria per sobre 

de la meitat de la valoració de l’escala, la resta de mostres es troben força per sota, fet 

que  fa  evident  la  poca  acceptació  global  dels  productes,  ja  vista  en  el  tast  de 

preferència. 

Altres paràmetres valorats 

A més a més de valorar quantitativament els aspectes comentats anteriorment, es va 

demanar  als  tastadors  que  valoressin  de  forma  descriptiva  alguns  paràmetres 

importants per  la caracterització dels productes  finals  (veure Fitxa de  tast, Annex 4). 

Aquests aspectes són  la  intensitat colorant del producte, on es facilitava als tastadors 

una  llista  de  descriptors  del  color  que  anàven  del  groc  pàl∙lid  al  taronja  intens 

enumerats  respectivament  de  l’1  al  8.  EL  següent  paràmetre  a  valorar  també  dins 

l’apartat de fase visual és l’aspecte. Es demana valorar el grau de claredat o terbolesa 

de les mostres, anant des de la claredat màxima descrita com a aspecte cristal∙lí, fins a 

la terbolesa màxima.descrita com aaspecte   opac. Canviant de sentit de percepció, es 

demana als  tastadors  seleccionar d’una  llista de 39 aromes els que ells perceben de 

cada mostra, sense limitar‐ne la quantitat. Per últim es demana valorar la sensació en 

boca generada pels productes,el cos, des del més suau descrit com a lleuger fins al més 

consistent descrit com pesat. 

La valoració descriptiva  feta pel panell de  tast dels paràmetres analitzats ha estat  la 

descrita en la Taula 20. 

Taula 20 Resultats altres paràmetres qualitatius vi de kiwi 

Atribut/Mostra  Control  No SO2‐Sucre  SO2‐No Sucre  SO2‐Sucre 

Fase 
Visual 

Intensitat 
colorant 

Groc palla  Verd pàl∙lid  Groc daurat  Groc palla 

Coure  Taronja pàl∙lid  Coure  Coure 

Verd pàl∙lid  Taronja pàl∙lid 

Aspecte 
Tèrbol  Tèrbol  Tèrbol  Tèrbol 

Opac  Opac  Opac  Opac 

Fase 
Olfactiva 

Aromes 

Llevat  Llevat  Llevat  Llevat 

Kiwi  Kiwi  Kiwi  Kiwi 

Acètic  Llapis  Poma  Acètic 

Codonyat  Codonyat  Pi  Sofre 

Confitat  Confitat  Taronja  Meló 

Pera  Poma  Fusta verda  Pera 

Romaní  Taronja  Pera  Codonyat 

Fase 
Gustativa 

Cos 

Lleuger  Lleuger  Lleuger  Suficient 

Suficient  Suficient  Suficient  Potent 

Potent  Potent  Pesat 
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Fase Visual 

Pel que  s’observa en  l’apartat de  la  intensitat  colorant, els  tastadors han valorat de 

forma bastant dispersa el color de  les mostres, però coincidint en tons de colors més 

groc  intens  cap  a  taronja.  Aquest  fet  ens  indica  que  s’ha  produït  enfosquiment 

enzimàtic segurament per contacte amb oxigen. 

Pel que fa en l’aspecte tots els tastadors coincideixen en dir que era tèrbol i opac, fet 

causat  per  la  forta  intensitat  colorant  del  producte,  una  filtració  poc  restrictiva  i  a 

l’elevada quantitat de pectines que el fan més espès i compacte. 

Fase olfactiva 

En el cas dels aromes, se n’han detectat un gran nombre, essent majoritaris els aromes 

primaris  com  kiwi  i  fruites,  i  els  secundaris  com  els  generats  pels  llevats  durant  el 

procés fermentatiu. En general destaca la detecció de molts aromes de fruites, fet que 

demostra  la  poca  pèrdua  d’aromes  al  llarg  de  tot  el  procés.  En  alguns  casos  s’ha 

detectat  la possible presència d’acètic, tot  i que els resultats analítics  l’acidesa volàtil 

no és elevada en aquestes mostres. 

Fase gustativa 

Es mostra  de  nou  un  ampli  ventall  de  descriptius,  però  es  pot  observar  que  en  les 

mostres on s’ha afegit sucre el producte acostuma a ser més pesat, més dens en boca 

que les mostres amb poc grau alcohòlic i menys sucres residuals. 

 

4.3.2.2. PINYA 

Analitzant els paràmetres del gràfic XX es poden extreure  les següents valoracions de 

cada un dels atributs analitzats: 

Intensitat  olfactiva:  Les  dues mostres  amb  una millor  valoració  han  estat  les  dues 

mostres que contenien anhídrid sulfurós. 

Durada: La mostra més ben valorada ha estat la que tenia addicionat sucre  i anhídrid 

sulfurós. Els  factor determinants poden haver estat  la combinació de  l’alta  intensitat 

olfactiva, el grau alcohòlic elevat de la mostra i una forta acidesa. 

Acidesa: De nou  la mostra més valorada és  la que contenia sucre  i anhídrid sulfurós 

addicionats. Aquest resultat no concorda ben bé amb els resultats analítics obtinguts ja 

que l’acidesa total d’aquesta mostra no és de les més altes. 

Amargor:  La  totalitat  de  les  mostres  tenen  un  nivell  d’amargor  baix,  fet  donat 

possiblement per l’estat correcte de maduració de les fruites utilitzades. 
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Equilibri: Totes  les mostres presenten un equilibri elevat, fet que posa de manifest  la 

similitud  de  totes  les  mostres,  no  destacant  en  excés  cap  d’elles  en  cap  dels 

paràmetres analitzats. 

Post  gust:  Valoració molt  alta  en  totes  les mostres,  tenint  en  compte  sobretot  la 

intensitat aromàtica que deixen les mostres un cop consumides. 

Gràfic 7 Perfil sensorial de les mostres analitzades de Pinya 

 

Impressió  final: En general,  la valoració ha estat alta en  totes  les mostres,  les millor 

valorades per això han estat el control  i  la mostra amb sucre afegit però no anhídrid 

sulfurós.  Els  resultats  obtinguts  han  estat  coherents  amb  els  vistos  en  el  tast  de 

preferència. 
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Altres paràmetres valorats 

La valoració descriptiva  feta pel panell de  tast dels paràmetres analitzats ha estat  la 

descrita en la Taula 21. 

Taula 21 Resultats altres paràmetres qualitatius vi de pinya 

 
Atribut/Mostra  Control 

No SO2‐
Sucre 

SO2‐No 
Sucre 

SO2‐Sucre 

Fase Visual 

Intensitat 
colorant 

Groc pàl∙lid  Groc pàl∙lid  Groc pàl∙lid  Groc pàl∙lid 

Groc daurat  Groc daurat  Groc daurat  Groc daurat 

Aspecte 

Opac  Tèrbol  Tèrbol  Opac 

Tèrbol 
Brillant 

Opac 
Brillant 

Opac 
Brillant 

Brillant 
Cristal∙lí 

Fase 
Olfactiva 

Aromes 

Pinya  Pinya  Pinya  Pinya 

Confitat  Confitat  Confitat  Confitat 

Humitat  Pera  Humitat  Til∙la 

Til∙la  Vainilla  Til∙la  Codonyat 

Llevat  Llapis  Meló  Taronja 

Pera  Taronja  Poma  Sofre 

Taronja  Mel  Encens  Romaní 

Fase 
Gustativa 

Cos 

Suficient  Suficient  Suficient  Suficient 

Lleuger  Lleuger  Lleuger  Potent 

Potent  Potent  Pesat 

 

Fase visual 

Pel que fa a la intensitat colorant s’observa igualtat en totes les mostres, mostrant en 

tots els casos uns tons groguencs clars. Destaca el fet de no presenciar en cap mostra 

indicis d’enfosquiment enzimàtic. 

En  l’aspecte  dels  productes  veiem  grans  varietats  de  descripcions  dins  les mateixes 

mostres fent poc precís els resultats obtinguts. Cal comentar per això que en aquestes 

mostres s’ha observat major claredat i brillantor que en les de Kiwi. 

Fase olfactiva 

De nou els tastadors han captat gran varietat d’aromes, tornant a destacar els primaris 

de  la pròpia fruita  i els secundaris derivats del procés fermentatiu. Destaquen també 

aromes  afruitats, d’infusions  i  algun herbaci. Com  a nota  negativa,  alguns  tastadors 

han detectat reminiscències d’humitat. 
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Fase gustativa 

De  la mateixa manera que  s’ha  comentat en  les mostres de Kiwi,  la  sensació de  les 

mostres  en  boca  presenta  variabilitat,  però  destaca  l’augment  de  pesadesa  en  les 

mostres  amb  continguts  elevats  d’alcohol  i  en  aquests  casos  continguts  elevats  de 

sucres residuals respecte les mostres sense addició de sucre. 
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5. CONCLUSIONS 

 

A partir de l’estudi realitzat podem extreure les següents conclusions: 

‐  La  fermentació  alcohòlica  s’ha  realitzat  amb  èxit,  obtenint  una  nova  beguda 

fermentada, en les diferents variants a partir del most obtingut de l’extrusió de pinyes i 

kiwis de forma separada. 

‐ Els llevats vínics han fermentat la pràctica totalitat dels sucres en les begudes que tan 

sols contenien els propis de  les fruites. L’addició de sacarosa en el cas dels productes 

on es va testar, tot i que es va obtenir un grau alcohòlic proper a l’ esperat, en alguns 

casos una part important dels sucres no es va fermentar, podent donar problemes de 

refermentacions no desitjades en un futur. 

‐  L’addició  d’anhídrid  sulfurós  no  influeix  de  forma  clara  en  els  diferents  assaigs. 

Probablement aquest additiu seria més  important  i podria variar  les mostres on es va 

afegir si la dosi addicionada hagués estat més elevada, o s’hagués addicionat una nova 

dosi un cop finalitzada la fermentació. 

‐  La  qualitat  del  producte  final  a  partir  de  les  caracteritzacions  fisicoquímiques 

compleix les expectatives, ja que tenen uns valors de pH, acidesa total, grau alcohòlic i 

acidesa volàtil correctes i propers als esperats. 

‐ Pel que fa al grau d’acceptació dels nous productes a nivell sensorial en les begudes 

obtingudes a partir de suc de pinyes, tant el tast de preferència com el tast descriptiu 

coincideix en donar un valor mitjà bastant superior a la meitat als producte on no es va 

afegir  sulfurós.  Per  tant  es  pot  deduir  que  la  presència  del  sulfurós  com  a  additiu 

conservant  a nivell  sensorial  tampoc ens  aporta  cap millora.  En els  altres  atributs  a 

nivell sensorial no s’observen diferències significatives. 

‐ En els productes derivats del suc de kiwi, pel que fa al grau d’acceptació, tan sols  la 

mostra control supera  la mitjana (impressió final). La  intensitat aromàtica  i  la durada 

post‐ gust es superior en  les mostres on es va afegir sucres. La percepció de  l’acidesa 

és  bastant  alta  i  similar  en  totes  les mostres.  Entre  possibles millores  per  futures 

proves  seria  l’addició  de  més  sucres  o  l’  utilització  de  fruita  més  madura  alhora 

d’extreure’n el suc, vigilant els risc de més concentració de pectines.  

‐ Si comparem les diferents fruites, s’aprecia una millor consideració dels productes de 

pinya  vers  els  de  kiwi  a  causa  d’una millor  composició  aromàtica,  una  acidesa més 

feble i una amargor menys notable. 
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ANNEX 1 

 Fitxa tècnica Llevats Zymaflore 
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ANNEX 2 

Fitxa tècnica Enzims pectolitics Lafazym Cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi i evolució de fermentacions del kiwi (Actinidia deliciosa) i la pinya  (Ananas comosus)  per a l’elaboració de vins de fruites 

68 
 

   



ANNEXES 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 

Fitxa tècnica metabisulfit potàssic 
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ANNEX 4 

Fitxa tècnica fitxes de tast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


