
Estudi de Sostenibilitat Comparatiu dels Processos Batch vs Continu en la Hidrogenació d’Olis Pàg. 1 

 

 

ANNEX B – Les Margarines  

 

Detalls de procés 

Introducció 

La producció de margarina i greix és important dins la indústria alimentària perquè tant un 

com l'altre són productes necessaris per l'elaboració de gelats, cremes de pastisseria, 

patates fregides, etc. 

Per a elaborar margarina és necessari que els olis vegetals se sotmetin a un procés 

d'hidrogenació. Tot i que el procés tecnològic és antic, segueix sent un tema important per a 

investigar, no només pel catalitzador, sinó també per les condicions de reacció. 

A més a més, el mercat exigeix margarines amb poc contingut de trans-insaturats, fet que ha 

obligat a desenvolupar treballs d'investigació sobre sistemes catalítics més selectius per a 

baixar la quantitat d'aquest tipus d'isòmers. 

En aquest projecte estudiem la hidrogenació de l'oli de gira-sol en condicions de pressió 

normals i en condicions supercrítiques, per tant creiem convenient conèixer les 

característiques i aspectes més importants del principal producte que s'obté a partir d'aquest 

procés, la margarina. 

 

Definició i denominació 

La margarina és una emulsió sòlida i extensible del tipus “aigua en oli”. S'obté mitjançant 

procediments industrials a partir d'olis i greixos d'origen vegetal (margarina 100% vegetal) o 

bé a partir de greixos d'origen animal i vegetal mesclats (margarina mixta). 

Segons la legislació vigent només es pot denominar margarina aquella que tingui entre un 80 

i un 90% de greix. 
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Composició i aspecte nutricional 

Els ingredients principals de la margarina són els greixos, els emulgents, la sal, els 

conservants, les vitamines pròpies de la matèria prima, les vitamines afegides i altres 

ingredients addicionals. 

 

Els olis vegetals que s'utilitzen com a matèria prima per a elaborar margarina contenen àcids 

grassos saturats, com l'esteàric, i àcids grassos insaturats, com l'oleic o el linoleic. Aquest 

últim és un àcid gras essencial perquè el nostre organisme el necessita i no el pot sintetitzar, 

per tant és necessari incloure'l a la nostra dieta. Els àcids grassos insaturats són més 

saludables per a l'organisme que els saturats, que es consideren perjudicials. 

Però cal comentar que el procés d'hidrogenació que pateixen les margarines causa una 

pèrdua nutritiva respecte a la matèria prima, ja que es perden àcids grassos essencials, com 

el linoleic, i es formen els àcids trans (àcid elàidic), que són menys saludables i del tot 

prescindibles. En resum, la margarina no té les mateixes característiques ni composició 

lipídica que l'oli o el greix vegetal del qual parteix. La hidrogenació d'aquests greixos vegetals 

produeix un greix amb característiques diferents.  

 

Llavors, per què hidrogenem? El procés d'hidrogenació es realitza industrialment per a 

aconseguir que les margarines siguin greixos plàstics en estat sòlid, extensibles, fàcilment 

untables i estables davant l'oxidació. 

 

Els àcids grassos trans 

Els olis i greixos comestibles es composen principalment de triglicèrids, que són esters 

formats per 3 àcids grassos monocarboxílics i glicerol. 

Els àcids grassos presenten isomeria. Els àcids grassos saturats tenen només els isòmers 

que resulten de ramificacions de la cadena. Aquest tipus d'isòmers són poc comuns en els 

olis i greixos. En canvi, els àcids grassos insaturats presenten dos tipus d'isomeria: de 

posició i geomètrica.  
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Els isòmers de posició es refereixen a la posició del doble enllaç dins la cadena. Normalment 

es troba en els carbonis 9, 12 o 15.  

La isomeria geomètrica correspon a la posició dels grups funcionals respecte al doble enllaç. 

Existeixen isòmers tipus cis i tipus trans. (figura). En el cas dels isòmers trans el doble enllaç 

bloqueja la rotació de la molècula. 

A la natura els àcids grassos presenten normalment la forma cis. Així doncs, els isòmers 

trans són pràcticament inexistents en els olis i greixos d'origen vegetal que no estan refinats. 

Aquests isòmers trans es creen durant les reaccions químiques, com per exemple l'oxidació 

que intervé durant l'extracció de l'oli, el refinat, l'emmagatzematge o la hidrogenació. 

Els isòmers trans tenen punts de fusió més alts que els cis. Aquesta característica fa que els 

isòmers trans alterin l'estabilitat tèrmica de les estructures cristal·lines i també la textura dels 

productes. 

 

Efectes dels isòmers trans 

Les conseqüències per a la salut de la ingestió d'àcids grassos trans no estan clarament 

definides a la literatura. Tot i així, s'han realitzat molts estudis sobre el tema i hi ha força 

publicacions que evidencien una creixent preocupació per part d'algunes organitzacions i 

persones relacionades amb la salut humana i l'alimentació. 

Els efectes de la presència d'àcids grassos trans en els olis i greixos van ser estudiats per un 

Comitè Especial de Salut de Canadà, i es va concloure que: 

• Augmenten els símptomes de deficiència d'àcids grassos essencials. 

• Tenen propietats semblants a les dels àcids grassos saturats (com les propietats 
arterogèniques). 

• Poden augmentar el pes dels ronyons i el nivell de lípids al fetge. Disminueixen el 
contingut d'àcid araquidònic. 

• Són fàcilment absorbits i metabolitzats. 
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Legislació 

Des de l'any 1957 diversos investigadors científics han estat intentant informar a la comunitat 

mèdica i als consumidors en general del potencial risc derivat d'una alta concentració a la 

nostra dieta d'aquest tipus de greixos. 

A EEUU moltes associacions estan pressionant a la FDA (Foods and Drug Administration) 

per a que reguli l'etiquetatge de productes alimentaris respecte als greixos saturats i trans, 

amb la finalitat que aquests últims apareguin amb la denominació de "greixos saturats". La 

FDA, que forma part del Department of Health and Human Services (equivalent al Ministeri 

de Sanitat Espanyol a EEUU) sembla mostrar-se partidària de la proposta.  

El comitè d'experts del CODEX ALIMENTARIUS (Òrgan consultiu de la FAO.OMS) es troba 

immers en un debat sobre el tema d'incloure el contingut d'àcids grassos trans a l'etiquetatge 

nutricional. La Unió Europea es mostra a favor d'incloure aquesta informació. 

Però de moment l'únic país del món que ha imposat una limitació legal a la quantitat d'àcids 

grassos trans dels aliments és Dinamarca. El Ministre danès de Sanitat Mariann Fischer Boel 

va anunciar el maig del 2003 una nova regulació interna que impedirà comercialitzar en 

aquest país aliments que continguin més d'un 2% d'àcids grassos trans. D'acord amb les 

noves regulacions daneses només hi pot haver un 2% d'àcids grassos trans en els greixos 

utilitzats en els aliments processats. Actualment el límit màxim recomanat és del 10%. 

Pel que fa a Espanya, l'opinió pública encara no sembla estar massa sensibilitzada sobre el 
tema i per tant tot sembla apuntar a que a nivell intern no es prendrà cap mesura com s'ha 
fet a Dinamarca. 


