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1.- INTRODUCCIÓ 

 

1.1.- SUCS DE FRUITA 

 

1.1.1.- Definició i classificació dels sucs de fruita 

Els sucs de fruites poden ser considerats com sistemes col·loïdals complexos 

constituïts per una fase dispersant o sèrum en la qual estan presents tots els 

components hidrosolubles (sucres, àcids orgànics, sals minerals, etc.) i per una 

fase dispersa composta per partícules molt diverses en quant a forma i 

dimensions, identificables químicament com pectines, proteïnes, cel·lulosa i 

lignina. Aquestes fases són líquides, existint una altre fase sòlida denominada 

polpa. La fase líquida constitueix la màxima proporció dels sucs i en ella es 

determinen els graus Brix, mitjançant el refractòmetre.  

  

Segons el REIAL DECRET 1050/2003, de l’1 d’agost, pel qual s’aprova la 

Reglamentació tècnicosanitària de sucs de fruites i d’altres productes similars, 

destinats a l’alimentació humana, els sucs es poden classificar en: 

 

 Suc de fruites: El terme «suc de fruites» designa el producte susceptible de 

fermentació, però no fermentat, obtingut a partir de fruites sanes i madures, 

fresques o conservades pel fred, d’una o diverses espècies, que posseeixi el 

color, l’aroma i el sabor característics dels sucs de la fruita de la qual procedeix.  

Es pot reincorporar al suc l’aroma, la polpa i les cèl·lules que hagi perdut amb 

l’extracció. 

 

En el cas dels cítrics, el suc de fruites ha de procedir de l’endocarpi. Això no 

obstant, el suc de llimona dolça es pot obtenir a partir del fruit sencer, sempre 

que s’apliquin pràctiques de fabricació correctes que permetin  reduir al màxim 

la presència al suc de constituents de les parts exteriors del fruit. 
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 Suc de fruites a base de concentrat: és el producte obtingut mitjançant la 

incorporació al suc de fruites concentrat de la quantitat d’aigua extreta al suc en 

el procés de concentració i la restitució dels aromes, i si s’escau, la polpa i les 

cèl·lules perdudes del suc, però recuperades en el procés de producció del suc 

de fruites de què es tracti o de sucs de fruites de la mateixa espècie. 

 

 Suc de fruites concentrat: és el producte obtingut a partir de suc de fruites 

d’una o diverses espècies, per eliminació física d’una part determinada de 

l’aigua. Quan el producte estigui destinat al consum directe, l’eliminació ha de 

ser de almenys un 50 per cent. 

 

 Suc de fruites deshidratat o en pols: és el producte obtingut a partir de 

suc de fruites d’una o diverses espècies per eliminació física de la pràctica 

totalitat de l’aigua. 

 

 Nèctar de fruites: S’entén per nèctar de fruites el producte susceptible de 

fermentació, però no fermentat, obtingut per addició d’aigua i de sucres i/o mel 

al suc de fruita, al  suc de fruita a base de concentrat, al suc de fruites 

concentrat, al suc de fruita deshidratat o en pols, al puré de fruites o a una 

barreja d’aquests productes, i que per als altres aspectes és conforme amb les 

especificacions de la reglamentació. 

 

L’addició de sucres i/o mel s’autoritza en una quantitat no superior al 20 per 

cent del pes total del producte acabat. 

 

En el cas de l’elaboració de nèctars de fruites sense sucres afegits o de valor 

energètic reduït, els sucres es poden substituir totalment o parcialment per 

edulcorants d’acord amb el Reial decret 2002/1995, del 7 de desembre, pel 

qual s’aprova la llista positiva d’additius edulcorants autoritzats per al seu ús en 

l’elaboració de productes alimentaris, així com les seves condicions d’utilització. 

 

Els sucs de fruites quantitativament més important són els cítrics 

(fonamentalment taronja), poma i raïm. També es produeixen petites quantitats 

de sucs de baies.  
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Entre els sucs de fruites tropicals, el predominant és el de pinya, però també 

destaquen els de fruites més aromàtiques, com el mango, la fruita de la passió i 

la guaiaba que s'usen amb freqüència per a barreges de sucs.  

 

1.1.2.- Composició dels sucs de fruita naturals  

Com  a regla general, el suc de fruita recent preparat correspon a la composició 

de la fruita de la qual procedeix només si s'esprem completament, doncs el pes 

de les parets cel·lulars (les quals formen la polpa espremuda) és petit. No 

obstant això, a escala de fabricació, les fruites rares a vegades s'espremen 

totalment i a més se sotmeten a tractaments de calor i/o de concentració, amb 

el que haurà una desviació respecte la composició original. També, a causa de 

les variacions naturals en la composició de la fruita (varietat, maduresa i 

diferències en el cultiu), es pot estudiar la composició però amb les 

consegüents limitacions, Taula 1.1. 

 

Nosaltres ens centrarem en els sucs de taronja i de raïm, ja que són els suc 

que va dedicat l’estudi. 

 

Hidrats de carboni 

Encara que l'aigua és el component predominant, els nutrients més importants 

són els hidrats de carboni. Inicialment en els sucs hi ha polisacàrids de les 

parets cel·lulars (fibra dietètica i pectines), que són hidrolitzats habitualment per 

a evitar la terbolesa de la majoria dels productes comercialitzats. Per això, els 

sucres més abundants són la sacarosa, fructosa, glucosa i sorbitol.  

 

Proteïnes i minerals  

Els sucs contenen una petita quantitat de proteïnes i minerals. Tenen una baixa 

concentració de sodi (valor mig d’1 mg/100 ml) així com de calci (entre 5 i 15 

mg /100 ml) excepte el suc de papaia. El contingut mig en potassi és de 140 

mg/100ml.  

Els sucs no contenen fluor de forma natural excepte per contaminació de la pell 

o per addició de fluor procedent de l'aigua amb que s'elaboren, en aquest cas 

pot oscil·lar entre 0,02 i 2,80 mg/l .  
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Vitamines (àcid ascòrbic) 

La majoria de sucs de fruites són rics en vitamina C, sobretot els de cítrics i el 

de papaia. Els sucs no aporten grassa, així com tampoc fibra excepte si 

inclouen la polpa. 
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Taula 1.1 Composició dels sucs de fruita naturals 

Nutrients 

Quantitat (g) en 100 grams de suc 

Taronja Pomelo Poma Pera Raïm Pinya Papaia 
Fruita de la 

passió 
Préssec 

Aigua (%) 88.4 90.1 88.0 86.2 88.0 85.5 86.8 85.6 87.2 

Kcal 40.80 34.08 45.43 51 62.26 47.8 46 51 61.42 

Proteïnes (g) 0.6 0.40 0.07 0.3 0.38 0.40 0.36 0.39 1.07 

Greix (g) 0,1 0.15 0.10  0.04 0.08 0.06 0.05 0.14 

Carbohidrats (g) 10.0 7.30 11.80 13.2 16.1 12.08 12.18 13.6 14.9 

Glucosa (g) 3.18 3.6 3.1 2.3 7.57 3.34    

Fructosa (g) 3.29 3.4 7.51 6.4 8.53 3.34    

Sacarosa (g) 3.52 0.3 1.51 0,9 traces 5.41    

Sorbitol (g)   0.4 2,0 0     

Àcid ascòrbic (mg) 40.00 31 1.40  1.52 10 84 29.8 7.0 

Sodi (mg) 1.0 2.00 2.12 4 3 1   8 

Potassi (mg) 166 120 116 33 140 140   241 

Calci (mg) 15.5 9.30 6.90 5 11 12 29.9 4 6.0 

Ferro (mg) 0.20 0.20 0.26 0.3 0.33 0.70 0.19 0.24 0.77 

        Font: http://www.avpap.org/documentos/alava2007/zumos.htm
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1.1.3.- Qualitat de la fruita (Arthey i Ashurst, 1997) 

Les fruites utilitzades per a l'elaboració de sucs són, amb freqüència, les 

rebutjades pel mercat fresc, en virtut dels elevats estàndards de qualitat que 

aquest exigeix, o la no seleccionada per a altres tipus de processos, però 

també es conreen fruites específicament destinades a la producció de sucs.  

 

L'elaboració de suc és gairebé l'última baula de la cadena d'utilització de la 

fruita, de manera que ha de procurar-se assegurar que s'utilitza només fruita 

sana. Si la fruita està infectada per fongs, començant a ser fermentada per 

llevats o està podrida, no és apta per a la fabricació de sucs i ha d'eliminar-se 

de la línia de processat, si pot ser abans del rentat, a fi d'impedir l'aparició 

d'olors estranyes d'origen microbià o la contaminació del suc. 

 

Extremadament important, per assolir un flavor òptim, és el control del grau de 

maduresa de la fruita, ja que els volàtils responsables del flavor es produeixen 

quan la fruita està gairebé completament madura. No obstant això, si es deixa a 

la fruita madurar fins que comenci la senescència, la seva estructura es 

degrada, el que dificulta l'extracció. 
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1.2.- SUCS DE CÍTRICS 

 

1.2.1.- Comercialització de cítrics (Ashurst, 1999. Varnam i Sutherland, 

1997) 

Els cítrics es conreen amb fins comercials en tot el món, en regions de clima 

tropical o subtropical, on hi ha terrenys adequats i suficient humitat per 

mantenir els arbres i pocs períodes de baixes temperatures que acaben amb 

ells. No obstant això, en regions subtropicals succeeix de tant en tant que les  

gelades destrossen les fruites i maten els arbres.  

 

Taula 1.2 Països productors de cítrics 

PAÏSOS PRODUCTORS DE CÍTRICS (per ordre alfabètic) 

Argentina Espanya Japó 

Australia Estats Units Marroc 

Bèlgica Grècia Mèxic 

Brasil India Panamà 

Xina Israel Rússia 

Cuba Itàlia Sud-àfrica 

Egipte Jamaica Trinitat 

Font: Ashurst, 1999. 

 

El suc de taronja (Citrus sinensis) és el suc de cítrics més popular, seguit per el 

suc d’aranja (C. paradisii). Els sucs d’altres especies, de les quals les més 

importants son la taronja amarga (C. aurantium), la llimona (C. limonum), la 

llima (C. aurantifolia, C. latifolia) i la mandarina (C. reticulata), s’utilitzen 

fundamentalment per barreges o com ingredients d’altres productes.  

També existeixen sucs d’híbrids de cítrics: “tangels” i “tangers” (C. Sinensis x 

C. reticulata) que en alguns països es permet la seva addició en petites 

quantitats al suc de taronja per reforçar el color, l’aroma i el sabor. 

 

Els principals gèneres i espècies de cítrics s’exposen en la Taula 1.3. 
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Taula 1.3 Principals gèneres i espècies de cítrics 

 Nom comú Nom científic 

TARONGES  

 

Taronja amarga Citrus aurantium 

Taronja dolça Citrus sinensis 

ARANGES 

 

 

Toronja Citrus paradisii 

Pomelo Citrus grandis 

Kumquat Fortunella spp 

MANDARINES Mandarina 

Clementina 

Satsuma 

Tangerina 

Citrus reticulata 

Citrus reticulata 

Citrus unshiu 

Citrus deliciosa 

LLIMONES Llimes àcides petites Citrus aurantifolia 

 Llimes àcides grans Citrus latifolia 

 Llimona  Citrus limonum 

 Sidra  Citrus medica L. 

Font: Ashurst, 1999. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Font: http://frutasfranciscosalado.com 
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Taula 1.4 Cultivars i varietats importants d’algunes zones productores de cítrics 

País Fruita  Varietats  

Espanya Taronges dolces Navel (Washington Navel i Thomson Navel) 

Navelina, Navelante, Salustiana, Cadeneras, 

Comuna, Sanguina, Verna, Valencia 

Mandarines  Satsuma, Clementina, Mandarina comú 

Aranges  Marsh 

Taronges amargues  Real orange 

Llimones  Primofiore, Mesero, Fino, Verna, Verdelli 

Japó  Mandarines Satsuma  

Natsudaidai  

Kawano-natsudaidai  

Taronges Navel  

Xina Taronges  Tangerines 

Austràlia  Taronges Valencia, Navel 

Llimones, Aranges, Mandarines, Taronges 

amargues (Sevilla), Llimes de les Indies 

Occidentals 

 

Israel Llimones  

Taronges Navel Washington, Shamuti-Jaffa, Valencia 

Aranges March sense llavors 

 

1
2
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Font: Ashurst, 1999. 

Itàlia  Taronges, Llimones, Mandarines, 

Bergamotes, Llimes dolces 

 

Marroc Varietats de taronja  

Aranja  

Mèxic Taronges  

Llimes àcides Llimona mexicana (C. aurantifolia), 

Vilafranca, Eureka, Lisbon (C. limonum), 

Persian (C. latifolia) 

Llimes dolces Llima dolça, Atotonilco (C. aurantifolia) 

Tangerines Dancy, Honey, Murcott 

Tangelos Minneola, Orlando 

Aranges Duncan, Marsh, Red Blush, Shambor 

Brasil Taronges Baia (Washinton Navel), Baianinha, Barao, 

Laranja Lima (sugar orange), Brazilian 

Hamlin, Westin, Pera Rio, Pera Coroa, 

Pineapple, Valencia, Pera Natal 

Rússia Varietats de llimona, Aranja, Pummelo  

1
3
 

 



   14 
 

1.2.2.- Àrees de cultiu de cítrics (Ashurst, 1999) 

Els cítrics creixen en tot el món en climes tropicals y subtropicals. El tipus de 

sòl i les condicions d'humitat, així com les temperatures tenen gran importància. 

Les diferents varietats de cítrics creixen entre els paral·lels 35º nord i 35º sud.  

 

Aproximadament totes les taronges que es desenvolupen a l'estiu, de maig a 

novembre en l'hemisferi nord són taronges "no sanguina" d' Amèrica del Nord, 

Israel i Sud-àfrica. Gairebé totes les taronges sanguines que es manegen en el 

mercat internacional es cullen a l'hivern, de novembre a juny i, principalment, 

de febrer a abril.  

Les taronges amb més color són les d'Àfrica del nord, Itàlia i Espanya i la 

quarta part de les taronges europees d'hivern són varietats sanguina. Les 

taronges amb mes color són les sanguines de la conca mediterrània.  

El seu aspecte només es diferencia de les taronges dolces comunes, perquè 

en certs climes la fruita té color vermellós o vermell en la polpa, en el suc i en 

l'escorça. 

 

Les taronges sanguines es caracteritzen per certes qualitats olfacte-gustatives 

que les distingeixen i que té els seus partidaris. El color es deu als pigments 

antocians, mentre que els colors rosat i vermell de l'aranja es deuen a un 

pigment carotenoide, el licopè. Els pigments carotenoides, especialment, 

tendeixen a degradar-se durant l'elaboració de sucs i donen un color marro 

apagat al suc.  

 

Les gelades 

En les diferents regions del món productors de cítrics, les gelades poden 

causar una pèrdua considerable de fruites i arbres. Quant els cristalls de gel es 

desenvolupen en el fruit i en els arbres, desorganitzen l’estructura cel·lular en 

una quantia que depèn del temps que persisteixin les baixes temperatures. 

Els danys a l’estructura cel·lular també donen lloc a alteracions en els 

processos metabòlics normals. En les taronges que han sofert gelades hi ha 

disminució dels àcids, augmenta la relació 0Brix/acidesa, i altres problemes 

d'estabilitat, tals com l’augment de l'activitat de la pectinesterasa i problemes 

microbians a causa de l'augment del pH fins a prop de 4 o més.  
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Hi ha degradació de les característiques olfacte-gustativas cap a sabors i olors 

a medicina o desagradables i apareix l’amargor a causa dels flavonoides i la 

limonina. 

 

El tipus de sòl, l’aigua i el clima són els principals factors per a l'èxit o el fracàs 

de la producció de cítrics. Encara que els tarongers s'adapten a una àmplia 

varietat de sòls, els millors són els que creixen sobre margues arenoses on 

l’aigua penetra fàcilment, o sobre sòls que no ofereixen obstacles a la 

penetració de la humitat.  

Són importants la bona fertilització i el reg amb sòls ben drenats, tals com els 

sorrencs o margues sorrenques que, d'altra banda, tenen problemes per 

lixiviació del nitrogen i altres components minerals. Alguns sòls plans amb 

aqüífers prop de la superfície també requereixen un cultiu curós.  

L'empelt juga un paper vital i ha de ser apropiat al tipus de sòl , a l'aigua i altres 

aspectes del clima. 

 

1.2.3.- Composició química dels principals sucs de cítrics (Ashurst, 1999. 

Varnam i Sutherland, 1997) 

Àcids orgànics  

Com els àcids solubles contenen àcids orgànics, els fruits cítrics es classifiquen 

com fruites àcides. Els principals àcids que es troben en els sucs cítrics són 

l'àcid cítric i el màlic. També s'han identificat petites quantitats d'altres àcids. 

L'àcid cítric és el que està en major quantitat entre els àcids orgànics dels sucs 

cítrics, sent el seu contingut especialment elevat en les llimes i en les llimones. 

L'acidesa valorable en els sucs de cítrics té una gran importància per 

determinar la maduresa legal del fruit, perquè el color extern és molt escàs i 

poc fiable per indicar la maduresa.  

 

L'acidesa és també un atribut d'importància, perquè constitueix el major factor 

d'acceptació dels fruits cítrics i dels seus sucs. Els valors considerats 

acceptables s’exposen en la Taula 1.5. 
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Taula 1.5 Acidesa i pH dels cítrics 

Fruita i sucs % acidesa pH 

Taronges 1 3,5 

Mandarines 0,8 3,5 

Aranja 1,5-2 3 

Llimones i llimes 5-6 2,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de Ashurst, 1999. 

 

Hidrats de carboni  

La major quantitat d’hidrats de carboni en cítrics està formada per tres sucres 

que representen gairebé el 80% dels sòlids solubles totals del suc de taronja:  

 Sacarosa (49-59%) 

 Glucosa (20-25%) 

 Fructosa (20-25%) 

Aquests percentatges poden variar, segons les condicions climàtiques, 

varietats i àrees de cultiu en el món. La proporció entre sacarosa, glucosa i 

fructosa, és generalment de 2:1:1. 

Els cítrics contenen sucres reductors (fructosa i glucosa) i no reductors 

(sacarosa) i quan s'emmagatzemen els sucs, es produeix la inversió de la 

sacarosa augmentant el percentatge de sucres reductors.  

Les característiques reductores o no reductores dels sucres en els sucs cítrics 

són, de vegades, útils per detectar adulteracions al costat d'altres criteris. 

 

Components de sabor i aroma 

Una enorme quantitat de compostos contribueixen, en major o menor mesura, 

al sabor i a l'aroma del suc dels cítrics. Els terpens i els sesquiterpens són 

importants compostos amb caràcter impacte, els quals se solen associar a 

l'aroma de taronja i a altres sucs de cítrics (Figura 1.1). El monoterpè limonè 

compren fins al 95% de l'oli essencial de la taronja i confereix un important 

aroma afruitat que caracteritza a les taronges i a les llimes, mentre que el citral 

juga un paper similar en les llimones. El sesquiterpè β-sinsenal també 

contribueix el caràcter de taronja, mentre que la nookatona és important en 

l'aranja. 
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Figura 1.1 Principals terpens i sesquiterpens del suc de cítrics 

 

 

 

Font: Varnam i Sutherland, 1997. 

 

Un conjunt d’aldehids, esters, cetones, alcohols, àcids orgànics i hidrocarburs, 

contribueixen d'una manera important al sabor i a l’aroma dels sucs de cítrics. 

Aquests es troben en la fracció aquosa de l'essència obtinguda en la 

recuperació d'aromes. En la majoria dels casos no son compostos amb 

caràcter impacte, però contribueixen al sabor general i a l'espectre de l'aroma.  

La hidròlisi, especialment la dels esters, té lloc durant l'emmagatzematge 

produint una pèrdua d'aroma i un sabor "pla". 

El tractament tèrmic provoca inevitablement canvis en el sabor i aroma del suc 

de cítrics degut principalment als productes de la reacció de Maillard, com el 

furfural i l’hidroximetilfurfural.  

 

Aquests canvis del sabor i l’aroma es fan patents de manera immediata 

després de l'envasat en calent, encara que si el tractament tèrmic és més suau, 

només es produeixen reaccions incipients que conduiran a la deterioració del 

sabor i l’aroma durant el període d'emmagatzematge.  

Els canvis es produeixen amb major rapidesa en els sucs concentrats, encara 

que la velocitat de les reaccions es redueix mitjançant un emmagatzematge a   

-18ºC. La deterioració del sabor i de l'aroma també és més ràpid en els sucs 

simples (Varnam i Sutherland, 1997) pel que es recomana un 

emmagatzematge en fred o en congelació per a aconseguir una vida comercial 

acceptable. 

 

 

 

Citral Limonè β-sinsenal nookatona 
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Color 

Els pigments són compostos que es localitzen en les vesícules de suc i flavedo  

o escorça exterior i es concentren en petites estructures que es denominen 

plastidis. Els pigments de mandarina i taronja es troben en les vesícules de 

suc, encara que en la taronja sanguina, en la llima i en algunes aranges també 

està pigmentat el suc cel·lular (Figura 1.2). 

 

Els pigments en aranges vermelloses Foster, Thompson i Marsh són licopens i 

β-carotens i el principal pigment en taronges sanguina és l’antocià.  

La quantitat de pigments dels cítrics és diferent segons la varietat, maduresa, 

variacions estacionals i fins i tot la regió de cultiu. Els pigments carotenoides 

són importants des d'un punt de vista nutritiu per la seva activitat vitamínica. 

 

Figura 1.2 Tall transversal de la taronja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ashurst, 1999. 
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Components inorgànics i vitamines 

Les vitamines, generalment classificades en dos grups, solubles en aigua o 

solubles en greixos, són substàncies orgàniques necessàries en la dieta per a 

una bona nutrició i per a la salut. Un factor important de l'acceptació dels cítrics 

en la dieta dels humans és el seu valor nutritiu, especialment per contenir 

vitamina C.  

El contingut en els sucs varia molt, depenent del sòl, localització geogràfica, 

clima, maduresa, varietat i altres factors relacionats. 

L'estabilitat de la vitamina C (àcid ascòrbic) dels sucs elaborats i envasats 

depèn sobretot del temps i temperatura d'emmagatzematge.  

Els sucs cítrics contenen quantitats petites, però significatives, de les vitamines 

A, B i altres que també estan presents. 

Quan el suc es desseca i s’escalfa a la mufla, en les cendres queden tots els 

components inorgànics o sals minerals. El potassi es troba en una proporció de 

fins al 70%, encara que també són considerables el calci, magnesi i fòsfor, 

juntament amb altres elements en menors quantitats. El ferro, coure, cinc, 

manganès e iode tenen importància per la seva relació amb sistemes 

enzimàtics que intervenen en el metabolisme humà i el baix contingut en clorur 

sòdic té interès dietètic en relació a malalties cardíaques. 

 

Flavonoides 

El terme flavonoide s'utilitza habitualment per a referir-se a un ampli grup de 

compostos químics, ja que, químicament parlant, els flavonoides són 

substàncies orgàniques amb estructura de flavones que es troben en tiges, 

arrels, fruits, flors, pol·len, llavors, escorces i fusta, sovint combinats amb 

hidrats de carboni formant glicòsids.  

 

Hi ha quatre tipus principals de flavonoides en la fruita:  

 Flavonols: tals com glicòsids de quercetina en les pomes, prunes i raïms. 

 Antocians: pigments vermells i blaus com la cianidina i delfinidina i els seus 

glicòsids. 

 Flavones: com la luteolina en la pell de la llimona. 

 Flavonones: com l’hesperidina en taronja i la naringina en aranja. 
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En els fruits cítrics predominen les flavonones. 

Els flavonoides de cítrics tenen interès tant econòmic com tecnològic per a la 

indústria. La naringina dóna amargor al suc d'aranja.  

L’hesperidina, que no és amarga, pot precipitar en les diferents fases de 

l'elaboració i en els canviadors de calor i evaporadors; quan succeeix en 

quantitats excessives dóna lloc a una baixa qualificació sensorial del suc de 

taronja. 

 

Lípids 

La denominació "lípid" s'utilitza en química per a un grup de substàncies 

insolubles en aigua i solubles en dissolvents orgànics. Els lípids presents en 

cítrics inclouen ceres simples, esteroides i compostos alifàtics, i estan 

íntimament associats als materials en suspensió. 

 
 

1.2.4- El suc de taronja 

Com hem comentat anteriorment el suc de taronja és el suc de cítrics més 

important i popular, ja que és una fruita de qualitat i bona per la salut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Font: http://images.google.es 
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1.2.4.1.- Procés d’elaboració dels sucs de taronja concentrats (Kimball, 

2002. Varnam i Sutherland, 1997) 

El processat de cítrics consisteix generalment en les operacions de recepció i 

emmagatzematge de la fruita, rentat i classificació, extracció del suc, 

afinat o filtrat del suc, tractament tèrmic, envasat i emmagatzematge. És 

molt comú la barreja de sucs elaborats anteriorment o comprats, així com 

l’elaboració de productes secundaris com sucs de rentat de polpa, olis 

essencials, aromes, pinsos, pectines, melmelades, gelees, begudes, sabors, 

licors, vinagres, combustibles i molts productes més. 

 

Esquema general del procés de fabricació del suc de taronja 
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Collita i processat previ a la extracció 

Les taronges és el cultiu més important dels cítrics. Cada àrea productora 

produeix diverses varietats per assegurar que la collita s’estengui al llarg de 

diversos mesos.  

La recol·lecció comença quant la fruita arriba a un grau de maduració definit. 

Els criteris de maduresa varien en certa mesura depenent del país productor, 

però normalment es basen en la relació graus Brix/acidesa, en el color, el 

contingut d’olis, etc. 

A l’inici de la temporada, les taronges solen destinar-se a l’elaboració de sucs 

simples i quant el contingut de sòlids solubles (sucres) és al voltant del 12% 

(12º Brix) es comença l'elaboració de concentrats. La concentració de sucs 

amb menor contingut en sòlids solubles resulta antieconòmica. 

 

Les fruites poden agafar-se a mà  o, cada vegada més, mecànicament i es 

transporten a la planta processadora. L’ús cada vegada més generalitzat de la 

recol·lecció mecànica comporta majors problemes amb els materials estranys, 

tals com fulles, tiges, petites rames i sorra.  

Amb l’objectiu d’evitar la costosa eliminació manual d’aquests materials, es fa 

passar la fruita a través d'un “eliminador d'escombraries”. En aquest equip, 

les taronges passen en fila índia a través d’un sistema de cinturons i corrons 

flexibles els quals deixen caure els materials estranys i retiren la majoria de les 

tiges que encara estaven unides als fruits. La fruita passa llavors a una taula 

de selecció on es fa una inspecció i es retiren les taronges de pitjor qualitat.  

En aquesta etapa també s'eliminen totes les tiges que poguessin haver quedat i 

les taronges es transporten mitjançant unes cintes als contenidors 

d’emmagatzematge.  

Les cintes de transport contenen uns dispositius automatitzats que permeten 

agafar mostres representatives de la fruita que es duen directament a un 

laboratori per fer un anàlisi. 
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Els contenidors per a la fruita consisteixen en malles metàl·liques sostingudes 

per estructures també metàl·liques o de fusta. La fruita accedeix per rampes 

inclinades que li confereixen un moviment espiral reduint així el possible dany, i 

reparteix la càrrega uniformement en els contenidors. 

Les taronges s'eleven fins a una tremuja d'alimentació que està situada just a 

l'entrada de la zona de processat principal i actua com una reserva per a 

garantir un subministrament constant de fruita.  

La tremuja d'alimentació abasteix a una cinta transportadora de velocitat 

regulable, el que permet un subministrament de fruita adequat a les necessitats 

dels extractors. 

No obstant això, abans d'arribar als extractors, la fruita es renta mitjançant 

raspalls rotatoris, se sotmet a una segona selecció i finalment es classifica 

automàticament per grandàries. Donada la necessitat d'estalviar aigua en 

moltes àrees productores de suc, el rentat de la fruita s'efectua utilitzant el 

vapor condensat procedent dels equips d'evaporació. 

 

Extracció 

Existeixen dos tipus d'extractors per els cítrics, el FMC (Food Machinery 

Corporation) i l'extractor Brown. Els principis de funcionament són diferents, 

però amb ambdós tipus s'obté un suc de bona qualitat i amb alt rendiment. Amb 

qualsevol dels dos tipus cal utilitzar diferents dissenys, en funció de la 

grandària de la fruita a exprimir. 

Dels dos tipus d’extractors, es considera que el FMC és el que produeix un suc 

més higiènic, per tant ens centrarem en aquest. 
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L’extractor FMC consta d'un alimentador que carrega la fruita en les copes 

extractores. En una maquina amb cinc capçals utilitzada per a taronges de 

grandària normal les copes estan dipositades en cinc files. Per a l'extracció de 

taronges petites, llimones, llimes i mandarines s'utilitzen extractors amb vuit 

capçals; i amb tres capçals per taronges grans i aranges (Figura 1.3 i 1.4). 

 
 
 
 
Figura 1.3 Extractor FMC (Food Machinery Corporation) amb cinc capçals 

 

 

 

 

Font: Universitat Miguel Hernández 
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Figura 1.4 Extractor FMC (Food Machinery Corporation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Universitat Miguel Hernández 

 

 

Les fruites es dipositen una a una en la copa inferior i és la copa superior la 

qual descendeix i exerceix la pressió. A l'aplicar la pressió, una cànula afilada 

d'acer i amb perforacions ascendeix des del centre de la copa inferior i perfora 

la base de la taronja introduint-se en ella i tallant un tac.  

 

Les copes disposen d'uns sortints complementaris que engranen i 

comprimeixen la fruita fent que el suc flueixi cap a l'interior de la cànula 

perforada, la qual està obturada en la seva base per evitar la pèrdua del suc.  

La pressió interna resultant, força al suc i a les petites partícules de polpa a 

penetrar a l'interior de la cànula a través de les penetracions, deixant fora a les 

llavors i a part de la polpa.  

Copa superior 

Copa inferior 

Tub colador 

Tallador superior 

Tallador inferior 

Col·lector de suc Col·lector del suc 

Tub d’orifici 
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En aquest moment, en l'interior de la cànula perforada contenint ara el tac 

tallat, una mica de polpa i algunes llavors, s'eleva un fiador per comprimir 

encara més el seu contingut i expulsar el tac.  

El suc extret ho recull un col·lector i flueix fora de l'extractor. Les cèl·lules 

grasses de la pell es trenquen per la pressió exercida per les copes de 

l'extractor. L'oli, juntament amb petites partícules de la pell goteja cap al 

exterior de les copes i segueix cap a una línia de premsat en fred per a 

l'obtenció d'oli. 

 

Figura 1.5 Línia d’extractors de suc FMC en funcionament. La fruita es 

classifica per grandària i es transporta en cintes transportadores independents 

als extractors de grandària de copa adequat 

Font: Kimball, 2002. 
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Figura 1.6 Compressió inicial   Figura 1.7 Compressió intermèdia         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Compressió final         

Font: Universitat Miguel Hernández         
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Rentat de la polpa 

La polpa en el seu conjunt pot utilitzar-se com un subproducte. No obstant això, 

en moltes plantes extractores es recupera suc de la polpa mitjançant lixiviació 

amb aigua. El mètode consisteix en barrejar la polpa amb aigua i passar-la per 

diversos clarificadors que treballen a molt baixa pressió per evitar una major 

desintegració de la polpa i el seu conseqüent pas a l'aigua. 

El "rentat" de la polpa conté normalment un 5-6% de sòlids solubles i presenta 

un alt contingut de pectina.  

En general, el rentat de la polpa es considera de baixa qualitat i no s’utilitza 

directament per a l'elaboració de begudes. En alguns països, el rentat de la 

polpa es pot barrejar amb el suc abans de procedir a la concentració. En altres, 

aquesta pràctica està prohibida i el rentat de la polpa ha de realitzar-se 

separadament de l'operació d'extracció del suc i destinar-se a altres usos. 

 

Afinat o filtrat del suc 

Tant l’extractor FMC com el Brown disposen d’afinadors. Els afinadors del FMC 

empenyen el suc i la polpa contra el tamís mitjançant una premsa de cargol.  

Els sucs produïts amb qualsevol dels dos tipus d'extractors han de sotmetre's a 

dues operacions d'afinat. El primer afinador o afinador primari té en general 

orificis d’aproximadament 1 mm de diàmetre, mentre que els orificis de 

l’afinador secundari són en general d’ aproximadament 0,5 mm de diàmetre. 

 

En l’extractor FMC, l'afinat primari es realitza en el tub perforat durant 

l'extracció i l'afinat secundari es realitza a continuació en un afinador extern. 

Per mantenir un ajustament òptim de l’afinador, s'ha de controlar el contingut 

de polpa, el rendiment i la qualitat del suc.  

En els afinadores de premsa de cargol, es pot ajustar la pressió que exerceix el 

cargol contra el tamís. Com més gran sigui la pressió aplicada, major serà el 

contingut de polpa del suc i menor el contingut d'humitat de la polpa rebutjada 

pel afinador. 
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La polpa present en el suc després de les dues etapes d'afinat sofreix diverses 

transformacions durant el processat. El contingut de polpa sedimentable del 

suc que surt de l’afinador ha de ser del voltant de 12 a 20% perquè sigui de 8 a 

12% en el concentrat final de 60º Brix.  

Després del processat, disminueix el contingut de polpa a causa de la 

descomposició de les partícules de polpa com resultat del tractament tèrmic de 

les operacions de pasteurització i evaporació, de l'efecte tallant de les bombes i 

de la descomposició química que es produeix per efecte dels components del 

suc. Per exemple, el contingut de polpa del suc acabat d’extreure disminueix 

després de la seva evaporació fins a 60-65º Brix. 

 

La polpa i la matèria opaca augmenta significativament la viscositat dels sucs 

de cítrics, especialment en concentrats de ºBrix elevat. A més, les baixes 

temperatures necessàries per a emmagatzemar i transportar aquests 

concentrats també contribueixen a incrementar la viscositat.  

 

Si la viscositat dels concentrats és excessivament alta, les bombes utilitzades 

en el seu procés se sotmeten a un esforç excessiu, pel que la viscositat és 

normalment el factor que limita el grau de concentració al que poden arribar els 

sucs de cítrics. Una reducció de la viscositat permet arribar a concentracions 

més elevades i repercuteix en menors costos d'emmagatzematge i de 

transport. 

La viscositat es pot reduir mitjançant la centrifugació i el tractament enzimàtic 

controlat que descompon la polpa i matèria opaca del suc, per això s'utilitza la 

poligalacturonasa, un enzim que talla les cadenes primàries de pectina entre 

grups carboxil no esterificats adjacents. Aquesta reacció es realitza a 30ºC i es 

deté mitjançant un augment de la temperatura que desactiva l'enzim. També 

s’afegeix freqüentment aquest enzim durant la primera etapa dels sistemes de 

rentat de polpa, ja que així s'augmenta a més el contingut total de sòlids 

solubles i, en conseqüència, el rendiment de suc. 
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Una altre forma per reduir la viscositat del suc és homogeneïtzar-lo per a reduir 

la grandària de les partícules sòlides que conté. No és freqüent la utilització 

d'homogeneïtzadors en les plantes d'elaboració de sucs. No obstant això, s'ha 

comprovat que els sucs homogeneïtzats es poden concentrar fins a més de 72º 

Brix. 

 

Reducció de l’amargor i de l’acidesa  

Un amargor excessiu en els sucs pot representar un gran problema. Les 

taronges Navel utilitzades per l’elaboració de sucs, desenvolupen de forma 

gradual un amargor no desitjable que és difícil d'eliminar. 

La limonina (Figura 1.9), és el principal agent responsable de l’amargor, pel que 

s'han ideat diversos mètodes per atenuar-lo. Dues tècniques que han estat molt 

utilitzades són el sistema DOW i el sistema Romicon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Varnam i Sutherland, 1997. 

 

El sistema DOW utilitza la resina DOWEX Opxipone L285 i consisteix a 

escalfar el suc fins a una temperatura de 49ºC i separar l'oli del suc, deixant un 

contingut residual d'oli del 0,015%. A continuació, es centrifuga el suc per a 

reduir el contingut de polpa fins al voltant de l’1 al 3% i el suc obtingut es fa 

passar per una columna que conté resines de poliestirè que absorbeixen de 

forma selectiva la limonina amarga del suc.  

La polpa retirada es restitueix a continuació al suc, abans de la seva 

concentració.  

Figura 1.9 Estructura de la limonina 
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Si la columna utilitzada en el procés de reducció de l’amargor no es tracta amb 

àcid, es produirà simultàniament una desacidificació per l'absorció de quantitats 

significatives d'àcid cítric, que no és generalment el que es pretén. 

 

El sistema Romicon elimina la polpa i la matèria opaca del suc mitjançant 

ultrafiltració (UF) abans del seu tractament amb la resina XAD 16. El sistema 

Romicon utilitza també resines d'absorció per retirar del suc la limonina de 

forma selectiva.  

Aquest mètode és particularment atractiu per a les indústries interessades en la 

elaboració de sucs de cítrics clarificats. No obstant això, s'ha comprovat que 

per el tractament de sucs previ a la reducció de l’amargor, la utilització de 

membranes de UF sol presentar més problemes que l'ús de centrífugues. A 

més, s'han presentat problemes a causa de la presència de sabors 

indesitjables en el suc tractat.  

En qualsevol cas, s'ha desenvolupat un nou mètode en el qual són les pròpies 

membranes de UF les que realitzen la reducció de l’amargor dels sucs de 

cítrics. 

En aquest mètode, la membrana actua de barrera entre un fluid hidrofòbic 

d'extracció de compostos amargs i el suc amarg i facilita el transport dels 

components amargs del suc al flux d'extracció. 

 

Per a reduir el contingut d’àcids orgànics dels sucs de cítrics s’utilitzen resines 

d’intercanvi aniònic febles.  

Les resines de baixa alcalinitat afavoreixen l’absorció dels àcids orgànics més 

forts, com l’àcid cítric, el qual es interessant en el processat de cítrics, ja que es 

prefereix retenir els àcids més febles que tenen propietats nutritives, com son 

l’àcid ascòrbic i fòlic. 
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Evaporació  

L'evaporació dels sucs de cítrics té diverses funcions beneficioses:  

 Redueix les necessitats d'espai per l’emmagatzematge 

 Pasteuritza el suc 

 Desactiva les pectinases que afecten a la matèria opaca 

 Protegeix contra la deterioració microbiana i allarga de forma espectacular la 

vida útil de conservació sense deterioració microbiològica gràcies a l'augment 

de la viscositat. 

 Finalment, redueix les despeses de transport del producte. 

 

Els desavantatges de l'evaporació són que el tractament tèrmic augmenta la 

susceptibilitat a l'oxidació del producte i destrueix components aromàtics 

delicats. La major susceptibilitat a l'oxidació es pot compensar mitjançant una 

adequada refrigeració durant l'emmagatzematge.  

Un emmagatzematge inadequat o l'emmagatzematge a una temperatura 

superior a l'òptima durant un llarg període de temps, pot reduir en major mesura 

la vida útil de conservació sense deterioració oxidativa dels concentrats de 

cítrics que el tractament tèrmic produït en l'evaporació o pasteurització. 

 

La majoria dels aromes perduts durant l'evaporació es poden restaurar 

mitjançant l'addició d'aromes hidrosolubles recuperats dels condensats de 

l'evaporació i d'olis essencials extrets de la pell dels cítrics. 

 

Existeixen dos tipus principals d'evaporadors. El tipus més comú i un dels més 

eficients és l'evaporador de termo acceleració o evaporador TASTE 

(thermally accelerated short time evaporator).  

Un evaporador TASTE generalment consta de set efectes, encara que alguns 

en tenen menys (Figura 1.10). 

El funcionament d'aquest tipus d'evaporadors es basa en el principi del  "núvol 

turbulent descendent". Cadascun dels efectes rep calor d'un intercanviador de 

calor tubular alimentat pel condensat de l’altre efecte.  
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El primer efecte rep calor del vapor d'aigua generat en una caldera. La boira del 

producte cau lliurement pels tubs i mentre cau absorbeix calor i perd humitat, el 

que produeix una caiguda de la pressió i una acceleració de les partícules del 

producte (termo acceleració), que arriben a la part inferior del tub. 

 

En l’altre tipus d'evaporador es produeix un efecte similar, a l'evaporar-se 

l'aigua del suc escalfat mitjançant intercanviadors de calor de plaques en 

una càmera de buit.  

L'aigua evaporada en el primer efecte actua com a font de calor del 

intercanviador de calor en el segon efecte.  

 

Ja sigui per termoacceleració o per efecte del buit, part de l'aigua del suc es 

transforma en vapor que a la vegada s'utilitza com a font de calor per a 

l'escalfament del suc en el següent efecte, aigües avall, i així successivament 

per a tots els efectes que consti l'evaporador. 

El condensat de l'últim efecte es processa en el sistema de recuperació 

d'aromes i d-limonè que sol acompanyar a la majoria dels evaporadors TASTE 

(Figura 1.11). 

 

En els intercanviadors de calor de plaques, el producte i el vapor recorren 

diversos compartiments contigus separats per plaques a través de les quals el 

vapor cedeix la seva calor al producte. Igual que en els evaporadors TASTE, el 

producte escalfat entra en una càmera de separació en la qual se separa el 

vapor del condensat sota buit (Figura 1.12). 
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Figura 1.10 Representació esquemàtica d’un evaporador TASTE de quatre efectes de FMC 

Font: Kimball, 2002. 

3
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Figura 1.11 Unitat de recuperació d’essències que acompanyen a la majoria 

dels evaporadors de termo acceleració TASTE 

Font: Kimball, 2002. 
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Figura 1.12 Representació esquemàtica del funcionament del evaporador de 

placa de pel·lícula ascendent/descendent utilitzat en una etapa de evaporació i 

de la cuba de separació en vapors i concentrat. 

 

Font: Kimball, 2002. 

 

Pasteurització 

El tractament tèrmic al que es sotmeten els sucs pasteuritzats és el mínim per a 

la seva pasteurització. Aquest tractament tèrmic també estabilitza la matèria 

opaca del suc mitjançant la desactivació de les pectinases naturals presents en 

el mateix. Per a la pasteurització i desactivació de les pectinases dels sucs de 

cítrics és necessari un tractament a 82ºC durant dos segons o bé a 92ºC durant 

un segon. Per a sucs amb pH entre 2,5 i 4 la seva pasteurització optima és de 

75ºC durant 12minuts. 

En aquest procés, es perden petites quantitats d'aigua i components de sabor, 

que sovint es restitueixen després de la pasteurització per a recuperar la 

concentració i sabor originals del suc. 

 

Generalment, durant l'operació de pasteurització és necessari separar l'oli del 

suc. En una separadora d'oli del suc, un doll de vapor injectat a pressió 

arrossega l'oli i es dirigeix a una columna de condensació de la qual es 

recupera un condensat que es pot rebutjar o bé decantar per a recuperar la 

fase aquosa rica en components de sabor que normalment es restitueix al suc. 
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La pasteurització es realitza generalment en un intercanviador de calor de 

plaques que conté una secció en la que es produeix l'escalfament i altra en la 

qual el suc és immediatament refredat, per la qual cosa als sucs pasteuritzats 

sovint s’els anomena sucs refrigerats (Figura 1.13) 

 

Figura 1.13 Pasteuritzador de sucs compost per una sèrie de plaques de 

pasteurització i de plaques de refredament. 

Font: Kimball, 2002. 
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Refredament del producte 

Habitualment s'utilitzen intercanviadors de calor de plaques o tubulars per a 

refredar el producte de forma ràpida.  

En el primer cas, existeixen diverses seccions alternatives en les quals el 

producte cedeix calor a un refrigerant a través de la placa que els separa. En 

els refredadors tubulars, el producte recorre un tub interior al que envolta una 

camisa que conté un refrigerant, generalment etilenglicol apte per l’ús 

alimentari.  

Es poden produir pèrdues de glicol, i si aquesta són excessives indiquen 

l'existència de petites infiltracions. Si la infiltració és de major importància, es 

produirà un canvi en el color, sabor o composició química del producte, però 

normalment es detecta la pèrdua de glicol molt abans que es pugui detectar un 

canvi en el producte. 

Generalment, el suc es pasteuritza en una secció d'una unitat d'intercanvi de 

calor de plaques i a continuació es refreda en una segon secció de la mateixa 

unitat.  

Els intercanviadors de calor tubulars es poden controlar mitjançant sondes de 

temperatures i controladors programables per a impedir un excessiu 

refredament o un escalfament excessiu que pogués deteriorar la qualitat del 

suc. De vegades, el suc recent espremut s'emmagatzema en bidons durant 

llargs períodes en congeladors industrials. Durant la congelació dels sucs es 

pot produir una pèrdua de terbolesa i/o gelificació per l'acció dels enzims, la 

qual cosa pot afectar a la qualitat del producte final si aquest suc s'utilitza a 

continuació per a l'elaboració de suc concentrat. 
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Envasat 

Existeixen molts tipus d’envasos i són, en ordre decreixent de grandària, els 

següents: 

1) Bucs de càrrega marítims 

2) Dipòsits transportables d'emmagatzematge a granel 

3) Camions cisterna 

4) Dipòsits transportables amb carretó elevadora 

5) Calaixos amb borsa interior 

6) Bidons de 200 litres 

7) Caixes amb borsa interior 

8) Envasos de plàstic. 

9) Envasos de cartró tipus gable-top (la part superior del qual té forma de 

teulada a dues aigües) 

10) Ampolles 

11) Mànigues asèptiques que es transformen en envasos immediatament 

abans d’omplir-los 

12) Llaunes metàl·liques o envasos similars de cartró  

 

Els primers vuit tipus d'envasos són els que normalment s'utilitzen per la venda 

de productes al por major a altres indústries o a empreses de serveis de 

menjars. Els altres quatre tipus d'envasos són els que s'utilitzen habitualment 

per la venda al por menor. 

 

Emmagatzematge 

La majoria de sucs es conserven refrigerats.  
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1.2.4.2.- Elaboració dels sucs de taronja clarificats i de baix contingut en 

polpa (Kimball, 2002)  

La polpa dels sucs de cítrics de vegades suposa un problema per a les 

indústries de transformació de cítrics i els seus clients, ja que obliga a 

proporcionar una major folgança entre les plaques dels intercanviadors de calor 

de pasteurització, refredadors i evaporadors, i afecta també als filtres i altres 

equips freqüentment utilitzats en el processat de sucs en els quals hi ha vies de 

passada estretes.  

Els sucs de baix contingut de polpa tenen una menor viscositat i poden ser 

concentrats per evaporació fins a un ºBrix més alt, amb el consegüent estalvi 

en costos d’emmagatzematge i transport. Per evitar problemes d'obstrucció 

dels equips, moltes industries prefereixen els sucs de cítrics amb un menor 

contingut en polpa. 

La utilització de resines d'intercanvi iònic i d'adsorció per a la reducció de 

l'acidesa i l’amargor també ha contribuït a incrementar la demanda de millores 

tècniques per la separació de la polpa.  

La polpa dels sucs cítrics es pot eliminar mitjançant diverses combinacions de 

clarificadors i decantadors d'alta velocitat. Les figures 1.14 i 1.15 mostren els 

diagrames esquemàtics d'una centrífuga de clarificació i un decantador utilitzats 

per a la separació de la polpa i la clarificació de sucs de cítrics. 

 

Figura 1.14 Centrifuga de clarificació autolimpiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Font: Kimball, 2002. 

1 Alimentació de producte 

2 Descarrega de producte 

3 Bomba centrípeta 

4 Discos de clarificació de líquid sensor 

5 Paquet de discos giratoris 

6 Discos de separació de líquid sensor 

7 Zona d’acumulació de sòlids 

8 Ports d'ejecció de sòlids  

9 Vàlvula anular  

10 Filtre de descàrrega  

11 Càmera d'emmagatzematge 

12 Filtre.  

13 Aigua d'obertura 

14 Pistó 

15 Càmera de tancament 

16 Aigua de tancament 

17  Bomba de líquid sensor 

18 A unitat de control 

19 Caudalisme 

20 Vàlvula de regulació 
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Figura 1.15 Decantador 

 
Font: Kimball, 2002. 

 

Quan és necessari complir determinades especificacions de contingut de polpa, 

per a controlar el funcionament de la centrífuga de clarificació és necessari 

predir el contingut final de polpa. A partir del contingut de polpa final desitjat, es 

determina el contingut aproximat de polpa que ha de tenir el suc abans de 

l'evaporació i a partir d'aquesta dada es pot determinar el contingut de polpa 

que ha de tenir el suc abans de la centrifugació. 

Com la centrifugació és un procés relativament ràpid, el millor és analitzar el 

contingut de polpa de forma contínua durant el despolpat. En la majoria de les 

centrífugues és necessari realitzar obertures periòdiques de la càmera interior 

per descarregar la massa de polpa acumulada.  

La freqüència amb que es realitza aquesta operació i la durada de la mateixa 

incideixen en el contingut de polpa del suc que surt de la centrífuga i també en 

la quantitat de suc perdut en la expulsió de la polpa. 

 

Per evitar desaprofitar sòlids solubles del suc, la polpa expulsada per la 

centrífuga es pot restituir al suc en un punt posterior del procés, o bé es pot 

recuperar o es pot afegir a altres productes. 

 

La clarificació també es pot realitzar amb membranes de ultrafiltració (0,10 a 

0,01 µm). Les membranes d’acetat de cel·lulosa de vegades es trenquen en les 

operacions de neteja, pel que es recomana generalment l'ús de membranes de 

polisulfona o d'altres materials similars.  
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Aquesta operació es realitza en la indústria per reduir la viscositat del suc i 

també per clarificar-lo abans de reduir l’amargor en la columna d'adsorció de 

resines. 

 

1.2.5.- Valor nutritiu del sucs cítrics (Ashurst, 1999. Varnam i Sutherland, 

1997) 

La demanda dels cítrics i la seva inclusió en la dieta diària dels humans es 

basa, sobretot, en el seu valor nutritiu, qualitats olfacte-gustativas i altres 

característiques de tipus estètic com el color, la textura i la terbolesa, factors de 

qualitat que depenen directament de la composició química i l'estructura del 

fruit. 

Els sucs de cítrics proporcionen quantitats importants de vitamina C, sent la 

font principal per cobrir les nostres necessitats diàries d'aquesta vitamina i a 

més aporten altres nutrients, com aminoàcids, sals inorgàniques, carbohidrats i, 

possiblement, una sèrie de nutrients encara no identificats, que confereixen un 

valor nutritiu suplementari a la part comestible del fruit. Hi ha també pigments i 

olis essencials volàtils en l'escorça. 

Tots aquests components són el resultat de la influència combinada dels 

mecanismes genètics de regulació i del mitjà físic, químic i biològic en el qual 

es troben els fruits durant el creixement i després de la recol·lecció.  

 

En els fruits cítrics madurs hi ha molts compostos químics i sistemes enzimàtics 

que intervenen per assolir el seu desenvolupament fisiològic, sense interferir-se 

o oposar-se uns a uns altres. No obstant això, quan s'obté el suc espremut o 

premsat, els components del suc es barregen, i si no es controla, pot donar lloc 

a canvis indesitjable de les característiques olfacte-gustativas, color i estabilitat. 

Són exemple el desenvolupament de la limonina en l'emmagatzematge de 

concentrats de taronja Navel de Califòrnia i la gelificació i pèrdua de la 

terbolesa de sucs, a causa de l'activitat de la pectinesterasa. 

 

El suc de taronja recent obtingut té un contingut en àcid ascòrbic total de 50-

60mg/100g. No obstant això, la quantitat d'àcid ascòrbic varia a causa de les 

diferencies en la composició del sòl, localització del cultiu, varietat i maduresa 

de la planta.  
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Les diferències en l'elaboració del suc també poden ser un factor de variació. 

La pèrdua de vitamina C durant el processat sol ser petita i en el cas dels sucs 

tractats tèrmicament es conserva aproximadament un 97% del contingut inicial 

d'àcid ascòrbic. 

Les pèrdues d'àcid ascòrbic es produeixen durant l'emmagatzematge dels sucs 

que han estat sotmesos a un tractament tèrmic. La magnitud de la pèrdua és, 

en primer terme, funció de la temperatura i del temps d'emmagatzematge. Per 

a sucs emmagatzemats en llaunes a una temperatura ambient de 22ºC és 

previsible una pèrdua mensual de l’1-2%. No obstant això, emmagatzemats a 

temperatures de 8-9ºC les pèrdues són gairebé insignificants però augmenten 

ràpidament a temperatures per sobre de 25ºC.  

L'exposició a la llum dels sucs envasats en vidre incrementa la taxa de pèrdua, 

però la pèrdua és màxima en els envasos de plàstic i de cartró permeables a 

l'oxigen, on pot destruir-se fins al 80% de l'àcid ascòrbic en 3 o 4 setmanes 

d’emmagatzematge a 10ºC. 

 

Els sucs de fruita són també una important font de minerals. El potassi i el calci 

estan presents en major quantitat en el suc de cítrics i en el de poma. També 

es presenta en quantitats significatives el magnesi i, en el suc de cítrics, el 

fòsfor. Els sucs de fruita poden ser fonts importants d'elements minoritaris com 

ferro, coure, zinc i magnesi, encara que en alguns casos els metalls provenen 

sobretot de contaminacions al llarg de l'elaboració del suc i del seu envasat. 

 

Els sucs de fruita també contenen sucres en quantitats notables que poden ser 

importants en la dieta com a font d'energia, especialment per a persones 

malaltes. El contingut en proteïnes i en aminoàcids és baix i només posseeix 

una importància nutritiva suplementària. 
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1.2.6.- Microorganismes en els sucs de cítrics (Fernández, 1995) 

En les primeres etapes del desenvolupament de la indústria cítrica es va 

dedicar molt temps i esforç a l'estudi dels bacteris coliformes en el concentrat 

congelat de taronja. Els sucs i concentrats cítrics es classifiquen en aliments 

àcids (pH 3.4 - 4.0), la qual cosa limita selectivament el creixement de gran part 

dels microorganismes, per això la seva flora típica està constituïda per un 

nombre limitat de bacteris, floridures i llevats.  

El grup dels coliformes, mor ràpidament en el suc natural o en el reconstituït, fet 

per dilució del concentrat, ja que els sucs de taronja no són un mitjà adequat, 

òptim, per al creixement d’E.Coli.  

No hi han dades que indiquin que els bacteris coliforms es multipliquin 

significativament en els sucs cítrics, ni que puguin constituir un perill potencial 

per a la salut. Tampoc els bacteris patògens que puguin arribar als sucs cítrics, 

són capaços de créixer en aquest mitjà i moren, generalment, al poc temps. 

Malgrat les grans quantitats de suc de taronja consumit, no es coneixen 

malalties entèriques produïdes pels mateixos.  

 

Sembla lògic, per tant, seleccionar com índexs de la contaminació 

microbiològica aquells microorganismes capaços de créixer i sobreviure en els 

sucs cítrics. Entre aquests tenim bacteris làctics i acètics, els llevats i les 

floridures. 

Com veurem, són els bacteris làctics, els quals creixen ràpidament i causen, 

sovint, danys a la indústria cítrica, pel que el seu control té la major significança 

des del punt de vista sanitari, per a la producció de derivats cítrics d'alta 

qualitat.  

Els bacteris làctics constitueixen el millor índex de la qualitat higiènic-sanitària 

del procés de fabricació i si aquests microorganismes es controlen, es manté 

una qualitat alta, en cas contrari, s'obtenen productes de qualitat inferior. 

 

Els microorganismes no existeixen aïllats, necessiten un medi-suport on 

sobreviuen o moren, depenent de les condicions biològiques, químiques i 

físiques del mateix, així com de les característiques dels propis microbis.  
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El substrat, en el nostre cas és el suc de taronja, té una influència directa sobre 

els diferents gèrmens que puguin desenvolupar-se sobre el mateix; això es 

degut a diferents factors, entre els quals considerem més importants els 

següents:  

 pH: Àcid. Inhibeix el creixement de determinats microorganismes. 

Afavoreix als àcid tolerants.  

 Graus Brix: concentració del suc, relacionat amb el factor  aw (aigua 

disponible) 

 Presència de pectines o proteïnes o carbohidrats disponibles.  

 Presència o absència de traces d'olis essencials (efecte 

bactericida) 

 

Bactèries làctiques  

Encara que en els sucs cítrics s'han aïllat alguns bacteris productors d'àcids, 

dels gèneres Pseudomones, Aerobàcter i Achromobacter, només les bactèries 

làctiques dels gèneres Lactobacillus i Leuconostoc, tenen veritable importància 

(Taula 1.6).  

Diverses espècies dels gèneres Lactobacillus (plantarum i brevis) i 

Leuconostoc (mesenteroides i dextranicum) son responsables d'aquests danys.  

El diacetil, és el principal causant dels aromes estranys. Aquest compost, és un 

producte del metabolisme de les bactèries làctiques, que ho produeixen a partir 

dels constituents del suc de taronja (sucres i àcids cítric i màlic).  

Les bactèries làctiques dels sucs cítrics són heterofermentatives, ja que a més 

d'àcid làctic, produeixen petites quantitats d'àcid succínic, acètic, diòxid de 

carboni, etanol, diacetil i acetoïna. 
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Taula 1.6 Característiques de les bactèries làctiques més importants en sucs de cítrics 

Gènere Lactobacillus Leuconostoc 

Família Lactobacilaceas Estreptococaceas 

Morfologia Cel·lular Bastons curts: a mitjans: Bacils Cocs. (pars o cadenes) 

Tinció de Gram Positiu Positiu 

Catalasa Negatiu Negatiu 

Colònies sobre agar suro de taronja (OSA) Petites, blanques, circulars Translúcides, gomoses, circulars 

Creixement sobre agar-suro de taronja inclinat   

     a) Superficial  Escàs Gomós 

     b) Profund  Filiforme Filiforme 

Creixement sobre sacarosa-gelatina (punció) Filiforme Blanc, mucós, cotonós 

Requeriment de O2 Anaerobi facultatiu Anaerobi facultatiu 

Hidròlisis de la gelatina Negatiu Negatiu 

Oxidació del etanol  Negatiu Negatiu 

Toxicitat No patògens No patògens 

Temperatura  optima de desenvolupament 30-40 ºC 20-30ºC 

pH òptim de desenvolupament 

5.5 – 5.8  

(encara que també ho fan a pH inferior)  

No creixen per sobre dels 45ºbrix 

5.5 – 6.5  

Creixen lentament a pH 3.6 

Molt ràpid a pH=4 

Font: Fernández, 1995.

4
6
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Llevats  

Són de major grandària que els bacteris. Es reprodueixen per gemmació i la 

seva temperatura optima de desenvolupament és de 20-30ºC . Creixen molt 

més lentament que els bacteris, en les condicions de treball normals, pel que 

no representen riscos importants durant el procés de fabricació.  

Tenen major tolerància en els antiferments, pH baixos, temperatures baixes i 

pressió osmòtica.  

En efecte, en els sucs concentrats de 65 ºBrix o més, poden créixer llevats 

hemofílics (hosmotolerants) del gènere Zigosaccharomyces.  

Si en la flora del suc predominen els llevats, aquest probablement prové de suc 

reconstituït; si dominen els bacteris probablement es tracta de suc natural.  

 

En els sucs de taronja envasats, el desenvolupament dels llevats es combina 

normalment amb la formació de grans quantitats de gas, (els envasos s'inflen i 

acaben explotant), especialment quan hi ha escassesa d'oxigen.  

Els llevats porten a terme fermentacions alcohòliques, produint etanol i diòxid 

de carboni, a partir dels sucres del suc de taronja. 

 

Els sucs cítrics i en general els sucs de fruites, no han de contenir alcohol etílic, 

segons la legislació vigent. El màxim permès és de 3g/L, si se sobrepassa 

aquesta xifra, indica un inici de fermentació.  

Els llevats que composen la flora típica dels sucs i concentrats de taronja 

pertanyen als gèneres: Sacharomyces, Hansenula, Torulopsis, Pichia, 

Rhodotorula, Kloeckera. 

 

Floridures  

Les floridures requereixen grans quantitats d'oxigen per a la seva multiplicació, 

pel que solen desenvolupar-se superficialment en els envasos no hermètics; la 

falta d'oxigen en els envasos hermètics (llaunes, cartró) impedeix el seu 

creixement.  

Quan es desenvolupen en els sucs, poden aparèixer aromes i sabors estranys: 

a “floridura”. També poden atacar les pectines, ja que algunes floridures 

produeixen pectinesterasa, causant la clarificació (pèrdua de la terbolesa dels 

sucs).  
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Els fongs trobats en els sucs de cítrics pertanyen als gèneres Penicillium sp., 

Aspergillus, Alternaria, etc. 

 

Bactèries acètiques  

Pertanyen als gèneres Acetobàcter, creixent bé en els sucs naturals i en els 

parcialment concentrats. Són fortament acidificants: augment de l'acidesa 

volàtil, descens del pH; produint olors i sabors a “agre” i a “mantega”, ja que 

algunes d'aquestes bactèries produeixen diacetil a partir del suc.  

No obstant això, les bactèries acètiques no són bons índexs del control 

microbiològic del procés, per les següents raons:  

 

- No es troben en els cítrics amb la mateixa freqüència que les 

bactèries làctiques. 

- Les seves condicions de creixement són emprenyadores i al ser 

aerobis estrictes no són bons indicadors pels concentrats de taronja.  

 

Es poden determinar qualitativament, per l'oxidació de l’etanol (a pH=4,1) a 

àcid acètic (acidificació), la qual cosa és una característica distintiva del grup 

Acetobàcter. 
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1.3.- SUC DE RAÏM 

 

1.3.1.- Varietats de raïm (Ashurst, 1999) 

En els Estats Units es conreen quatre classes de raïm: Vitis labruscana, híbrids 

dels raïms nadius del nord-est d'Estats Units; Vitis vinifera, raïms europees 

comuns en la zona de Califòrnia; Vitis rotundifolia, raïms Muscadina del sud i 

sud-est i els híbrids francesos.  

Prèviament al descobriment de les espècies americanes, la Vitis vinifera 

produïa el raïm mundialment conegut. El raïm de la Vitis vinifera està encara 

entre el més important del món, però en climes severs aquest raïm no suporta 

els durs hiverns ni les malalties o plagues. Quan les vinyes seleccionades de 

Vitis labrusca es van creuar amb altres vinyes, es van produir noves varietats 

com la Vitis labruscana.  

 

El raïm Concord és una varietat gairebé sinònima del suc de raïm en Estats 

Units. El seu llinatge és encara desconegut però tota la indústria del suc de 

raïm sense fermentar s'ha desenvolupat virtualment a partir d'aquesta única 

varietat.  

Els raïm Concord creix en les regions més fredes del Canadà i dels Estats 

Units i segueix sent el principal per a la indústria.  

 

Encara que poc, també intervenen les Vinifera en la indústria de sucs de raïm 

no fermentats, perquè solen tenir més sucre i menys acidesa que el raïm de 

Labruscana i no és tan aromàtica. 
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1.3.2.- Composició química del sucs de raïm (Ashurst, 1999) 

La qualitat del suc de raïm es descriu gairebé per complet per la seva 

composició química.  

 El color es degut als antocians, als seus glicòsids i productes de 

condensació. 

 El sabor es degut als àcids, sucres i substàncies fenòliques. 

 El seu aroma és una barreja de diferents metabòlits secundaris volàtils en 

molt petita quantitat.  

 

En la següent taula (Taula 1.7) es reuneixen els principals components del suc 

de raïm, les concentracions en que es troben i els atributs de qualitat que 

determinen. 

 

Taula 1.7 Composició química del suc de raïm 

Compostos Concentració (g/100ml) Atribut de qualitat 

Hidrats de carboni 20 Dolç 

Àcids 1 Sabor agre i àcid 

Compostos fenòlics 0,1 Color i astringència 

Volàtils 0,0001 Aroma 

Font: Ashurst, 1999. 

 

En aquesta taula es mostra amb claredat per què és possible predir en el suc 

de raïm el sabor dolç, l'amarg i l'acidesa mesurant els hidrats de carboni i els 

àcids orgànics, que són els components majoritaris del suc i que es determinen 

per tècniques molt senzilles.  

Durant molt de temps, el contingut en sucre i àcid dels raïms s'han utilitzat per 

establir les normes de qualitat, donant lloc a noves tècniques de cultiu i 

d'elaboració que modificaven els sucres i els àcids per millorar la qualitat del 

suc. No obstant això, els volàtils que causen l'aroma només estan presents en 

mínimes quantitats, i exigeixen les tècniques més avançades químiques i 

espectroscòpiques per a quantificar-los. 
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Hidrats de carboni 

Els hidrats de carboni són els components més abundants dels raïms. Com a 

terme mitjà 100 grams de raïm contenen 6,2 grams de glucosa, 6,7 grams de 

fructosa, 1,8 grams de sacarosa, 1,9 grams de maltosa i 1,6 grams d'altres 

mono i oligosacàrids. Les substàncies pèctiques serveixen de ciment 

intercel·lular i són una barreja de molts hidrats de carboni de cadena llarga i 

compostos afins, que es troben dissolts o en dispersió col·loïdal en el suc de 

raïm. 

 

Àcids 

L'àcid tartàric és l'àcid mes abundant en els raïms i responsable de l'acidesa 

del suc. Està present amb l'isòmer D i l'àcid màlic amb l'isòmer L. Altres àcids 

en menor quantitat són el cítric, làctic, succínic, fumàric, pirúvic, alfa-

oxoglutàric, glicèric, glicòlic, dimetil-succínic, shikímico, quínic, mandèlic, cis i 

trans-aconític, màlic, i isocítric.  

El pH del suc de raïm se situa entre 3 i 4, depenent de la varietat, el clima i el 

sòl. 

 

Sals minerals 

Les diferències en el contingut de sals minerals s'han investigat durant la 

maduració, encara que les que existeixen entre varietats no són notables. Els 

anions i cations s'absorbeixen a una velocitat relativament constant i es 

distribueixen a través de tota la planta, resultant que la baia té la menor 

concentració en comparació d'altres parts de la vinya. Durant la maduració els 

metalls pesats augmenten fins a més del 50%. El contingut en fòsfor augmenta 

tant en l'escorça, com en la polpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   52 
 

Compostos fenòlics 

El color dels raïms Concord es deu en gran mesura als pigments antociànics 

que es localitzen en les proximitats de la pell. Aquests pigments s'extreuen 

durant la fermentació o per la calor.  

S'han identificat en Concord set compostos responsables del color. El de major 

importància per la seva contribució al color, és el aminoglicòsid delfinidina. Els 

composts fenòlics dels raïms inclouen àcids benzoics, àcids cinàmics, 

flavonols, antocianidines, així com diversos flavans que són precursors dels 

tanins. 
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1.3.3.- Procés d’elaboració del suc de raïm (Ashurst, 1999) 

 

Esquema general del procés de fabricació del suc de raïm 
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Verema/maduració 

El suc de raïm és una barreja aquosa de diversos hidrats de carboni, àcids 

orgànics, antocians i compostos responsables de les característiques olfacte-

gustatives. En els sòlids solubles del suc, els principals sucres són glucosa i 

fructosa. En els raïms sense madurar, la glucosa suposa fins al 85% del 

contingut en sucres. En canvi, quan arriben a la maduresa total hi ha un lleuger 

excés de fructosa.  

Els sucres es formen mitjançant fotosíntesis en les fulles i d’aquí es traslladen a 

altres òrgans, especialment a les baies. El contingut en sucre del raïm és 

sovint, la base per comprar-lo i un índex del moment òptim per a la verema. 

 

L'acidesa típica dels raïms Concord al temps de la verema és de 1,3 g/100L 

expressat en àcid tartàric. L'acidesa comença sent alta en els raïms i va 

decreixent durant la maduració.  

La maduresa òptima s'associa a un equilibri entre sucres i àcids. De vegades, 

es té en compte també la quantitat de tanins, el color i l'aroma. Encara que 

l'acidesa dels raïms Concord al vendimiar-les és molt alta, l'emmagatzematge 

en fred (0ºC) del suc extret d'aquests raïms provoca la precipitació de tartrats i 

redueix l'acidesa total a valors més acceptables.  

El grau Brix (mesura dels sòlids solubles mitjançant l'índex de refracció) és el 

mètode més usat per a qualificar els raïms recollits i planejar l'obtenció de suc. 

 

La verema mecànica ha millorat molt l'eficàcia i rapidesa en dur els raïms des 

de la vinya a la fàbrica. Els raïms recollits mecànicament es manegen en grans 

caixes revestides de polietilè.  

La vendimiadora mecànica Chisholm és un sistema autopropulsat que va per 

ambdós costats de les files de vinyes, sent un dels més estesos per  aquesta fi.  

Copeja el raïm i racims amb tires de metall i goma que es mouen al llarg de la 

fila. Els raïms cauen a una sèrie de fulles col·lectores disposades a cada costat 

de la vendimiadora, per sota del cep que es verema. Aquestes fulles rotatòries 

deixen caure els raïms a una cinta transportadora que les aixeca a sobre de la 

vendimiadora i les buida en una tremuja que va emplenant un recipient separat 

que es transporta per el camió. 
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Els recipients amb raïms es duen a una planta de classificació on es prenen 

mostres del centre de cadascun i es barregen per tenir una mostra de tota la 

càrrega. Es mesura els graus Brix en el qual es basa el preu i els raïms es 

processen a les 4-6 hores de la recol·lecció. 

 

Desrapat i trepitjat 

Els raïms es duen a una trepitjadora-desrapadora que retira els raspons, 

fulles i peduncles i està formada per un tambor rotatori perforat. Les 

perforacions tenen aproximadament 25,4 mm de diàmetre i cobreixen tot el 

tambor. Travessant el tambor rotatori, els raïms són atrapats per les 

perforacions i copejades per deixar anar la rapa, algunes es trenquen o 

s’aixafen i cauen a través del tambor.  

La rapa i les fulles continuen en el centre del tambor i es descarreguen al final 

com deixalles. 

 

Trencament en calent 

Els raïms desrapats i trepitjats passen a través d'un canviador de calor tubular 

en el qual s'escalfen a 60ºC, el que es coneix com trencament en calent i 

assoleix extreure una gran quantitat de color i el màxim rendiment en suc.  

Als raïms escalfats se’ls afegeix l’enzim pectolític i paper Kraft (polpa de 

fusta), que és un mitjà filtrant utilitzat en filtres rotatoris al buit, i que serveix 

com coadjuvant del premsat. 

L'addició del coadjuvant a la massa procura fermesa i canals de sortida al suc. 

També s'utilitzen industrialment com coadjuvants, càscares d'arròs 

esterilitzades, fulles de fibres Kraft blanquejades o polpa de fusta mòlta.  

Els coadjuvants del filtrat ideal han de tenir llargues fibres i s’han de poder 

separar amb el mínim trencament de les fibres. 

 

Les pectines solubles es troben en el suc com resultat de l'activitat dels enzims 

pectolítics que estan localitzats principalment en les parets cel·lulars del raïm. 

Aquestes pectines solubles causen problemes en la premsada per la lubricació 

que proporcionen a la torta que es premsa, que redueix l'eficàcia de la premsa 

de cargol.  
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Generalment, de 50 a 100 ppm de l'enzim pectinasa basten per a la 

despectinització en aquesta fase.  

El trencament de les pectines es du a terme per evitar el lliscament de la polpa i 

aconseguir una major eficàcia de la premsa de cargol quan es combina amb un 

espessant com la polpa de fusta.  

El tractament amb enzims ha de mantenir-se durant els 30 minuts previs a la 

premsada. Si es disposa de diversos dipòsits per a despectinitzar, es mante un 

flux continu a les premses. 

 

Extracció del suc per premsada 

La massa es premsa en calent per augmentar el rendiment i l'extracció del 

color. Aquest suc és més ric en sòlids totals, tanins, antocianines i altres 

substàncies.  

És important el control del trepitjat i del premsat en calent a causa de l'extracció 

de compostos astringents (tanins), que augmenta amb el temps i amb la 

temperatura d'aquestes operacions.  

Els compostos fenòlics contribueixen tant al color, com a l’astringència del suc 

de raïm. L'extracció dels fenols i les antocianines depèn molt de l'escalfament 

aplicat en el trepitjat o trencament en calent. Com més llarg sigui l'escalfament i 

major la temperatura, més influeix el procés d'extracció. 

 

Per al premsat s'utilitza un gran nombre de diferents equips que inclouen 

premses de cargol, hidràuliques, pneumàtiques i de cinta. L'elecció de l'equip 

depèn de la capacitat de producció, del rendiment en suc, grau 

d'automatització, disponibilitat de mà d'obra, cost de les operacions i la inversió 

de capital requerida. 

 

La premsa Wilmes és la més utilitzada per el premsat de raïms. És un sistema 

pneumàtic que conté un cilindre perforat rotatori, amb una borsa de goma en el 

centre que s'infla. El cilindre s’omple de raïm a través d’una porta en la paret 

del cilindre que es col·loca en la part superior. Després es dóna alguna volta al 

cilindre per assegurar-se que està ben ple. Durant la rotació, la borsa s'omple 

d'aire i pressiona la massa contra les parets.  
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La borsa es buida i el cilindre dóna voltes. La rotació i la compressió de la 

massa es repeteix diverses vegades augmentant la pressió. 

La massa despectinitzada produïda pel trencament en calent passa per tamisos 

on es separa el 50-60% del suc. Així es redueix a la meitat la massa que ha de 

premsar-se.  

La polpa desproveïda de suc es porta a les premses de cargol horitzontals o 

verticals (Figura 1.16).  

La premsa de cargol típica consisteix en un tamís cilíndric d'acer inoxidable 

reforçat, incloent un gran cargol trepant a escassa distància de les parets. Les 

peces col·locades a intervals en el trepant trenquen la massa comprimida.  

 

Figura 1.16 Premsa de cargol horitzontal per separar la polpa del suc 

Font: Ashurst, 1999 
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Són eficaços per a aquest propòsit les premses de cinta Serpentine, premsa 

Ensink i altres. En aquestes premses, una capa de massa es col·loca en la 

cinta transportadora que entra en la màquina. S’afegeix el coadjuvant del 

premsat, que millora el rendiment i redueix els sòlids en suspensió.  

La cinta es doblega sobre si mateixa o una altre cinta s'adapta al capdamunt de 

la que porta la massa i una sèrie de corrons comprimeixen la massa 

embolicada. El suc extret es recull en safates i la torta es descarrega quan ha 

passat per l'últim corró a pressió. 

Les restes esgotades de la premsada poden tornar-se a premsar per 

augmentar els rendiments. 

 

En una planta proveïda d'equip de concentració, es recuperen més sòlids 

solubles del suc fent una extracció de les restes del premsat amb aigua 

calenta. Aquesta segona extracció ha de realitzar-se amb cura, ja que produirà 

una solució diluïda que no ha de tenir defectes d'olor o sabor, i pot ser 

incorporada al suc per concentrar. 

 

Totes les operacions de premsat donen lloc a un suc delicat que ha de tractar-

se amb cura per assolir la màxima qualitat.  

 

Prefiltració  

El suc que surt de la premsa es barreja amb el suc que s'acumula en els tancs 

d'escorregut, on s'han afegit paper o fibra de fusta com agent filtrant. 

El paper que arriba en fulles, necessita agitació enèrgica per trencar-se i 

dispersar-se en el suc.  

Prèviament a la filtració, el contingut en sòlids insolubles del suc de raïm 

Concord obtingut per premsat amb paper (mesurat volumètricament per 

centrifugació) pot ser de 10-12%. Sense paper la premsada és extremadament 

difícil i produeix un suc que conté fins al 30% de sòlids insolubles.  

Després de la filtració, el contingut baixa al 1% o menys. El paper descarregat 

de la premsa s’afegeix als raïms frescos calents, que entren en el procés, 

abans dels tancs de tractament amb enzims; així el paper té la doble funció de 

coadjuvant de la premsada i la filtració. 
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La importància d'arribar a un baix contingut en sòlids insolubles ha de ser 

recalcada per dues raons: 

 La major eficàcia dels canviadors de calor per a la pasteurització ja que 

tenint poc espai entre les plaques s’omplen aviat amb un contingut alt 

d'insolubles. 

 Qualsevol sòlid insoluble que quedi es dipositarà en el fons dels tancs 

d'emmagatzematge. El volum del fons depèn principalment del contingut en 

insolubles del suc inicial i la filtració del suc que retenen és difícil i costosa. 

 

Emmagatzematge i precipitació de tartrats  

La conservació de sucs de raïm sense concentrar en grans dipòsits és una 

pràctica corrent. Aquests dipòsits es netegen i s’omplen amb aigua durant una 

a quatre setmanes abans d'utilitzar-los. Aquesta aigua s'utilitza posteriorment 

per a refredar el suc processat durant alguna fase de la fabricació, el que 

redueix notablement les necessitats de refrigeració. Les entrades d'aire a la 

part de dalt dels tancs van proveïdes de filtres d'aire estèrils per prevenir la 

contaminació. 

 

Actualment, el suc filtrat es pasteuritza a 85-87ºC, per un temps mínim d’un 

minut. El canviador de calor funciona, en un cicle de 24 hores, seguit de neteja 

amb sosa càustica calenta i una solució de 200 ppm de clor i esbandit amb 

aigua calenta a 85ºC. Aquesta forma de rentat higiènic s'ha d'utilitzar, no 

només per als canviadores de calor, sinó en totes les línies d'alimentació dels 

dipòsits d'emmagatzematge. 

Una vegada pasteuritzat el suc, es refreda immediatament (-1 a 0ºC), utilitzant 

un altre canviador de calor abans d'emmagatzemar-lo en tancs refrigerats.  

 

La instal·lació completa ha de mantenir-se com en un procés asèptic, tenint 

especial cura amb els punts morts o les àrees que poden desenvolupar-se 

contaminants. L'ús de canviadors de calor per a refredar és necessari per 

enviar el suc als tancs d'emmagatzematge a una temperatura adequada. Un 

error en aquest aspecte, portarà als tancs un suc que durant un temps excessiu 

estarà a una temperatura superior a la de conservació. 
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Aquests dipòsits, habitualment d'acer inoxidable o acer recobert amb resines 

epòxid (qualitat alimentària) no són realment asèptics, però són curosament 

esterilitzats abans de la introducció de qualsevol suc. El disseny d'aquests 

tancs permet omplir-los completament fins a un registre situat en lo més alt. 

Aquest registre habitualment està equipat amb una llum ultraviolada per evitar 

el desenvolupament de floridures. La capacitat dels tancs varien entre 500.000 

a 1.200.000 litres, alguns arriben a els 2.500.000 litres.  

El suc així tractat i mantingut des de -1 a -2ºC és molt estable i s'ha conservat 

més d'un any sense que es produeixi una fermentació. Òbviament, són 

necessàries mesures molt severes d'higiene. 

 

De tant en tant es troben llevats i fongs en el suc conservat d'aquesta manera. 

Els tancs d'emmagatzematge s'inspeccionen setmanalment buscant qualsevol 

canvi en el contingut d'alcohol, que si es produeix de forma significativa, 

justifica una nova pasteurització del suc.  

 

L'emmagatzematge de grans quantitats de suc crea grans reserves del mateix, 

permetent embotellar-lo amb unes característiques uniformes que són estables 

durant molt temps. El suc emmagatzemat en grans partides manté la seva 

qualitat durant un any o més.  

Envasar al llarg de l'any ajuda a mantenir un producte d'alta qualitat que arriba 

al consumidor, no importa quant temps després de la seva collita. 

 

Clarificació amb enzims 

Abans de que el suc es segueixi processant es requereix un posterior 

tractament amb enzims.  

Per a la concentració és necessari que manqui completament de pectines, per 

evitar la gelificació del concentrat. Per el suc envasat, la despectinització 

simplifica la filtració abrillantadora i la clarificació prèvia a l'embotellat.  

L’eliminació de pectines va seguida de filtració amb sorra de diatomees o 

material equivalent i és precisa per eliminar o fer menor la sedimentació durant 

l’emmagatzematge després de l'envasat en calent. 

Per a completar la despectinització, s’afegeixen de 50 a 200 ppm d'enzims 

pectolítics amb agitació. 



   61 
 

Si s’afegeix molta quantitat d'enzim, la despectinització i la sedimentació 

s'aconsegueixen en 7 a 10 dies a -1ºC. Si es disposa de més temps, n'hi ha 

prou amb 50 ppm a aquesta temperatura. 

La clarificació enzimàtica del suc de raïm, així com d'altres sucs similars, està 

basada en la hidròlisi parcial de les pectines solubles que actuen com col·loides 

protectors. La hidròlisi permet que les partícules insolubles floculin. 

 

La despectinització es considera suficient per a la concentració del suc quan la 

viscositat aparent s'ha reduït a 0,05 cP de la viscositat d'una solució de 

sacarosa amb el mateix tant per cent de sòlids solubles en aigua. 

 

Filtració abrillantadora 

Es prepara el suc per a la filtració final, decantant el sobrenedant del fons dels 

tancs de sedimentació que poden suposar del 8 al 10% del volum del tanc. Això 

es fa a través de vàlvules situades a diferents nivells del fons.  

La filtració final habitualment es porta a terme utilitzant sorra de diatomees, el 

que requereix la suspensió de les diatomees en el suc i pas del suc per una 

precapa dipositada sobre la placa filtrant.  

Quan es fa correctament, la filtració resulta molt eficaç. Cal utilitzar el grau i 

quantitat correcta de la sorra de diatomees per a la filtració, perquè així 

s'augmenta la velocitat i eficàcia de la mateixa.  

Durant la filtració, el coadjuvant del filtrat es diposita formant precapas que són 

permeables i eviten que s’ompli el filtre pels sòlids en suspensió. 

 

Hi ha diferents tipus de filtre per aquesta operació: 

 El filtre de plaques consisteix en una sèrie alternada de plaques d'acer 

inoxidable i suports. El suc entra pels suports del sistema i es filtra per les 

plaques amb precapa de sorra de diatomees.  

El suc que serà filtrat porta la sorra de diatomees en suspensió, que es va 

dipositant, donant lloc a noves superfícies filtrants de manera contínua. El suc 

filtrat recollit de totes les plaques surt cap a un dipòsit de manteniment. 
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 El filtre amb plaques de paper és un altre sistema freqüent on les fulles de 

paper es dipositen en el depòsit d'alimentació. Són fulles amb precapa que 

s’utilitzen com elements de filtració. L'espai entre les fulles és ajustable d'acord 

amb la quantitat de sòlids en suspensió.  

 

 Els filtres rotatoris al buit amb precapas són freqüents en la indústria de 

sucs. En ells, la precapa es forma sobre el tambor rotatori i es separa amb un 

ganivet, conforme la travessa el suc, el que proporciona una nova superfície 

neta mantenint la velocitat de filtració. 

 

Encara que la sorra de diatomees s'utilitza freqüentment, especialment per als 

fons dels dipòsits, la ultrafiltració pot ser avantatjosa en la fabricació de sucs de 

raïm.  

Les membranes ultrafiltrants es fan de diversos materials, però en els sucs 

s'utilitzen les construïdes de materials polimèrics o de ceràmica. 

Les membranes polimèriques són generalment polisulfones formades per 

fibres buides. Les seves característiques són la bona estabilitat en les 

condicions de la fabricació de sucs, costos moderats comparats amb les 

membranes de ceràmiques i la velocitat de flux més alta donada l'àmplia zona 

de filtrat pel cartutx. 

Les membranes ceràmiques s'utilitzen més per a filtrat de líquids amb majors 

concentracions de sòlids i per tant, s'utilitzen més per a la filtració de fons de 

dipòsits. Després de retirar el sobrenedant, relativament net, els fons es 

barregen i es filtren per membranes ceràmiques.  

Els sistemes de fibra buides obtenen rendiments en la filtració de fins al 35% 

de sòlids en suspensió i els sistemes de filtració amb ceràmiques arriben al 

límit de 200%.  

 

Envasat en calent 

La venda al por menor en ampolles es realitza passant el suc filtrat a través 

d'un canviador de calor, elevant la temperatura de manera que la temperatura 

del suc que omple l'ampolla o llauna arribi a un mínim de 82ºC.  

L’envasat en calent és adequat per a begudes àcides com el suc de raïm en 

ampolla de vidre, on la vida útil pot ser de 6 a 12 mesos. 
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1.3.3.1.- Procediments alternatius en l’elaboració del suc de raïm (Ashurst, 

1999) 

 Premsat en fred 

Els raïms blancs, i fins i tot la Concord, es premsen de vegades sense 

escalfament o trencament per calor prèvia. L'avantatge és assolir les 

característiques olfacte-gustativas de raïm fresc amb menys astringència i 

normalment on colors menys intensos. Els rendiments poden reduir-se en un 

20% amb aquesta tècnica. El suc premsat en fred no sedimenta tan bé i pot 

aparèixer més tèrbol, tret que s'efectuï una bona clarificació i filtració. 

Especialment amb sucs de raïm blanc, el pardejament es produeix ràpidament 

de no prendre's mesures tals com l'addició d'àcid ascòrbic o SO2. 

 

 Envasat asèptic 

El camí per a l'envasat asèptic es va facilitar amb l'aprovació de l'ús de peròxid 

d'hidrogen com esterilitzant de superfícies en l'envasat. Aquest procés 

requereix que el producte sigui industrialment estèril en el moment d'envasar.  

A més, l'envàs mateix no ha de contenir cap microorganisme i finalment 

l'omplert i el tancament de l'envàs han de fer-se en condicions que no sigui 

possible cap contaminació.  

Per a productes amb alt contingut en àcids com el suc de raïm, un sistema 

acceptable seria omplert a 87ºC durant 2-3 minuts a aquesta temperatura. 

 

El procés en continu a altes temperatures produeix un suc estèril amb mínims 

efectes en la qualitat, ja que els microorganismes contaminants són més 

sensibles a les altes temperatures que els paràmetres de qualitat.  

Altre benefici del procés asèptic és que els materials per a l'envasat són, 

generalment, més barats que els d'ompliment en calent. 
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 Concentració 

El suc de raïm concentrat, té avantatges per al fabricant perquè la concentració 

redueix el volum de suc i per això redueix el volum que es necessita per 

emmagatzemar i el cost del transport.  

A més, la concentració permet major sedimentació de sòlids insolubles i dels 

tartrats.  

En la conservació en fred del concentrat és menys probable que es 

desenvolupin llevats, a causa de la seva alta concentració en sucre.  

El suc de raïm es concentra sovint per evaporació de l'aigua que és el principal 

component del suc. Hi ha possibles pèrdues dels constituents de l'aroma. Per 

tant, lo principal és separar els volàtils dels quals es recuperen els aromes. 

Això es porta a terme per una evaporació parcial o alternativament per 

destil·lació en corrent de vapor. 

 

Hi ha molts dissenys d'evaporadors per la concentració de suc de raïm:  

 Concentradors de recirculació de fase simple o múltiple. 

 Concentradors d'efecte simple o múltiple, tinguin o no condensador del tipus 

de superfície de barreja.  

 

Quan es descriuen evaporadors, la paraula "fase" s'utilitza per identificar el flux 

de líquid a traves del sistema. Així, el suc inicial arriba a la primera fase i el 

concentrat surt de l'última.  

El terme "efecte" descriu el recorregut del vapor a través del sistema. El primer 

efecte d'un evaporador rep el vapor de la caldera i el segon efecte rep vapor 

amb els volàtils que resulten del primer efecte. 
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Per la concentració del suc de raïm s’utilitza l'evaporador multi-efecte Schmidt 

Sigmaster (Figura 1.17). Les substàncies volàtils que se separen amb aquest 

sistema, es concentren de 100 a 150 vegades i es retornen al concentrat abans 

de l'emmagatzematge. 

 

Figura 1.17 Evaporador multi-efecte Schimidt Sigmaster per concentrar sucs 

de raïm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Font: http://www.apiheattransfer.com 

 

 

 

 

 

 

 



   66 
 

1.4.- MÈTODES DE CONSERVACIÓ DELS SUCS  

 

La conservació dels sucs de fruita va precedida de la desaireació del suc, per 

eliminar l'oxigen dissolt o atrapat, que reaccionaria amb l'àcid ascòrbic i 

enfosquiria el suc. 

Per a això, es nebulitza el suc en una càmera parcialment evacuada i s'extreu 

el suc del fons de la mateixa, amb una bomba.  

 

Els diferents mètodes de conservació del sucs són els següents: 

 Tractament tèrmic 

 Enllaunat i tractament tèrmic 

 Tractament tèrmic i envasat asèptic 

 Tractament tèrmic i envasat en ampolles 

 Conservants químics  

 Congelació 

 Esterilització per filtració (Microfiltració) 

  

1.4.1.- Tractament tèrmic (Arthey i Ashurst, 1997) 

El suc és un aliment líquid, el que permet l'ús de canviadors de calor.  

Hi ha diversos tipus de canviadors de calor; l'elecció d'un d'ells depèn de la 

quantitat de sòlids insolubles presents en el suc. Els sucs clars, i els que  

contenen només petites quantitats de sòlids insolubles, poden escalfar-se en 

un canviador de calor de plaques, preferiblement proveït d'una secció de 

recuperació. 

Els canviadors de calor tipus Spiroflo deixen més llum entre les seves 

superfícies internes que els canviadors de calor de plaques i accepten, per tant, 

sucs amb un contingut en sòlids més alt. Poden utilitzar-se amb productes 

bastant viscosos i amb polpes no concentrades.  

Els canviadors tubulars són similars als Spiroflo, però no tenen l'avantatge 

d'oferir un flux turbulent. 
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Per al tractament de polpes amb elevats continguts en sòlids i polpes 

concentrades, s'utilitzen canviadors de calor de superfícies rascades.  

Els canviadors de calor d'aquest tipus consten d'un tambor encamisat, que pot 

escalfar-se o refredar-se. Un rascador escombra el producte en tota la longitud 

i superfície interna del tambor.  

Aquest equip escalfa o refreda ràpidament productes de gran viscositat i amb 

característiques poc adequades per sotmetre'ls a tractament tèrmic. 

 

1.4.2.- Enllaunat i tractament tèrmic (Arthey i Ashurst, 1997) 

Amb excepció d'algunes fruites tropicals, les polpes i els sucs de fruita són 

productes àcids, amb un pH inferior a 4,2 i, amb freqüència, situat en l'interval 

de 3 i 4.  

Per inactivar el creixement microbià amb aquests pH, basten tractaments 

tèrmics de 80 a 93ºC, durant pocs segons.  

Per a l'envasat dels sucs de fruites, s'utilitzen pots de llauna no protegits amb 

vernissos o laques, perquè l'estany té un efecte reductor sobre el suc.  

El suc que s'ha enfosquit per processos oxidatius recupera el seu color natural 

sota influència reductora de la reacció estany-àcid de la corrosió dels envasos 

de llauna. Aquesta és la principal diferència entre envasar els sucs en llaunes i 

en recipients de plàstic i cartró.  

 

Els sucs envasats en plàstic s'enfosqueixen amb el temps. La conservació del 

suc en envasos de llauna pot portar-se a terme mitjançant un omplert en calent, 

tancament i refredament dels pots a velocitats de més de 500 pots per minut.  

El suc s'escalfa en un canviador de calor fins a la temperatura requerida, 

s'omple l'envàs, es tanca sota corrent de vapor, s'inverteix per pasteuritzar la 

tapa, i finalment es refreda sota dutxes d'aigua.  

 

Altre mètode eficaç és el tractament tèrmic en autoclaus rotatoris d'envasos 

metàl·lics tancats al buit. Les tancadores al buit són lentes; operen a velocitats 

de fins a 200 envasos/minut, però els pots o llaunes es tracten tèrmicament 

sotmesos a rotació, en atmosfera de vapor, i es refreden amb dutxes d'aigua.  
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Els sucs enllaunats de superior qualitat s'obtenen amb refredaments rotatoris o 

amb escalfaments i refredaments rotatoris. Els envasos poden tractar-se també 

al bany maria, en aigua a ebullició, però el producte es veu afectat pel 

tractament i és freqüent que ofereixi una baixa qualitat, difícil d'admetre en el 

mercat. 

 

1.4.3.-Tractament tèrmic i envasat asèptic (Arthey i Ashurst, 1997) 

Tècnicament, el processat asèptic és un tractament tèrmic similar a l'enllaunat 

en el qual el producte primer es pasteuritza i després s'envasa, en recipients 

estèrils que es tanquen hermèticament.  

El sistema Tetra-pak, utilitza un canviador de calor per pasteuritzar i refredar el 

suc amb el qual s'omplen recipients de cartró, alumini i plàstic laminats.  

 

El material amb el qual està format el cartró on s'envasa el producte, entra en la 

maquina en forma de làmina, que s'esterilitza amb una dissolució calenta de 

peròxid d’oxigen (aigua oxigenada) ; amb ella, es construeix un tub que 

s'omple, es tanca, es talla i es doblega, per formar un envàs.  

 

1.4.4.- Tractament tèrmic i envasat en ampolles (Arthey i Ashurst, 1997) 

L'envasat en ampolles dels sucs de fruita es porta a terme d'una manera similar 

a l'enllaunat, però utilitzant com recipients ampolles de vidre, en lloc de pots de 

llauna.  

Les ampolles passen, després del seu tancament, sota una boira d'aigua 

calenta, per pasteuritzar la tapa; també poden tancar-se al vapor.  

El refredament s'assoleix fent passar les ampolles sota dutxes d'aigua utilitzant 

inicialment aigua calenta, per evitar el trencament del vidre pel xoc tèrmic.  

 

Més difícils d'omplir, per la seva inestabilitat tèrmica, són els recipients de 

plàstics. Les ampolles de polipropilè resisteixen la temperatura que s'omple 

normalment en calent, però es tracta d'un material d'envasat inadequat per als 

sucs de fruita, per la seva gran permeabilitat a l'O2.  
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Els primers plàstics utilitzats per l'envasat de sucs de fruites eren inestables a 

temperatures superiors a 72ºC. Aquestes ampolles poden utilitzar-se si 

suporten 70ºC durant 10 minuts. El suc s'escalfa, en un canviador de calor de 

plaques, fins a 85ºC i es refreda després, en la secció de recuperació, a 71-

72ºC, abans d'omplir les ampolles.  

Les ampolles s'aixafen durant l’ompliment, per retirar l'aire de l'espai de cap i es 

mantenen després durant 10 minuts a 70ºC, abans de començar a refredar-les 

amb aigua.  

Els materials de polièster, com el tereftalat de polièster (PET), poden omplir-se 

en calent, com les ampolles de vidre. 

La vida útil dels recipients de plàstic amb sucs de fruita és d'uns 6 mesos; 

després, la presència d'O2 a través del plàstic enfosqueix el suc o oxida alguns 

dels seus constituents, com l'àcid ascòrbic.  

Els recipients de plàstic, encara que ofereixin problemes tèrmics d'ompliment i 

pasteurització, són els preferits pel mercat, per la seva diversitat de formes i per 

l'excel·lent presentació del producte. 

 

1.4.5.- Conservants químics (Arthey i Ashurst, 1997) 

Els sucs tractats amb conservants químics, com el diòxid de sofre, l'àcid sòrbic i 

l'àcid benzoic, tenen molts mesos de vida útil, a 4ºC .  

El diòxid de sofre generalment s’utilitza en forma de metabisulfit sòdic i la 

combinació d'àcids sòrbic i benzoic habitualment s’afegeixen en forma de les 

seves sals sòdiques o potàssiques. 

 

1.4.6.- Congelació (Arthey i Ashurst, 1997) 

La congelació dels sucs es practica quan el pH de la polpa és elevat, o quan 

resulta important conservar un determinat component del flavor.  

El suc es refreda en un canviador de calor i s’introdueix en recipients de plàstic, 

que es congelen en un congelador d’aire forçat, utilitzant temperatures de l'aire 

al  voltant de -40ºC. El suc ha de congelar-se fins a -18ºC i emmagatzemar-se 

a aquesta temperatura. 
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1.4.7.- Esterilització per filtració (Microfiltració) (Arthey i Ashurst, 1997) 

Existeixen filtres de membrana per filtrar sucs clarificats, com el de poma o el 

most, tan finament que s'eliminen fins i tot les floridures i els llevats que 

ordinàriament els deterioren.  

Els mosts que s'emmagatzemen per la seva futura fermentació i transformació 

en vi solen esterilitzar-se per filtració i emmagatzemar-se en tancs estèrils.  

La esterilització per filtració substitueix al tractament del most amb diòxid de 

sofre i elimina els problemes que comporta l'eliminació del conservant, abans 

d'iniciar la fermentació. 
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2. CONSERVANTS  

 

La principal causa del deteriorament dels aliments és l'atac per diferents tipus 

de microorganismes (bacteris, llevats i floridures). El problema de la 

deterioració microbiana dels aliments té implicacions econòmiques evidents, 

tant per als fabricants (deterioració de matèries primeres i productes elaborats 

abans de la seva comercialització, pèrdua de la imatge de marca, etc.) com per 

a distribuïdors i consumidors (deterioració de productes després de la seva 

adquisició i abans del seu consum). 

 

Per això s’utilitzen determinats additius que són substàncies sense poder 

nutritiu que s’afegeixen als aliments, per tal de conservar-ne les 

característiques físiques, químiques o fisicoquímiques i per donar-los 

característiques particulars d'aspecte, gust, olor o consistència. 

 

Els organismes oficials corresponents, a l'hora d'autoritzar l'ús de determinat 

additiu tenen en compte que aquest sigui un auxiliar del processat correcte dels 

aliments i no un agent per emmascarar unes condicions de manipulació 

sanitària o tecnològicament deficients, ni un sistema per a defraudar al 

consumidor enganyant-lo respecte a la frescor real d'un aliment.  

 

Segons el REIAL DECRET 142/2002, d'1 de febrer, pel qual s'aprova la llista 

positiva d'additius diferents de colorants i edulcorants per ser usats en 

l'elaboració de productes alimentaris, així com les condicions d'utilització 

(«BOE» 44, de 20-2-2002.), defineix els conservants com: 

Substàncies que prolonguen la vida útil dels productes alimentaris protegint-los 

del deteriorament causat per microorganismes. 

 

Les condicions d'ús dels conservants estan reglamentades estrictament en tots 

els països del món. Usualment existeixen límits a la quantitat que es pot afegir 

d'un conservant i a la de conservants totals.  
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Els conservants alimentaris, a les concentracions autoritzades, no maten en 

general als microorganismes, sinó que solament eviten la seva proliferació. Per 

tant, solament són útils amb matèries primeres de bona qualitat. 

Segons el REIAL DECRET 142/2002, d'1 de febrer, pel qual s'aprova la llista 

positiva d'additius diferents de colorants i edulcorants per ser usats en 

l'elaboració de productes alimentaris, així com les condicions d'utilització 

(«BOE» 44, de 20-2-2002.), la quantitat de conservants i antioxidants permesos 

en determinades condicions en els sucs, són la següent (Taula 2.1): 

 

Taula 2.1 Conservants i antioxidants permesos en determinades condicions 

SUCS ADDITIUS 
DOSI MÀXIMA  

mg/kg o mg/l 

Suc de llimona dolça i llimona SO2 350 

Sucs de taronja, aranja, poma i pinya, 

destinats a la distribució a granel per part 

d’establiments proveïdors de menjar preparat 

SO2 50 

Suc concentrat de raïm per a l’elaboració 

casolana de vi 
SO2 2.000 

Suc de raïm no fermentat per a ús 

sacramental 

Sa+Ba 

SO2 

2.000 

70 

Concentrat a base de suc de fruita o de fruita 

triturada  

Sa+Ba 

SO2 

600 

250 

Font: elaboració pròpia a partir del B.O.E 

 

 

Existeixen molts tipus de conservants, però en aquests estudi ens centrarem 

amb l’anhídrid sulfurós (SO2), ja que és el més utilitzat habitualment en els sucs 

de fruita. 
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2.1.- ANHÍDRID SULFURÓS (Zamora Martín, 2005 i Escola de 

Vitivinícola “Pte. Tomás Berreta”) 

 

L'anhídrid sulfurós (diòxid de sofre o SO2)  és un dels conservants amb una 

major tradició en la seva utilització. També és el que té més segles de 

prohibicions i limitacions a la seva esquena.  

 

És un additiu autolimitant en el seu ús, en el sentit que per sobre d'una certa 

dosi altera les característiques gustatives del producte. És especialment eficaç 

en medi àcid, inhibint bacteris i fongs, i en menor grau, llevats. Actua destruint 

la tiamina (vitamina B1), pel que no s’ha d’utilitzar en aquells aliments que 

l'aportin en una proporció significativa a la dieta, com és el cas de la carn; no 

obstant això, protegeix en cert grau a la vitamina C. Durant el cuinat o 

processat industrial dels aliments l’anhídrid sulfurós i sulfits es perden en part 

per evaporació o per combinació amb altres components. Els límits legals 

s'expressen sempre en contingut d’anhídrid sulfurós.  

 

L'anhídrid sulfurós i els sulfits són molt utilitzats per a la conservació de sucs de 

raïm, mosts i vins, així com per a la de la sidra i vinagre. També s'utilitza com 

conservant en salses de mostassa i especialment en els derivats de fruita 

(sucs, etc.) que s’utilitzaran com a matèria primera per a altres indústries, dels 

quals desapareix en la seva major part durant el processat posterior. 

 

Dintre del grup d’anhídrid sulfurós i sulfits trobem diferents conservants com: 

 

 E-220 Diòxid de sofre 

 E-221 Sulfit sòdic 

 E-222 Sulfit àcid de sodi 

 E- 223 Metabisulfit sòdic 

 E-224 Metabisulfit potàssic 

 E- 226 Sulfit àcid de calci 

 E-227 Sulfit àcid de potassi 
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Aquesta substància és un gas incolor e irritant a temperatura ambient i pressió 

normal, podent liquar-se a -10ºC i una atmosfera de pressió. 

 

Les diferents formes d’utilització de l’anhídrid sulfurós són les següents: 

 

 Combustió del sofre 

S + O2            SO2 

Segons aquesta reacció el rendiment teòric de la combustió del sofre és de un 

200% en anhídrid sulfurós, però el mateix està lluny de la realitat degut a 

pèrdues i sobretot perquè bona part del sofre es sublima, amb les conseqüents 

inconvenients de la formació d’àcid sulfhídric i mercaptans. 

Aquesta forma d’anhídrid sulfurós va ser molt utilitzada en el passat, però 

actualment es practica molt poc. 

 

 Metabisulfit de potassi (K2S2O5 PM= 222,3g/mol) 

Teòricament el rendiment del metabisulfit de potassi en SO2 és d’un 57%, però 

en la pràctica es considera un rendiment del 50%. 

És convenient afegir-ho en solució al 10% en aigua. 

Es possible utilitzar altres sals com el bisulfit de potassi (KHSO3) o el 

metabisulfit de sodi (Na2S2O5). 

  

 Anhídrid sulfurós líquid 

El SO2 es liqua a -15ºC a pressió normal, o a una pressió de 3 atmosferes a 

15ºC. La quantitat a afegir es determina directament per pesada dels tubs o 

mitjançant la utilització de sulfitòmetre per l’agregat en volums més petits. 

 

 Anhídrid sulfurós en solució aquosa 

Aquesta solució es prepara deixant bombollejar lentament SO2 en aigua (30 kg 

en 600 L d’aigua). 
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2.1.1- Química del anhídrid sulfurós 

Quan afegim diòxid de sofre en els sucs de fruita, en qualsevol de les seves 

possibles formulacions (metabisulfit, solució sulfurosa, etc...) es produeix la 

seva hidratació, el que comporta a la formació d'àcid sulfurós, el qual estarà 

més o menys dissociat en funció del pH del mitjà. La Figura 2.1 il·lustra aquests 

complexos equilibris. 

 

Figura 2.1 Las diferents formes químiques del SO2 

 

       Font: Zamora Martín, 2005. 

 

Quant l’anhídrid sulfurós és col·locat en solució aquosa, es forma l’àcid sulfurós 

(on la seva molècula no pot ser aïllada) i es dissocia establint-se els següents 

equilibris: 

  

 

 

Els equilibris de dissociació corresponen a un àcid dipròtic, i per tant tenim dos 

constants de dissociació els valors del qual son pK1 = 1,81 i pK2 = 6,91. 

 

 

 

SO2 + H2O          HSO3- + H+ 

HSO3
-               SO3

-2 + H+ 

On:    HSO3
- : ió bisulfit          

          SO3
-2 : ió sulfit 
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Així doncs l'anhídrid sulfurós pot ser present en tres formes químiques 

diferents: 

 

 L'anhídrid sulfurós molecular (SO2): Aquesta forma química és la principal 

responsable de l'activitat antimicrobiana. Es considera generalment que 

l'anhídrid sulfurós molecular és unes 20 vegades més efectiu que el bisulfit en 

la inhibició dels llevats i unes 500 vegades més en la inhibició dels bacteris. 

Aquesta forma química també posseeix una certa activitat antioxidant, i és la 

responsable de la desagradable olor picant que presenta l'anhídrid sulfurós.  

 

 Ió bisulfit (HSO3
-): Al pH dels sucs de fruita, aquesta és la forma 

predominant i és el principal responsable de la inactivació de les polifenol 

oxidases. Per tant l'activitat antioxidasa del diòxid de sofre depèn de la seva 

presència. Per contra, els seus efectes antimicrobians i antioxidants són de 

poca importància.  

 

 Ió sulfit (SO3
-2): Al pH dels sucs de fruita la seva presència és mínima i per 

tant la seva possible influència també ho és. Encara així, el sulfit és capaç de 

reaccionar directament amb l'oxigen i amb el peròxid d'hidrogen i per tant 

posseeix una certa capacitat antioxidant . 

 

Altre aspecte important és que el bisulfit pot combinar-se amb l’acetaldehid i 

amb altres compostos (sucres, àcids, antocians), el que origina la formació del 

denominat anhídrid sulfurós combinat. Algunes d'aquestes combinacions són 

relativament poc estables, com és el cas de les unions amb sucres, àcids i 

antocians, mentre que unes altres ho són moltíssim, com seria el cas de la 

combinació amb l’acetaldehid.  

El SO2 combinat manca d'activitat antioxidant i antioxidasa, i els seus efectes 

antimicrobians són menors. Per tant la combinació del diòxid de sofre comporta 

la pràctica pèrdua dels seus beneficiosos efectes.  
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La Figura 2.2 il·lustra, de forma esquemàtica, la distribució de les diferents 

formes químiques del SO2 en un suc. 

 

Figura 2.2 Diferents formes del SO2  

 

  Font: Zamora Martín, 2005. 

 

Com podem observar en la figura anterior l’anhídrid sulfurós en forma de SO2 

molecular, ió bisulfit (HSO3
- ) i ió sulfit (SO3

-2) constitueix la fracció que 

anomenem lliure, però donada la baixa concentració d’ió sulfit en el suc, es pot 

considerar l’anhídrid lliure com la suma de la concentració de SO2 molecular i 

l’ió bisulfit (HSO3
-).  

L’altre fracció de l’anhídrid sulfurós en forma combinada (anhídrid sulfurós 

combinat) està en equilibri amb el SO2 lliure i les substàncies capaces de 

combinar-lo ( àcids, sucres, antocians i acetaldehid). 

Al SO2 en solució, s’anomena anhídrid sulfurós molecular i és el realment 

actiu front als microorganismes. 

La suma del anhídrid sulfurós lliure i el combinat forma el que anomenem 

anhídrid sulfurós total. 
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De tot l’exposa’t es dedueix que les activitats antioxidant, antioxidasa i 

antimicrobiana de l'anhídrid sulfurós dependran de la dosi afegida, però també 

del seu grau de combinació i de la proporció de SO2 molecular, bisulfit i sulfit 

presents en el suc.  

Evidentment la proporció entre anhídrid sulfurós molecular, el bisulfit i el sulfit 

ve determinat per les constants de dissociació (K1 = 1,7 x 10-2; K2 = 5,0 x 10-6) i 

pel pH del suc.                              

 

En la Figura 2.3 podem veure les corbes de concentració de les diferents 

espècies químiques en solució aquosa, en funció del pH del suc. 

 

Figura 2.3 Equilibri entre les diferents formes del SO2 en funció del 

pH del suc 

 

 

              Font: Elaboració pròpia a partir de Zamora Martín, 2005. 

 

Com s’observa en els equilibris, la concentració de les diferents especies varia 

segons el pH del medi, desplaçant-se cap a la formació de sulfit en pH alts i 

cap a àcid sulfurós en pH baixos.  

En el cas dels sucs de fruita, que tenen un pH entre 3 i 4 la forma majoritària és 

el bisulfit, mentre que el sulfit és pràcticament inexistent.  
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Per altre banda, el SO2 molecular, principal responsable de l'activitat 

antimicrobiana d'aquest additiu, està present en proporcions apreciables a pH 

molt àcids (5,52 % a pH = 3,0) i en proporcions molt escasses a pH poc àcids 

(0,34 % a pH = 4,0). 

Per tant, nomes és important per a considerar en els càlculs, el primer equilibri.  

 

Anhídrid sulfurós molecular 

Atès que el bisulfit sempre és majoritari, sigui el que sigui el pH, l'acció 

antioxidasa de l'anhídrid sulfurós no està  influenciada per aquest paràmetre. 

No obstant això, l'activitat antimicrobiana del diòxid de sofre, al dependre de la 

proporció de SO2 molecular, estarà condicionada no tan sols per la dosi sinó 

també, i de forma molt patent, pel pH del suc. De fet podem calcular fàcilment 

la concentració de l’anhídrid sulfurós molecular mitjançant l'aplicació de la 

següent formula:  

 

 

 

 

 

Com es pot observar la relació SO2 molecular sobre lliure depèn del pH i el 

valor de pK1, la qual es funció de la temperatura (t) i força iònica del medi (I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pK1 = 1,81                                   [SO2 lliure] 
[SO2 molecular] = 
                                  10 (pH-1,81) 

                       [SO2] molecular  
f (pH, t, I) = 
                         [SO2] lliure 
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a) Influencia del pH 

El pH és un dels paràmetres que influeix en la quantitat de SO2 molecular. 

En la Taula 2.2 s’exposa la concentració de SO2 molecular en funció de la 

concentració de diòxid de sofre lliure i del pH del mitjà.  

 

Taula 2.2 Concentració de SO2 molecular en funció de la 

concentració de SO2 lliure i del pH 

SO2 lliure 

(mg/l) 

pH 

2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

5 0,46 0,38 0,33 0,24 0,19 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 

10 0,93 0,75 0,61 0,49 0,39 0,31 0,25 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,06 

15 1,39 1,13 0,91 0,73 0,59 0,47 0,38 0,30 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 

20 1,86 1,50 1,21 0,98 0,78 0,62 0,50 0,40 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 

25 2,32 1,88 1,52 1,22 0,98 0,78 0,63 0,50 0,40 0,32 0,25 0,20 0,16 

30 2,78 2,26 1,82 1,46 1,17 0,94 0,75 0,60 0,47 0,38 0,30 0,24 0,19 

35 3,25 2,63 2,12 1,71 1,37 1,09 0,88 0,70 0,55 0,44 0,35 0,28 0,22 

40 3,71 3,01 2,42 1,95 1,56 1,25 1,00 0,80 0,63 0,50 0,40 0,32 0,26 

45 4,18 3,38 2,73 2,20 1,76 1,40 1,13 0,90 0,71 0,57 0,45 0,36 0,29 

50 4,64 3,76 3,03 2,44 1,95 1,56 1,25 1,00 0,79 0,63 0,50 0,40 0,32 

Font: Zamora Martín, 2005. 

 

Podem observar que per a una mateixa concentració d'anhídrid sulfurós lliure, a 

pH 4,0 la concentració de SO2 molecular és 10 vegades inferior que a pH = 3,0, 

o el que és el mateix, a pH 4,0 l'activitat antimicrobiana d'aquest additiu és 10 

vegades inferior que a pH 3,0. 

Per tant,  quant mes elevat sigui el pH, menys quantitat de SO2 molecular hi ha 

en el producte. 

 

b) Influencia de la força iònica 

Les constants de dissociació amb les que treballem estan afectades per la 

força iònica del medi, la qual variarà les activitats de les diferents espècies 

químiques. 
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c) Influencia de la temperatura 

Treballant a diferents temperatures, es tenen diferents valors de les constants 

pK. En el cas del vi, amb un pH de 3,4 tindrem 3,07% i 6,61% de SO2 

molecular, per 19 i 28ºC respectivament. Es a dir, en el vi, amb una 

temperatura baixa obtenim una quantitat menor de SO2 molecular, i amb una 

temperatura alta, obtenim una quantitat major de SO2 molecular. 

 

Anhídrid sulfurós combinat 

Els bisulfits posseeixen la propietat de combinar-se amb les molècules que 

tenen grup carbonil segons les següents reaccions reversibles: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

D’aquesta forma tenim l’anhídrid sulfurós combinat, el que es troba formant 

unions amb compostos orgànics, fonamentalment amb les funcions carbonil 

(aldehid i cetona).  

En les reaccions anteriors, es pot establir una constant d’equilibri (K), i l’equació 

serà la següent: 

 

 

 

Sent M la substància combinant, i K la constant en la qual el seu valor 

dependrà de la substància M que s’està considerant. 

 

 

        O                                                        OH 
 
R      C      R’   + HSO3

-                                   R      C        SO3
- 

                                                                    
                                                                     R’  
              

                                                                       OH 
                O 
R       C          +    HSO3

 -                                   R      C       SO3
- 

               H                                                                                                                                   
                           H 
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Molècules combinants amb l’anhídrid sulfurós 

Segons la constant d’equilibri de la unió de les diferents substàncies amb SO2, 

tenim combinacions molt reversibles (amb sucres i antocians), i poc reversibles 

(amb àcids cetònics com el pirúvic). 

 

a) Combinació amb sucres 

Els diferents sucres tenen en la seva molècula funcions aldehid o cetona, i per 

tant posseeixen capacitat de combinar-se amb l’anhídrid sulfurós. No obstant 

això, la capacitat de combinació és molt petita, tenint valors de K elevats, per 

exemple 1 gram de glucosa combina nomes 0.3 mg de SO2 cada 50mg/L de 

SO2 lliure. 

Però degut a l’alt contingut de sucres en els sucs de fruita, un alt valor de 

l’anhídrid sulfurós es combina amb els sucres del suc, obtenint aquest equilibri 

molt reversible. 

 

b) Combinació amb polifenols 

Els compostos polifenòlics combinen l’anhídrid sulfurós, sent una combinació 

important per el cas dels antocians. 

La reacció amb els antocians és visible per decoloració d’aquests, ja que el 

compost antocià-SO3H que es forma és incolor. 

Aquesta reacció, com l’anterior, es altament reversible, sent inclús l’anhídrid 

sulfurós combinat amb antocians valorat per el iode, per la seva rapida 

descombinació, al consumir-se la fracció lliure quan es fa la seva determinació 

al laboratori. 

 

Influencia de la temperatura en la relació anhídrid sulfurós lliure i 

combinat 

Per a una mateixa quantitat d’anhídrid sulfurós total, la fracció de combinat 

augmenta amb menors temperatures  i oposadament la fracció lliure augmenta 

amb temperatures més altes.  

 

 

 



   83 
 

2.1.2- Propietats del anhídrid sulfurós 

L’anhídrid sulfurós és un compost que té una gamma molt àmplia de funcions i 

per tant és molt comú en el processament dels aliments. 

 

  Inhibeixen les reaccions d'enfosquiment de Maillard ja que bloquegen els 

grups carbonil lliures dels sucres i eviten que aquests interaccionin amb altres 

aminoàcids; a més, exerceixen una acció decolorant sobre els pigments 

melanoïdines, productes finals d'aquestes transformacions. 

 

 Eviten les reaccions d'enfosquiment enzimàtic, doncs el seu poder reductor 

inhibeix la síntesi de quinones a més de que poden tenir una acció inhibidora 

sobre el propi enzim.  

 

 Exerceixen una acció antimicrobiana definida sobre diversos fongs, llevats i 

bacteris.  

 

Acció antisèptica i selectiva 

L’acció antisèptica és una qualitat valuosa de l’anhídrid sulfurós, i les 

condicions de temperatura, assegura la puresa i la regularitat de la fermentació. 

L’ anhídrid sulfurós desenvolupa a més una acció selectiva, perquè a igualtat 

d’altres condicions, la susceptibilitat o resistència a la seva acció antisèptica 

varia amb el tipus de microorganisme, d’aquí que mentre una dosis 

determinada només paralitza l’activitat d’uns microorganismes, per altres és 

mortal.  Aquesta funció selectiva no només és entre floridures i bactèries, sinó 

que també existeix una selecció entre diferents “soques” de floridures. 

La forma més activa en front a floridures és l’anhídrid sulfurós molecular, en 

canvi en el cas dels bacteris, si bé la forma amb major activitat és la molecular, 

també es va determinar certa activitat de la forma combinada. 

La seva acció s’estén sobre floridures, llevats i bactèries. L'activitat 

s'incrementa amb el descens de pH, i és deguda en la seva major part a l'àcid 

sulfurós no dissociat, el qual predomina a pH <3 
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Acció antioxidant 

L’anhídrid sulfurós actua com antioxidant captant l’oxigen de l’aire segons la 

següent reacció: 

  SO3
-2 + O2          SO4

-2 

Aquesta reacció és lenta i per tant és eficient per la protecció en els vins però 

no en el suc, en el qual l’oxidació per via enzimàtica és molt ràpida. 

 

Acció antioxidases  

El SO2 actua disminuint l’activitat enzimàtica. La tirosinasa és molt sensible a 

l’anhídrid sulfurós, per tant amb una petita quantitat del mateix ja queda 

inhibida (un agregat de 50mg/L disminueix l’activitat de la tirosina un 90% en 

30minuts). 

 

Acció solubilitzant 

L’addició de SO2 augmenta l’extracció de certes substàncies de la closca com 

poden ser sals minerals, àcids orgànics i en especial polifenols, ja que 

destrueix les cèl·lules permetent que passin a la solució. 
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3.- OBJECTIUS 
 

Els  principals objectius d’aquest treball experimental són els següents: 

 

 Conèixer l’efectivitat del SO2 com a conservant, en diferents sucs de fruita: 

taronja concentrat amb polpa (5N530), taronja concentrat sense polpa (5N523) 

i raïm negre concentrat.  

Per assolir aquest objectiu, estudiem la resistència microbiològica, inoculant 3 

microorganismes diferents: 

- Bacteri: Lactobacillus plantarum 

- Llevat: Zigosaccharomyces rouxii 

- Floridura: Aspergillus niger 

 

 Paral·lelament estudiem la permanència activa del conservant utilitzat (SO2). 

 

 Finalment els dos objectius anteriors els estudiem amb diferents proporcions 

d’anhídrid sulfurós, en els tres sucs de fruita. 
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4.- ESTRUCTURA DE L’EXPERIMENT 
 

Utilitzem una estructura d’experiment que permet conèixer paral·lelament la 

permanència activa del conservant (SO2) i la resistència microbiològica, dels 

tres sucs de fruita estudiats. 

 

Comencem amb el suc de taronja concentrat amb polpa (5N530). El 

procediment que seguim per fer l’estudi d’aquest suc és el següent: 

 

1.- Preparació de la mostra tal i com s’explica en l’apartat 5.A.1 “Suc de taronja 

concentrat amb polpa (5N530)”.  

Desprès de distribuir la mostra i abans de fer l’anàlisi microbiològic inicial, 

analitzem els paràmetres fisicoquímics que es realitzen habitualment en els 

sucs de fruita concentrats: 

  pH 

 Graus Brix 

 Àcid cítric anhídrid 

 

En el nostre experiment afegim els següents paràmetres (determinats amb 

HPLC), per poder comparar els diferents sucs: 

 Àcids orgànics  

 Sucres  

 Aminoàcids  

 Polifenols  

A continuació, seguim amb el procediment que s’explica en aquest apartat 

(5.A.1). 

 

2.- Inoculem els tres microorganismes: bactèria (Lactobacillus plantarum), 

floridura (Aspergillus niger) i llevat (Zigosaccharomyces rouxii) en els pots de 

plàstic corresponents que contenen aquest suc. (Apartat 5.B. “Paràmetres 

microbiològics”. 

L’inòcul dels microorganismes utilitzats el preparem anteriorment, fent una 

reconstitució amb soques congelades. 
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3.- Finalment amb les ampolles que contenen mig quilo d’aquest suc de  taronja 

concentrat (nº 3,6 i 9), fem l’estudi de la permanència activa del conservant 

utilitzat (SO2) a temperatura ambient (+15+25ºC) i a 6ºC.  

Aquest estudi, el realitzem fent una determinació del SO2 TOTAL cada 

setmana, durant un mes, des de l’inici de l’estudi (9-12-08).  

Desprès d’un mes de començar l’estudi, fem l’anàlisi del SO2 LLIURE i 

COMBINAT cada mes, per poder saber com evoluciona les tres formes 

químiques de l’anhídrid sulfurós (lliure, combinat i molecular), i al mateix temps 

veure quina quantitat aproximada de SO2 MOLECULAR es necessita per 

destruir el creixement microbiològic, ja que és el més actiu en front aquests. 

Aquest últim anàlisi el fem durant tres mesos. 

 

En aquest suc de taronja concentrat amb polpa, afegim un apartat per estudiar 

quina quantitat de SO2 molecular es necessita per destruir aquest llevat 

(Zigosaccharomyces rouxii), ja que les ampolles en la qual determinem la 

permanència activa del SO2 no son les mateixes en les que inoculem. 

Per tant quant han passat dos mesos des de l’inici de l’estudi, agafem 100 

grams de suc de les ampolles utilitzades per conèixer la permanència activa del 

conservant (nº3 (tª ambient), nº6 (tª ambient) i nº9 (tª 6ºC)) , i inoculem aquest 

llevat.  

En el mateix dia que inoculem, aquestes ampolles  contenen la següent 

quantitat de SO2 molecular:  

- L’ampolla 9 emmagatzemada a 6ºC: 0,5ppm de SO2 molecular 

- L’ampolla 6 emmagatzemada a Tª ambient: 1,6ppm de SO2 

molecular 

- L’ampolla 3 emmagatzemada a Tª ambient: 3,7 ppm de SO2 

molecular 

D’aquesta manera podrem saber quina quantitat real de SO2 molecular es 

necessita en aquest tipus de suc per destruir els llevats. 
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Continuem amb el suc de taronja concentrat sense polpa (5N523). El 

procediment que seguim en aquest suc és semblant a l’anterior, excepte 

algunes coses: 

 

1.- Preparació de la mostra tal i com s’explica en l’apartat 5.A.2 “Suc de taronja 

concentrat sense polpa (5N523)”. Afegim un nou paràmetre fisicoquímic que és 

l’activitat d’aigua. 

 

2.- Es realitza igual que en el suc anterior. 

 

3.- Aquest apartat es fa igual, però la determinació de SO2 TOTAL la realitzem 

cada setmana, durant un mes, des de l’inici de l’estudi (22-1-09), i cada dos 

setmanes fem l’anàlisi del SO2 LLIURE i COMBINAT, fins arribar al 26 de 

febrer, que llavors només fem aquest últim anàlisis (SO2 lliure i combinat) una 

vegada al mes, durant dos mesos. 

 

Finalment acabem l’estudi amb el suc de raïm negre concentrat. El 

procediment que seguim en aquest suc, és una mica diferent als anteriors, ja 

que no inocularem cap microorganisme. 

 

1.- Preparació de la mostra tal i com s’explica en l’apartat 5.A.3 “Suc de raïm 

negre concentrat”. En aquest suc també afegim la determinació de l’activitat 

d’aigua. En canvi, dels paràmetres per HPLC, no determinem els aminoàcids i 

els polifenols,. 

 

2.- No inoculem cap microorganisme, ja què, com què la mostra està bastant 

contaminada, estudiarem com actua i quina és l’eficàcia del conservant utilitzat 

(SO2) en front els microorganismes del propi suc. 

 

En aquest cas,  realitzem un API amb una colònia aïllada d’una de les plaques 

amb creixement microbiològic, per poder determinar quin llevat conté aquest 

suc de raïm negre. (Nota: consultar apartat 6.11 “Fotografies del llevat 

“Hansenula Polymorpha” caracteritzat en el suc de raïm negre) 
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3.- Finalment amb les ampolles que contenen aquest suc (nº1,2 i 3) 

fem l’estudi de la permanència activa del conservant utilitzat (SO2) a 

temperatura ambient (+15+25ºC) i a 6ºC.  

Amb les ampolles nº 4, 5 i 6, també fem aquest estudi però sense comparar 

amb la temperatura d’emmagatzematge de 6ºC, ja que aquestes nomes les 

estudiem a temperatura ambient. 

 

En les ampolles nº1,2 i 3: 

Realitzem una determinació del SO2 TOTAL cada setmana, durant un mes, des 

de l’inici de l’estudi (25-2-09), però cada dos setmanes fem l’anàlisi del SO2 

LLIURE i COMBINAT, fins arribar al mes d’abril, que llavors només fem aquest 

últim anàlisis (SO2 lliure i combinat) en aquest mes, i al mes de maig. 

Així també podrem observar com evoluciona les tres formes químiques de 

l’anhídrid sulfurós (lliure, combinat i molecular), i al mateix temps veure quina 

quantitat aproximada de SO2 MOLECULAR es necessita per destruir el 

creixement microbiològic, ja que és el més actiu en front aquests. 

 

En les ampolles 4,5 i 6: 

Es realitza el mateix que en les ampolles anteriors, però l’inici de l’estudi és el 

dia 27-2-09. 
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5.- MATERIAL Y MÈTODES 

  

5.A.- PREPARACIÓ DE LES MOSTRES 

 

5.A.1.- SUC DE TARONJA CONCENTRAT AMB POLPA (5N530) 

 

Fonament: 

Abans de començar l’estudi hem de preparar la mostra, ja que partim d’una 

garrafa amb 15 kg de producte aproximadament, amb absència de SO2.  

 

Material i reactius: 

En la distribució de la mostra: 

 Garrafa amb 15kg de suc de taronja concentrat amb popa (5N530) 

 11 ampolles de vidre, d’1L esterilitzades. 

  Un pot de plàstic 

 Pots de plàstics estèrils 

 Got de vidre estèril 

En l’anàlisi microbiològic inicial i anàlisi microbiològic desprès de pasteuritzar 

 Agar MRS (per bactèries Lactobacillus) 

 Agar PCA  “Métodos Estandard APHA” (per bactèries) 

 Agar (S+C) “Glucosa Sabouraud+Cloramfenicol” (per llevats i 

floridures)  

 Aigua peptonada 

 Estufa a 22ºC 

 Estufa a 30ºC 

 Plaques 

 Pipeta d’un mil·lilitre 

 Pot de plàstic estèril amb mostra 

En la pasteurització de la mostra 

 Bany 

 Termòmetre 
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En la preparació de les dilucions de metabisulfit sòdic 

  Metabisulfit sòdic 

  9 pots de plàstic estèrils de 100ml 

  Aigua destil·lada estèril 

En la distribució de les ampolles amb la mostra pasteuritzada 

  11 ampolles de vidre amb mostra pasteuritzades 

  Pots de plàstic estèrils de 100ml 

  3 ampolles de vidre, d’1 L estèrils 

En la determinació del SO2 inicial 

Consultar l’apartat 6.C.3 “Determinació del contingut en SO2” 

 

Procediment: 

El procediment que seguim per tenir la mostra a punt de començar l’estudi és el 

següent: 

 

1.- Distribució de la mostra 

Agafem la garrafa de 15 kg de mostra i la distribuïm en 11 ampolles de litre 

estèrils numerades, pesant 1kg de suc en cadascuna amb l’ajuda d’un got de 

vidre estèril. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampolles de vidre 
estèrils 
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Posem també una mica de mostra en un pot de plàstic per fer l’anàlisi 

fisicoquímic, i la resta ho distribuïm en pots de plàstic estèrils per si a la llarga 

del estudi ens fa falta mes mostra. Un d’aquests pots l’utilitzarem per fer un 

anàlisi microbiològic inicial. 

 

 

           

   

 

2.- Anàlisi microbiològic inicial 

Agafem una mostra que tenim en pots estèrils i realitzem un anàlisi 

microbiològic inicial en Medis selectius (MRS, PCA i S+C). 

 

Nota: Consultar l’apartat 6.2 “Resultats de l’anàlisi microbiològic inicial ” Taula 

6.3. 

Per començar l’estudi hem de partir d’una mostra estèril, per tant, observant els 

resultats microbiològics hem de pasteuritzar la mostra. 

 

3.- Pasteurització de la mostra 

Per fer la pasteurització, posem les 11 ampolles que contenen la mostra en un 

bany i ho escalfem fins a 90ºC. Posarem un testimoni amb aigua i un altre amb 

la mostra (ampolla nº 10), ambdós tindran un termòmetre per controlar la 

temperatura.   

Realitzant d’aquesta manera la pasteurització podem tenir el problema de que 

la mostra no sigui representativa, ja que és un suc molt espès i la temperatura 

pot variar en les diverses parts de l’ampolla.  

A l’hora i vint minuts, el termòmetre del testimoni amb mostra arriba a 90ºC, 

però baixa posteriorment a 70ºC, ja que com abans he comentat és un suc molt 

espès i pot ser que la part inferior de l’ampolla estigui més calenta que la part 

superior. 

Llavors ho deixem una estona més fins que arribi a 75ºC. 

Pots de plàstic estèrils 

Pot de plàstic 
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Un cop arriba a aquesta temperatura traiem les ampolles del bany, les agitem 

vigilant que no surti el tap disparat i les posem a la pica amb aigua per refredar-

les fins a 50ºC. 

 

Problema: l’ampolla nº 11(blanc) ens ha saltat el tap, llavors ho hem de 

tenir en compte perquè igual s’ha contaminat. 

L’ampolla testimoni amb mostra ha quedat com si s’hagués tallat (color 

estrany), pot ser degut per tenir contacte amb l’oxigen ja que contenia el 

termòmetre en el tap. Un cop l’hem agitat queda amb el mateix color que les 

altres ampolles, llavors quant les tornem analitzar microbiològicament veurem 

si ha quedat be o no. 

 

4.- Afegir dilució de metabisulfit de sodi a la mostra 

Paral·lelament a la pasteurització pesem el metabisulfit sòdic en pots estèrils 

amb el pes corresponen de cada concentració: L’ampolla nº 10 i 11 son els 

blancs, es a dir, no afegirem conservant. 

- 3 pots amb 1000ppm, que correspon a un pes de 2 g de metabisulfit 

sòdic. 

- 3 pots amb 600ppm, que correspon a un pes de 1,2 g de metabisulfit 

sòdic. 

- 3 pots amb 200ppm, que correspon a un pes de 0.4 g de metabisulfit 

sòdic. 

A continuació afegim 5 ml d’aigua destil·lada estèril en cadascun dels pots. 
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Un cop tenim les ampolles a 50ºC aproximadament hi afegim aquestes 

dilucions de  metabisulfit de sodi a cadascuna de les ampolles corresponent, i 

les guardem a la nevera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampolles nº 1,2 i 3 li afegim una concentració de 1000ppm 

Ampolles nº 4,5 i 6 li afegim una concentració de 600ppm 

Ampolles nº 7,8 i 9 li afegim una concentració de 200ppm 

 

5.- Distribució de les ampolles amb la mostra pasteuritzada 

Posteriorment distribuïm les ampolles nº 1,2,4,5,7,8,10 i 11 en pots de plàstic 

estèrils amb 100g de mostra cadascun, al costat de la flama. Aquests pots amb 

mostra els deixarem a temperatura ambient per fer l’estudi. 

Les ampolles nº 3,6 i 9 les dividim en una altre ampolla de litre estèril, pesant 

500g en cada una, és a dir, tindrem dues ampolles del numero 3, dues 

ampolles del numero 6 i dues ampolles del numero 9. 

Aquestes ampolles amb 500g cada una, son les que utilitzarem per estudiar la 

permanència activa del SO2 a 6ºC i a Tª ambient (+15+25ºC), per tant, 

guardarem una ampolla nº 3,6 i 9 a 6ºC i una altre ampolla nº 3,6 i 9 a Tª 

ambient.  

Cada setmana anirem analitzant cada una de les ampolles (3,6 i 9), per 

observar com evoluciona la concentració del SO2. 
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6.- Anàlisi microbiològic després de la pasteurització  

A continuació agafem un dels pots on hem postat 100g de mostra i analitzem 

microbiològicament, per veure si està estèril o no. Sembrem una mostra de 

cada ampolla numerada (1,2,4,5,7,8,10 i 11). També sembrem una mostra de 

les ampolles 3,6 i 9. 

Nota: Consultar l’apartat 6.3 “Resultats de l’anàlisi microbiològic desprès de 

pasteuritzar ” Taula 6.4. 

 

7.- Determinació del SO2 inicial 

Paral·lelament a aquest anàlisi, determinarem la quantitat de SO2 que conté 

cada mostra que estem sembrant, i així ens assegurarem que tingui el que hem 

afegit (1000, 600 i 200ppm). 

 

Nota: Consultar l’apartat  5.C.3 “Determinació del contingut en SO2“ i l’apartat 

6.6 “Resultats del contingut en SO2 inicial, Taula 6.7. 

 

Amb aquest procediment ja tenim la mostra a punt per inocular. 
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5.A.2.- SUC DE TARONJA CONCENTRAT SENSE POLPA (5N523)  

Desprès del suc anterior, estudiarem un altre suc de taronja concentrat però 

transparent, es a dir sense polpa. 

 

Fonament: 

Abans de començar l’estudi hem de preparar la mostra, ja que partim d’una 

garrafa amb 15 kg de producte aproximadament, amb absència de SO2.  

 

Material i reactius: 

En l’anàlisi microbiològic inicial  

 Agar MRS (per bactèries Lactobacillus) 

 Agar PCA  “Métodos Estandard APHA” (per bactèries) 

 Agar (S+C) “Glucosa Sabouraud+Cloramfenicol” (per llevats i 

floridures )  

 Aigua peptonada 

 Estufa a 22ºC 

 Estufa a 30ºC 

 Plaques 

 Pipeta d’un mil·lilitre 

 Pot de plàstic estèril amb mostra 

En la distribució de la mostra: 

 Garrafa amb 15kg de suc de taronja concentrat sense polpa (5N523) 

 11 ampolles de vidre, d’1L esterilitzades. 

 Un pot de plàstic 

 Pots de plàstics estèrils de 100ml 

 Got de vidre estèril 

En la preparació de les dilucions de metabisulfit sòdic 

  Metabisulfit sòdic 

  9 pots de plàstic estèrils 

  Aigua destil·lada estèril 

En la distribució de les ampolles  

  11 ampolles de vidre amb mostra  

  Pots de plàstic estèrils 

  3 ampolles de vidre, d’1 L estèrils 
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En la determinació del SO2 inicial 

Consultar l’apartat 5.C.3 “Determinació del contingut en SO2 

En l’anàlisi microbiològic desprès de posar el conservant 

 Agar MRS (per bactèries Lactobacillus) 

 Agar PCA  “Métodos Estandard APHA” (per bactèries) 

 Agar (S+C) “Glucosa Sabouraud+Cloramfenicol” (per llevats i 

floridures )  

 Aigua peptonada 

 Estufa a 22ºC 

 Estufa a 30ºC 

 Plaques 

 Pipeta d’un mil·lilitre 

 Ampolles de vidre amb mostra 

 

Procediment: 

El procediment que seguim per tenir la mostra a punt de començar l’estudi és el 

següent: 

 

1.- Anàlisi microbiològic inicial 

Agafem 50 grams aproximadament de mostra de la garrafa i la posem en un 

pot de plàstic estèril. A continuació fem l’anàlisi microbiològic amb la mostra 

d’aquest pot en Medis selectius (MRS, PCA i S+C). 

Per començar l’estudi hem de partir d’una mostra estèril, per tant, observant els 

resultats microbiològics podem continuar fent l’estudi sense haver de 

pasteuritzar la mostra. 

 

Nota: Consultar l’apartat 6.2 “Resultats de l’anàlisi microbiològic inicial ” Taula 

6.3. 

 

2.- Distribució de la mostra 

Realitzem el mateix procediment de l’apartat 1 del suc anterior. 

  

3.- Afegir dilució de metabisulfit de sodi a la mostra 

Realitzem el mateix procediment de l’apartat 4 del suc anterior. 
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4.- Distribució de les ampolles 

Realitzem el mateix procediment de l’apartat 5 del suc anterior. 

 

5.- Determinació del SO2 inicial 

Realitzem el mateix procediment de l’apartat 7 del suc anterior. 

 

6.- Anàlisi microbiològic desprès de posar el conservant 

Finalment agafem totes les ampolles numerades (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11) i les 

analitzem microbiològicament per assegurar que no s’han contaminat durant el 

procés de preparació de la mostra. 

 

Nota: Consultar l’apartat 6.4 “Resultats de l’anàlisi microbiològic desprès 

d’afegir el conservant ” Taula 6.5. 

 

Amb aquest procediment ja tenim la mostra a punt per inocular. 
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5.A.3.- SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT 

Finalment, estudiarem un suc de raïm negre, però en aquest cas no inocularem 

cap microorganisme. D’aquesta manera podrem estudiar si l’anhídrid sulfurós 

és eficaç amb la contaminació microbiològica pròpia de l’aliment. 

 

Fonament: 

Abans de començar l’estudi hem de preparar la mostra, ja que partim d’una 

garrafa amb 15 kg de producte aproximadament, amb absència de SO2.  

 

Material i reactius: 

En l’anàlisi microbiològic inicial  

 Agar PCA  “Métodos Estandard APHA” (per bactèries) 

 Agar (S+C) “Glucosa Sabouraud+Cloramfenicol” (per  llevats i 

floridures)  

 Aigua peptonada 

 Estufa a 22ºC 

 Estufa a 30ºC 

 Plaques 

 Pipeta d’un mil·lilitre 

 Pots de plàstic estèrils amb mostra 

En la distribució de la mostra: 

 Garrafa amb 15 kg de suc de raïm negre concentrat 

 Ampolles de vidre, d’1L esterilitzades.. 

 Un pot de plàstic 

 Got de vidre estèril 

 

En la preparació de les dilucions de metabisulfit sòdic 

  Metabisulfit sòdic 

  9 pots de plàstic estèrils 

  Aigua destil·lada estèril 

En la determinació del SO2 inicial 

Consultar apartat 7.5.4 Determinació del SO2 
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Procediment: 

El procediment que seguim per tenir la mostra a punt de començar l’estudi és el 

següent: 

 

1.- Anàlisi microbiològic inicial 

Pesem 50 grams aproximadament de mostra de la garrafa i la posem en dos 

pots de plàstic estèrils amb aquesta quantitat de mostra cadascun. 

Desprès guardem un dels pots a la nevera (6ºC) i l’altre a temperatura ambient 

(+15+25ºC). Al dia següent traiem la mostra de la nevera una hora abans de 

realitzar la sembra.  

Finalment fem l’anàlisi microbiològic amb la mostra dels dos pots en Medis 

selectius (PCA i S+C). 

 

Nota: Consultar l’apartat 6.2 “Resultats de l’anàlisi microbiològic inicial ” Taula 

6.3. 

 

En aquest cas ens interessa que el suc estigui amb contaminació 

microbiològica inicial, per tant no cal pasteuritzar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   101 
 

2.- Distribució de la mostra 

Agafem la garrafa de 15 kg de mostra i la distribuïm en 9 ampolles de vidre 

d’1L estèrils numerades, pesant 1kg de suc en cadascuna amb l’ajuda d’un got 

de vidre estèril. 

  

 

 

 

Posem també una mica de mostra en un pot de plàstic per fer l’anàlisi 

fisicoquímic, i la resta ho distribuïm en ampolles de vidre estèrils que les 

emmagatzemarem a la nevera (6ºC), excepte una que la deixarem a 

temperatura ambient sense conservant (blanc).  

                                        

   

 

Les ampolles 4, 5 i 6 les deixem dos dies a temperatura ambient abans 

d’afegir-hi el conservant perquè augmenti la contaminació inicial.  

 

 

 

 

 

Ampolles  
de vidre 
estèrils 

Pot de plàstic 

Emmagatzemades 
a Tª ambient 

Emmagatzemades 
a Tª ambient 

Emmagatzemades 
a Tª 6ºC 

Ampolles  
de vidre 
estèrils 
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3.- Afegir dilució de metabisulfit de sodi a la mostra 

Pesem el metabisulfit sòdic en pots estèrils amb el pes corresponen de cada 

concentració:  

- 2 pots amb 1000ppm, que correspon a un pes de 2 g de metabisulfit 

sòdic. 

- 2 pots amb 600ppm, que correspon a un pes de 1,2 g de metabisulfit 

sòdic. 

- 2 pots amb 200ppm, que correspon a un pes de 0.4 g de metabisulfit 

sòdic. 

A continuació afegim 5 ml d’aigua destil·lada estèril en cadascun dels pots. 

 

Després afegim aquestes dilucions de  metabisulfit de sodi a cadascuna de les 

ampolles corresponent, i les guardarem a la nevera (1’,2’ i 3’) i a temperatura 

ambient (1,2 i 3) 

 

 

 

 

Ampolles nº 1 i 1’ li afegim una concentració de 1000ppm 

Ampolles nº 2 i 2’ li afegim una concentració de 600ppm 

Ampolles nº 3 i 3’ li afegim una concentració de 200ppm 

 

 

 

 

 

 

Emmagatzemades 
a Tª ambient 

Emmagatzemades 
a Tª 6ºC 
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Al cap de dos dies, preparem les dilucions de metabisulfit sòdic per les 

ampolles 4, 5 i 6. 

- 1 pot amb 1000ppm, que correspon a un pes de 2 g de metabisulfit 

sòdic. 

- 1 pot amb 600ppm, que correspon a un pes de 1,2 g de metabisulfit 

sòdic. 

- 1 pot amb 200ppm, que correspon a un pes de 0.4 g de metabisulfit 

sòdic. 

Afegim 5 ml d’aigua destil·lada estèril en cadascun dels pots. 

Finalment afegim aquestes dilucions de  metabisulfit de sodi a cadascuna de 

les ampolles corresponent, i aquestes les guardarem a temperatura ambient. 

 

 

 

 

Ampolles nº 4 li afegim una concentració de 1000ppm 

Ampolles nº 5 li afegim una concentració de 600ppm 

Ampolles nº 6 li afegim una concentració de 200ppm 

 

4.- Determinació del SO2 inicial 

Realitzem una determinació del SO2 de cada ampolla, i així ens assegurarem 

que tingui el que hem afegit (1000, 600 i 200ppm). 

 

Nota: Consultar l’apartat  5.C.3 “Determinació del contingut en SO2“ i l’apartat 

6.6 “Resultats del contingut en SO2 inicial, Taula 6.7. 

 

 

 

Emmagatzemades 
a Tª ambient 
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Amb aquest procediment ja tenim la mostra a punt per fer l’estudi de l’eficàcia 

del SO2 en front els microorganismes que té la mostra inicialment,  utilitzant les 

ampolles 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Paral·lelament fem l’estudi de la permanència activa 

de l’anhídrid sulfurós al llarg del temps, en les ampolles 1, 2, 3, 1’, 2’, 3’, 4, 5 i 

6. 
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5.B.- PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS 

 

5.B.1.- INOCULACIÓ DE LACTOBACILLUS PLANTARUM 

 

Material i reactius: 

 3 ampolles de 100ml de Ringer per a procariotes esterilitzades (com a 

diluent) 

 20 ampolles amb aigua peptonada esterilitzades  

 3 ampolles d’ agar MRS esterilitzades 

 Puntes de 5 ml esterilitzades 

 Puntes d’1ml esterilitzades 

 Pipeta d’1ml 

 Pipeta de 5ml 

 Soca congelada de Lactobacillus plantarum 

 4 pots de 100g de mostra que conté 1000ppm de SO2 

 4 pots de 100g de mostra que conté 600ppm de SO2 

 4 pots de 100g de mostra que conté 200ppm de SO2 

 Espectrofotòmetre 

 

Procediment: 

 Consultar l’ apartat 5.B.4 “Esquema protocol Resistència microbiològica” 

 La solució basal la llegim a l’espectrofotòmetre (consultar l’apartat 5.C.6  

“Determinació de l’absorbància de la solució basal”) a una longitud d’ona de 

580nm i hem d’aconseguir una absorbància de 0,5 aproximadament: 

En el nostre cas ens ha donat: 0,512 d’abs la mostra 5N530 

En el nostre cas ens ha donat: 0,512 d’abs la mostra 5N523 

 

Hem de tornar a sembrar a les 48h, a la setmana, a les dues setmanes i al 

mes. 
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5.B.2.- INOCULACIÓ D’ASPERGILLUS NIGER 

 

Material i reactius: 

 3 ampolles de 100ml de Ringer per eucariotes esterilitzades (com a 

diluent) 

 20 ampolles amb aigua peptonada esterilitzades  

 3 ampolles d’ agar S+C (Glucosa Sabouraud+Cloramfenicol) 

 Puntes de 5ml esterilitzades 

 Puntes d’1ml esterilitzades 

 Pipeta d’1ml 

 Pipeta de 5ml 

 Soca congelada d’Aspergillus niger 

 4 pots de 100g de mostra que conté 1000ppm de SO2 

 4 pots de 100g de mostra que conté 600ppm de SO2 

 4 pots de 100g de mostra que conté 200ppm de SO2 

 

Procediment: 

 Consultar apartat 5.B.4 “Esquema del protocol Resistència 

microbiològica” 

 La solució basal la llegim a l’espectrofotòmetre (consultar l’apartat 5.C.6  

“Determinació de l’absorbància de la solució basal”) a una longitud d’ona de 

580nm i hem d’aconseguir una absorbància de 0,5 aproximadament: 

En el nostre cas ens ha donat: 0,072 d’abs la mostra 5N530 

En el nostre cas ens ha donat: 0,033 d’abs la mostra 5N523 

 

Com podem observar, hem posat una quantitat molt petita d’Aspergillus niger, 

ja que hem hagut d’utilitzar les hifes, perquè no ens ha crescut les espores, en 

la qual podríem haver inoculat una quantitat major agafant les espores. 

 

Tornem a sembrar a les 48h, a la setmana, a les dues setmanes i al mes. 
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5.B.3.- INOCULACIÓ DE ZIGOSACCHAROMYCES ROUXII 

 

Material i reactius: 

 3 ampolles de 100ml de Ringer per eucariotes esterilitzades (com a 

diluent) 

 20 ampolles amb aigua peptonada esterilitzades  

 3 ampolles d’ agar S+C (Glucosa Sabouraud+Cloramfenicol) 

 Puntes de 5ml esterilitzades 

 Puntes d’1ml esterilitzades 

 Pipeta d’1ml 

 Pipeta de 5ml 

 Soca congelada de Zigosaccharomyces rouxii 

 4 pots de 100g de mostra que conté 1000ppm de SO2 

 4 pots de 100g de mostra que conté 600ppm de SO2 

 4 pots de 100g de mostra que conté 200ppm de SO2 

 

Procediment: 

 Consultar apartat 5.B.4 “Esquema del protocol Resistència 

microbiològica” 

 La solució basal la llegim a l’espectrofotòmetre (consultar l’apartat 5.C.6  

“Determinació de l’absorbància de la solució basal”)  a una longitud d’ona de 

580nm i hem d’aconseguir una absorbància de 0,7 aproximadament: 

En el nostre cas ens ha donat: 0,797  d’abs la mostra 5N530 

En el nostre cas ens ha donat: 0,732  d’abs la mostra 5N523 

 

Hem de tornar a sembrar a les 48h, a la setmana, a les dues setmanes i al 

mes. 
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5.B.4.- ESQUEMA PROTOCOL RESISTÈNCIA MICROBIOLÒGICA 

 

Preparació de la solució basal 

                                           

 

                  

          

                         

 

                                                            

 

 

                                                                           

                                     

 

 

 

 

Els resultats s’expressen segons la formula: 

On:         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Microorganisme guia     

 

9 ml ringer  

(per euc. o proc.) 

 Solució basal 
(aprox. 108 ufc/ml) 

 

10-1 10-2 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 

1 ml 

Sembra en Medi 
selectiu 

 (2 plaques) 
 

Recompte i càlcul de la solució 
basal 

 

 

: és la suma de les colònies contades        

en les plaques de dos dilucions successives 

(elegim plaques amb un recompte entre 15 i 

300 ufc/g. 

V: és el volum de l’inòcul, expressat en 

mil·lilitres. 

n1: número de plaques de la primera dilució. 

n2: número de plaques de la segona dilució. 

d: taxa de dilució corresponent a la dilució 

més petita. 

 

On: 

10-3 

1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 
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Inòcul en mostres 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

1 ml 

100 g mostra 

 

 

 

 

 

 

 

Sembra periòdica (0h, 48h, 1 
setmana, 2 setmanes i 1 mes) en 

medi selectiu 

 
1 ml 

1 ml 

1 ml 
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5.C.- PARÀMETRES FISICOQUÍMICS 

 

5.C.1.- DETERMINACIÓ DEL pH 

 

Fonament: 

 Determinació de pH per potenciometria a 20ºC mitjançant un pHmetre 

elèctric. 

 El pH és el logaritme negatiu de la concentració d’ions hidrogen. 

 

Material i reactius: 

 PHmetre electrònic “Crison micropH 2002”. 

 Cèl·lula de mesura, constituïda per un elèctrode de vidre ( elèctrode 

indicador) i un elèctrode per la correcció de la temperatura (elèctrode de 

referència).  

 Solució tampó pH 7 

 Solució tampó pH 4 

 Aigua destil·lada 

 

Procediment: 

Per mesurar el pH dels sucs, primer de tot s’ha de comprovar que s’hagi 

realitzat la calibració de l’aparell, en el nostre cas amb solucions patró 4 i 7. 

 A continuació s’introdueix l’elèctrode en la mostra i s’acciona el botó 

“pH”, agitant suaument la mostra. 

Quant la llum verda deixa de parpellejar i s’estabilitza el valor, aquest 

últim el prenem com a vàlid.  

 Per fer les posteriors mesures de la resta de mostres, s’ha de netejar 

l’elèctrode cuidadosament amb aigua destil·lada i assecar amb drap net. 
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5.C.2.- DETERMINACIÓ DELS GRAUS BRIX 

 

Fonament: 

 Els Graus Brix és l’expressió del tant per cent en pes d’una dissolució de 

sacarosa pura. 

 Lectura en un refractòmetre previst d’escala de Graus Brix. 

 

Material i reactius: 

 Refractòmetre previst d’escala de graus Brix “Mettler Toledo RE40”. 

 Bany termostatizador  per circulació d’aigua a temperatura constant. 

 Aigua destil·lada 

 Espàtula 

 Drap net 

 

Procediment: 

 En primer lloc s’ha d’ajustar el refractòmetre: 

 Netejar i assecar l’aparell (amb un drap net). 

 Posar unes gotes d’aigua destil·lada amb l’ajuda de l’espàtula en el 

prisma i baixar la tapa procurant no deixar bombolles d’aire. 

 Accionar el botó Measure, fent una lectura amb el “Mètode 2” per 

ajustar a zero. 

 

 Posteriorment procedim a fer la lectura de la mostra: 

 Col·locar varies gotes de la mostra en el prisma i fer descendir la tapa 

del mateix procurant no deixar bombolles d’aire 

 Accionar el botó Measure fent una lectura amb el “Mètode 1” que té 

una durada de 60 segons.  

 Una vegada hagin passat aquests segons, el valor que s’observa en el 

display es pren com a valor vàlid. 

  Per realitzar les mesures de la resta de mostres s’ha de netejar 

l’aparell detingudament amb un drap net i aigua destil·lada. 

 

 



   112 
 

5.C.3.- DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN SO2 

 

Fonament: 

 La determinació del contingut d’àcid sulfúric mitjançant una valoració 

d’aquest, format després de l’oxidació de l’anhídrid sulfurós amb aigua 

oxigenada. 

 La mostra on ha de ser determinat el contingut en anhídrid sulfurós, 

s’escalfa fins a ebullició, en presència d'àcid fosfòric i metanol, sota una corrent 

de Nitrogen.  

 L’ anhídrid sulfurós, així extret, és oxidat a àcid sulfúric  en un recipient 

contenint l’aigua oxigenada neutre, l’àcid sulfúric format, és valorat amb l'ajuda 

d'una solució de sosa de normalitat coneguda. 

 

Material i reactius: 

 Solució d’àcid fosfòric al 30% (35ml de PO4H3 del 85% fins a 100ml 

d’aigua destil·lada). 

 Solució d’aigua oxigenada al 0,3% (10ml d’H2O2 al 30% fins a 1.000ml 

amb aigua destil·lada). 

 Metanol A.P. 

 Indicador: Solució alcohòlica al 0,1% de Taronja de Metil. 

 Solució d’Hidròxid de Sodi 0,1 N. 

 Nitrogen químicament pur (en ampolles a pressió). 

 Aparell de destil·lació 

 Vas de plàstic 

 

Procediment: 

Per la determinació del SO2 TOTAL: 

Pesar 20g de producte en un baló de destil·lació de 100ml de capacitat, i 

afegir uns 50ml d’aigua destil·lada, 10ml de metanol i 10 ml de solució d’àcid 

fosfòric. 

En el matràs col·lector es posa 20ml d’aigua oxigenada (prèviament 

ajustada a pH 3,8) i unes gotes de indicador. 

En el tub testimoni es posen aproximadament 10ml d’aigua oxigenada 

(prèviament ajustada a pH 3,8) i unes gotes de indicador. 
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Es connecta l’aparell, obrint la corrent de Nitrogen i s’escalfa durant 29 

minuts. Passat aquest temps posem el contingut del matràs col·lector en un vas 

de plàstic de 50ml i es valora amb una solució d’hidròxid de sodi 0,1N fins a un 

pH de 3,8. 

 

Per la determinació del SO2 LLIURE i COMBINAT: 

Pesar 20g de producte en un baló de destil·lació de 100ml de capacitat, i 

afegir uns 50ml d’aigua destil·lada, 10ml de metanol i 10 ml de solució d’àcid 

fosfòric. 

En el matràs col·lector es posa 20ml d’aigua oxigenada (prèviament 

ajustada a pH 3,8) i unes gotes de indicador. 

En el tub testimoni es posen aproximadament 10ml d’aigua oxigenada 

(prèviament ajustada a pH 3,8) i unes gotes de indicador. 

Es connecta l’aparell, obrint la corrent de Nitrogen i sense escalfar 

durant 29 minuts. Passat aquest temps posem el contingut del matràs col·lector 

en un vas de plàstic de 50ml i es valora amb una solució d’hidròxid de sodi 

0,1N fins a un pH de 3,8. El valor obtingut és el del SO2 LLIURE. 

A continuació amb la mateixa mostra que tenim al baló, tornem afegir 

20ml d’aigua oxigenada (prèviament ajustada a pH 3,8) i unes gotes de 

indicador en el matràs col·lector.  

Es connecta l’aparell, obrint la corrent de Nitrogen i s’escalfa durant 29 

minuts. Passat aquest temps posem el contingut del matràs col·lector en un vas 

de plàstic de 50ml i es valora amb una solució d’hidròxid de sodi 0,1N fins a un 

pH de 3,8. El valor obtingut és el del SO2 COMBINAT. 

 

Càlculs: 

 

 

       

 

 

 

Expressió dels resultats: 

En p.p.m 

              3,2 · V · F · 1000 
SO2 =                                    = p.p.m (mg SO2/1000 g de prod.) 
                        W 

Sent: V:  Volum en ml de NaOH 0,1N consumits en la valoració 

 F: Factor de NaOH 0,1N 

 W: pes de la mostra en grams 
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5.C.4.- DETERMINACIÓ ACTIVITAT D’AIGUA 

 

Fonament: 

 Determinació de l’aigua lliure mitjançant un equip Novasina aw-

CENTER. 

 L’activitat d’aigua és la humitat en equilibri d’un producte i és 

determinada per la pressió parcial del vapor d’aigua en la seva superfície 

 

Material i reactius: 

 Equip lector Novasina aw-CENTER. 

 Equip Novasina aw-box per introduir les mostres.  

 Espàtula 

 Càpsules de plàstic 

 

Procediment: 

S’introdueix la mostra en tres càpsules de plàstic mitjançant una 

espàtula, igualant la superfície i netejant les possibles restes del voltant de la 

càpsula. 

L’equip per posar les mostres Novasina aw-box conté tres espais per la 

mesura de tres mostres a la vegada, si interessa. 

Omplir cada un dels boxes amb les càpsules preparades. 

Una vegada introduïdes les mostres s’acciona el botó “start” de cada un 

dels lectors, durant tres segons. 

El final de la lectura ho determina el lector i depèn de la naturalesa de la 

mostra analitzada. Avisa mitjançant un senyal acústic que dura 10 segons i 

mitjançant la il·luminació d’un led verd que queda fixat de forma permanent. 
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5.C.5.- DETERMINACIÓ ACIDESA EXPRESSADA EN ÀCID CÍTRIC 

 

Fonament: 

 Determinació del contingut total d’àcids minerals. 

 La valoració de la mostra es realitza amb l’ajuda d’un valorador automàtic 

“METTLER DL40GP” previst de buretes automàtiques d’Hidròxid de sodi 1N 

i 0,1N. 

 

Material i reactius: 

 Valorador automàtic “METTLER DL40GP” amb elèctrode combinat i 

solució saturada de Clorur de Potassi. 

 Buretes automàtiques (10ml) 

 Solució d’Hidròxid de Sodi 1N i 0,1N. 

 Aigua destil·lada. 

 Got de plàstic  

 

Procediment: 

Pesar entre 1 i 2 grams de mostra en un got de plàstic adequat del 

valorador. 

 Afegir uns 50 ml d’aigua destil·lada i subjectar en el braç suport del 

valorador. 

 Comprovar que la recta de calibració ha sigut revisada dintre dels 

terminis marcats per les PNT de l'aparell. 

 Seleccionar el “Mètode 6” (productes amb acidesa superior al 1%). 

 Introduir el pes que hem afegit en el got de plàstic. 

 Començar la valoració. 

 

Expressió dels resultats: 

Els resultats obtinguts venen expressats en tan per cent p/p. 
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5.C.6.-  DETERMINACIÓ DE L’ABSORBÀNCIA DE LA SOLUCIÓ BASAL 

 

Fonament: 

Mesura de la terbolesa de la solució basal, mitjançant una lectura 

espectrofotomètrica directa a la longitud d’ona de 580 nm.  

 

Material i reactius: 

 Espectrofotòmetre  

 Cubetes d’un centímetre de pas òptic 

 Solució basal preparada 

 Ringer per eucariotes o procariotes  

 Inòcul 

Procediment: 

Fer la lectura a 580 nm i aconseguir una absorbància determinada, 

depenent de l’inòcul, utilitzant Ringer com a diluent i com a blanc. 

 

 Bactèries (Lactobacillus plantarum): 0,5 abs aproximadament 

 Llevats (Zigosaccharomyces rouxii): 0,7 abs aproximadament  

 Fongs (Aspergillus niger): 0,5 abs aproximadament  
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5.D.- HPLC 

 

5.D.1.- DETERMINACIÓ DELS ÀCIDS ORGÀNICS PER HPLC 

 

Fonament: 

 Determinar el contingut d’àcids orgànics lliures en sucs naturals, sucs 

concentrats de fruites, nèctars i begudes de sucs de fruita. 

 Els diferents àcids orgànics es determina mitjançant una columna 

d’intercanvi iònic (catiònic) del tipus ION-300, i una fase mòbil d’àcid 

inorgànic diluïda. 

 

Material i reactius: 

 Sistema HPLC compost per: 

- Bomba isocràtica 

- Columna Transgenòmic ICSep ICE-ORH-801 (catiònica) 

- Detector de longitud d’ona 210nm 

 Fase Mòbil: 

 - Àcid sulfúric 0,01N  

 - Flux 0,8ml/min 

 - Tª 35ºC 

 

Procediment: 

 Sistema HPLC: 

 Preparació de la fase mòbil: Àcid sulfúric 0,01N. Filtrat la fase mòbil 

mitjançant una bomba al buit per filtre de nylon i sonicar. 

Purgar be les conduccions. 

 Mètode:  

- Isocràtic 

- Longitud d’ona lectura a 254 nm 

-  Flux: 0,8 ml/min 

-  Tª 35ºC 

  S’ajusta el flux a 0,8 ml/min. Si la pressió augmenta més de 3.500 PSI 

netejar. Si la pressió oscil·la purgar. 
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  Una vegada equilibrat el sistema HPLC, injectar les mostres per el 

mètode corresponent. 

 

1) Calibració: S’injecta un patró d’àcids corresponents d’una concentració al 

voltant de 250 mg/litre. S’identifica el pic i es guarda en el mètode 

ÀCIDS_PROC. 

 

2) Anàlisis: Es realitza una dilució al 10% en els sucs i 1% en concentrats. 

Connectem un filtre (titan 100/pkg 45n) i filtrem una quantitat aproximada als 

2 ml, e injectem 20 µl directament. 

En el cas de productes amb polpa, centrifuguem prèviament durant 10 

minuts a 4.500 r.p.m. Posteriorment filtrem e injectem. 

 

3) Control: Cada vegada que s’injecta una mostra, s’haurà també d’injectar un 

patró per verificar que el valor obtingut és el teòric +/- 5%. 

 

Expressió de resultats: 

Expressar en tant per cent (p/p) 
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5.D.2.- DETERMINACIÓ DELS SUCRES PER HPLC 

 

Fonament: 

 Determinació del contingut de sucres (fructosa, glucosa, sacarosa, 

maltosa, lactosa, sorbitol, maltrotriosa i maltotetrosa), mitjançant anàlisis per 

HPLC. 

 Aquests sucres es determinen en sucs concentrats, begudes i qualsevol 

altre producte que els contingui. 

 

Material i reactius: 

 Preparació de la mostra: 

- Matrassos aforats de 200 ml 

- Banys ultrasons 

- Balança de precisió 

- Filtres de xeringa (0,2 micres)  

 Sistema HPLC compost per: 

- Bomba amb gradient 

- Columna Precail Carbohydrate ES. (amino) 

- Forn a 90ºC 

- Detector ELSD 

 Fase Mòbil A:  

- Acetonitril qualitat HPLC 

 Fase mòbil B:  

- Aigua filtrada 0,2 micres 

- Flux 1 ml/min 

- Tª 30ºC 

 

Procediment: 

 Sistema HPLC: 

  Preparació de la fase mòbil:  

- Fase Mòbil A: acetonitril qualitat HPLC 

- Fase Mòbil B: aigua MiliQ. Sonicar 

Purgar be les conduccions. 
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  Mètode:  

- Amb gradient 

- Flux 1 ml/min 

- Tª: 30ºC 

 Una vegada equilibrat el sistema HPLC, injectar les mostres per el 

mètode corresponent. 

 

1) Calibració: S’injecta patrons de sucres de concentracions similars a la 

mostra. S’efectua la recta i es guarda en el mètode corresponent.  

 

2) Anàlisis: Per sucs concentrats es realitza una solució al 2% p/v en aigua 

(pesar 2 g en 1 L). Es filtra amb xeringa per filtres de nylon de 0,2 micres i 

s’injecta.  

 

3) Control: Cada vegada que s’injecta una mostra, s’haurà també d’injectar un 

patró per verificar que el valor obtingut és el teòric +/- 5%. 

 

Expressió de resultats: 

Expressar els resultats en tant per cent (p/p) 
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5.D.3.- DETERMINACIÓ DELS POLIFENOLS PER HPLC 

 

Fonament: 

 Determinació del contingut en flavonoides i polifenols de sucres 

concentrats, begudes i productes que els continguin, mitjançant anàlisis per 

HPLC. 

 Els polifenols i flavonoides son compostos resultants del metabolisme 

secundari, indicatius del grau de maduresa, origen i condicions de 

creixement de les fruites. Per aquest motiu la composició en flavonoides i 

polifenols per HPLC pot ser utilitzat com identificatiu de les propietats d’un 

tipus de fruita. 

 

Material i reactius: 

 Matrassos aforats de 100 ml 

 Bany ultrasons 

 NaOH 40% (per mostres de cítrics) 

 Sistema HPLC: 

 Sistema HPLC 2695-2487, compost per: 

  - Controlador i bomba Waters 2695 

  - Columna C18 (4 x 250 mm, 5 micres) amb precolumna 

  - Forn a 40ºC 

  - Detector d’absorbància dual Waters 2487 

  Fases mòbils: 

- Sodi d’hidrogen fosfat (NaH2PO4) 0,01M (pH: 4,3) 

- Acetonitril (ACN): Metanol qualitat HPLC (75:25) 

 

Procediment: 

 Sistema HPLC: 

  Preparació de la fase mòbil:  

- Fase Mòbil A: Pesat 1,380 g NaH2PO4. Diluir en aigua i enrasar 

a 1 litre. 

- Fase Mòbil B: Acetonitril (ACN): Metanol qualitat HPLC (75:25). 

Barrejar 750 ml de ACN qualitat HPLC amb 250 ml de Metanol 

qualitat HPLC. 
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Filtrar les fases mòbils mitjançant una bomba al buit per filtre de nylon i 

sonicar. 

Purgar be les conduccions. 

  Mètode:  

- Amb gradient:  0 min          100% A 

   20 min        20% A  80% B 

   20,01 min   100% A 

- Flux 1 ml/min 

- Tª: 40ºC 

- Longitud d’ona: 280 nm 

 Si la pressió augmenta, canviarem la precolumna. Si la pressió oscil·la 

purgarem. 

 

1) Calibració: S’injecta patrons de flavonoides i polifenols d’ aproximadament 

100 ppm. S’identifica el pic i es guarda en el mètode FENOLES_...._PROC. 

 

2) Anàlisis: Es prepara una hidròlisis bàsica amb NaOH 40% en el cas dels 

cítrics. Per la resta de productes es prepara una dilució amb aigua. Es filtra 

amb xeringa per filtres de nylon de 0,45 micres i s’injecta. 

 

Hidròlisi bàsica (per cítrics) 

ADVERTÈNCIA: treballar amb  guants antiàcids, utilitzar la campana extractora 

per afegir àcids. 

Es pesa la quantitat adequada per el tipus de mostra, en un matràs 

aforat de 100 ml i s’afegeix aigua destil·lada fins a la meitat.  

A continuació introduïm NaOH al 40% fins que el contingut del matràs 

sigui transparent (no presenti terbolesa). 

Finalment s’acaba d’enrasar amb aigua i es filtra amb la xeringa per 

filtres de nylon de 0,45 micres i s’injecta. 

Una vegada equilibrat el sistema HPLC 2695-2487, injectem la mostra per el 

mètode FLAVONOIDES_2_2695_2487_SET. 

 

Expressió de resultats: 

Expressar els resultats en ppm (mg flavonoide o polifenol/Kg mostra). 
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5.D.4.- DETERMINACIÓ D’AMINOÀCIDS PER HPLC 

 

Fonament: 

 Determinació del contingut d’aminoàcids en sucs concentrats i begudes, 

mitjançant un procés d’hidròlisis àcida, derivatització amb reactius Opa i 

Fmoc i anàlisis per HPLC. 

 Per determinar el contingut d’aminoàcids en sucs o begudes, és 

necessari realitzar una hidròlisis àcida forta per trencar tots els enllaços 

peptídics de les proteïnes presents fins obtenir solament els aminoàcids que 

les formen. 

 Degut a que la detecció d’aminoàcids és molt pobre a qualsevol longitud 

d’ona, serà necessari derivatitzar-los quantitativament amb Orto-ftalaldehid 

(OPA) i fluorenil metil cloroformiat (FMOC) i seguidament aplicar un mètode 

HPLC per separar i quantificar tots els aminoàcids. 

 

Material i reactius: 

 Hidròlisi àcida: 

 Bany calefactor a 1401C                                                

 Tubs de vidre d’ aproximadament 5 ml 

 Adaptadors per connexió dels tubs  

amb entrada i sortida de gasos 

 Gomes per circuit de gasos 

 2 rampes amb claus 

 

 Derivatització: 

  RReactiu de derivatització Opa                                                   h    

 Reactiu de derivatització Fmoc 

 Tampó Borat (0,4 N en aigua, pH 10,2) 

 Xeringa amb agulla 

 Filtres de xeringa 0,45 micres, 13 mm, nylon 

 
 

 

 

 

 Trampes per gasos 

 NaOH (6N) 

 HCl (35%) 

 Àcid Trifluoroacètic (TFA) 

 Matràs aforat de 25 ml 

 Bombona d’Aragó 

 

 Vials 

 Pipetes de 50 µl 

 Puntes de pipeta 
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 Sistema HPLC: 

 Sistema HPLC 600-2487, compost per: 

  - Controlador i bomba Waters 600 

  - Columna Agilent Zorbax Eclipse-AAA amb precolumna 

  - Forn a 35ºC 

  - Detector d’absorbància dual Waters 2487. 

  Fases mòbils: 

- 40 Mm NaH2PO4 pH 7,8 (5,5 g NaH2PO4 monohidrat en 1 litre 

d’aigua, ajustat a pH 7,8 amb NaOH 6N). 

- ACN: MeOH: aigua (45:45:10 v/v/v). 

 

Procediment: 

 Hidròlisi: 

ADVERTÈNCIA: treballar amb  guants antiàcids, utilitzar la campana extractora 

per afegir àcids. 

Pesem en els tubs d’hidròlisis 2 grams de mostra (en el cas de sucs 

concentrats). 

 Afegim a cada tub 4 ml de HCl (35%) i 2 ml de TFA. Enrosquem els tubs 

als adaptadors i connectem les gomes d’entrada i sortida de gas. 

Purguem al menys 1 minut amb argó, provocant un barboteig suau en 

les trampes de gasos. Tanquem la purga. 

 Escalfem el bany calefactor a 140ºC. Deixem hidrolitzar durant 2 hores, 

amb la campana baixada, l’extractor encès i avisem a tothom que tingui que 

entrar en el recinte de la situació. 

 A continuació apaguem la calefacció, purguem amb argó amb molt de 

compte. Desconnectem les gomes dels adaptadors i seguidament 

desenrosquem els tubs. 

 Finalment recuperem la solució d’hidròlisis en un matràs aforat de 25 ml, 

efectuant diversos rentats i enrasem amb aigua. 
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 Derivatització: 

Filtrem amb filtres de nylon de 0,45 micres la solució d’hidròlisis i 

guardem el filtrat en un vial. En un altre vial efectuem la següent barreja: 

- 100 µl de tampó borat 

- 20 µl de mostra filtrada 

- 20 µl de reactiu OPA 

- 20 µl DE RACTIU Fmoc  

 Barregem be, posant 30 segons el vial en ultrasons. Amb una xeringa de 

5 mil·lilitres, amb agulla neta i seca, recuperem el contingut del vial.  

Finalment, canviem l’agulla per un filtre de xeringa (0,45 micres, 13 mm, 

nylon) i filtrem sobre un nou vial. 

 

 Sistema HPLC: 

  Preparació de la fase mòbil:  

- Fase Mòbil A: Important preparar a diari. Pesar 5,5 g NaH2PO4 

monohidrat en 1 litre amb aigua. Ajustar a pH 7,8 amb NaOH 6N i 

filtrar amb filtre nitrocel·lulosa. Sonicar. 

- Fase Mòbil B: ACN: MeOH: Aigua (45:45:10 v/v/v). Filtrar per 

filtre nylon i sonicar. 

  Purgar be les conduccions. Si la pressió augmenta canviarem la 

precolumna. Si la pressió oscil·la purgarem. 

 

Una vegada equilibrat el sistema HPLC 600-2487, injectem la mostra 

derivatitzada segons el mètode AMINOACIDOS_SET. 

Obtenim 2 cromatogrames: 

 OPA 338nm: Quantifica tots els aminoàcids que es derivatitzen amb 

OPA (Asp, Glu, Asn, Ser, Gln, His, Gly, Thr, Cit, Arg, Ala, Tyr, Cys, Val, Met, 

Nva, Trp, Phe, ILE, Leu i Lys. 

 Fmoc 262nm: Quantifica tots els aminoàcids que se derivatitzen amb 

Fmoc (Hyp, Sar i Pro). 

 

Expressió de resultats: 

El resultat obtingut està expressat en mmol/litre. 

 



   126 
 

6.- RESULTATS Y DISSCUSIÓ 

 

6.1.- RESULTATS DE L’ ANÀLISIS FISICOQUÍMIC 

 

En la Taula 6.1 podem observar els resultats de l’anàlisi fisicoquímic 

corresponent als sucs estudiats. 

 

A continuació li segueix la Taula 6.2, on s’exposen els aminoàcids mes 

importants que apareixen en els dos sucs de taronja estudiats.  
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Taula 6.1 Resultats anàlisi fisicoquímic 

  

 
UNITATS 

 

MOSTRA 

SUC DE TARONJA 
CONCENTRAT AMB 

POLPA (5N530) 

SUC DE TARONJA 
CONCENTRAT 
SENSE POLPA 

(5N523) 

SUC DE RAÏM 
NEGRE 

CONCENTRAT 

SUC DE RAÏM NEGRE 
CONCENTRAT DESPRÈS 

D’ESTAR 4 DIES A Tª AMBIENT 

º Brix  - 65,2 67,77 64,9 64,9 

pH - 3,46 3,55 3,17 3,17 

Àcid Cítric Anhídrid % 4,20 4,37 1,08 1,08 

Activitat d’aigua - - 0,791 0,792 0,792 

Sucres (%) 

Fructosa 16,81 16,28 32,74 32,09 

Glucosa 15,86 15,29 33,95 29,74 

Sacarosa 19,71 24,76 - - 

Àcids (%) 

Cítric 4,71 5,42 0,038 0 ,031 

Tartàric - - 0,292 0 ,26 

Màlic 1,87 1,78 1,739 1,78 

Làctic 0,45 0,48 0,072 0,105 

Acètic - - 0,027 0,006 

Polifenols (ppm) 

Eriocitrina 24,6 46,3 - - 

Narirutina 74,7 111,9 - - 

Naringina 2,3 2,7 - - 

Hesperidina 1526,3 417,5 - - 

Didimina 85,2 89 - - 

Font: elaboració pròpia 

 
 

1
2

7
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Taula 6.2 Aminoàcids en els sucs de taronja concentrat 

Aminoàcids 

UNITATS 

 

MOSTRA 

SUC DE TARONJA 
CONCENTRAT AMB POLPA 

(5N530) 

SUC DE TARONJA 
CONCENTRAT SENSE POLPA 

(5N523) 

Asx (Àc. Aspàrtic +Asparagina) Ppm 3704,093 2784,565 

Glx (Àc. Glutàmic+ glutamina) Ppm 2201,433 1395,287 

Arg (Arginina) Ppm 3729,041 3762,177 

Ala (Alanina) Ppm 655,146 902,168 

Pro (Prolina) Ppm 4727,623 68,721 

         Font: elaboració pròpia 

1
2

8
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En aquestes taules podem observar que els dos sucs de taronja concentrat son 

molt semblants en quant a ºbrix, pH i acidesa.  

 

La quantitat de sucres, àcids i polifenols també son molt semblants entre els 

dos sucs, excepte l’hesperidina que hi ha una diferencia bastant important, amb 

una major quantitat en el suc de taronja concentrat amb polpa.  

 

Si observem els aminoàcids, la prolina és la més destacada, ja que té una 

major concentració en el suc de taronja amb polpa. Els altres, son semblants 

en els dos sucs. 

 

En definitiva podem veure que en el procés de clarificació del suc es perden 

alguns nutrients; això pot afectar al creixement microbià, ja que al tenir menys 

nutrients es redueix el creixement d’alguns microorganismes. 
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6.2.- RESULTATS DE L’ANÀLISI MICROBIOLÒGIC INICIAL 

 

En la taula 6.3 podem observar els resultats de l’anàlisi microbiològic inicial en 

els tres sucs estudiats. 

 

Taula 6.3 Resultats anàlisi microbiològic inicial  

                                                                                                                                                                                                      

MEDI 

SELECTIU 

UNITATS 

MOSTRA 

SUC DE TARONJA 
CONCENTRAT  AMB 

POLPA (5N530) 

SUC DE TARONJA 
CONCENTRAT SENSE 

POLPA (5N523) 

SUC DE RAÏM NEGRE 
CONCENTRAT 

Tª ambient 6ºC 

Agar MRS  ufc/g 450 0 - - 

Agar PCA  ufc/g 670 0 213 349 

Agar S+C  ufc/g 533 0 764 1.698 

Font: elaboració pròpia 

 

Observem que el suc de taronja concentrat amb polpa i el suc de raïm negre 

concentrat presenten una contaminació microbiològica inicial.  

 

Com hem pogut veure a la Taula 6.1 i 6.2, el suc de taronja concentrat sense 

polpa conté quantitats mes petites d’alguns nutrients, en comparació amb l’altre 

suc (5N530). 

El suc de taronja sense polpa passa per un procés de clarificat, on es perden 

alguns d’aquests nutrients. Això pot ser un dels motius de no haver-hi 

contaminació microbiològica en el suc 5N523. 

Si el procés de clarificat es realitza mitjançant ultrafiltració també pot comportar 

l’eliminació de microorganismes. 
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6.3.- RESULTATS DE L’ ANÀLISIS MICROBIOLÒGIC DESPRÉS 

DE PASTEURITZAR 

 

En la taula 6.4 exposem els resultats microbiològics del suc de taronja 

concentrat amb polpa (5N530), desprès de pasteuritzar-lo.  

 

Taula 6.4 Resultats de l’anàlisi microbiològic després de pasteuritzar 

MEDI 

SELECTIU 
UNITATS 

SUC DE TARONJA CONCENTRAT AMB POLPA (5N530) 

Nº ampolla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Agar MRS ufc/g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agar PCA  ufc/g 154 120 153 43 64 111 58 102 72 123 68 

Agar S+C ufc/g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Font: elaboració pròpia 

  

Observem creixement de bactèries en el medi selectiu “Agar PCA”, però com 

no utilitzarem aquest medi quant inoculem, no tindrem en compte aquests 

resultats, ja que les bactèries estudiades (Lactobacillus plantarum) creixen en 

Agar MRS. 
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6.4.- RESULTATS DE L’ ANÀLISIS MICROBIOLÒGIC DESPRÉS 

D’AFEGIR EL CONSERVANT  

 

Taula 6.5 Resultats de l’anàlisi microbiològic després d’afegir el conservant 

MEDI 

SELECTIU 
UNITATS 

SUC DE TARONJA CONCENTRAT SENSE POLPA (5N523) 

Nº ampolla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Agar MRS ufc/g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agar PCA  ufc/g 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agar S+C ufc/g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Amb la Taula 6.5 podem observar que les ampolles amb suc de taronja sense 

polpa, després de realitzar tot el procés de preparació de la mostra, continua 

sent estèril, excepte l’ampolla nº2 que conté alguna bactèria en medi selectiu 

“Agar PCA”. 

Aquest valor no el tindrem en compte, ja que les bactèries estudiades 

(Lactobacillus plantarum) creixen en Agar MRSi per tant no utilitzarem aquest 

medi quant inoculem. 
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6.5.- RESULTATS MICROBIOLÒGICS DEL SUC DE RAÏM 

NEGRE DESPRÈS D’ESTAR DOS DIES A TEMPERATURA 

AMBIENT (abans de començar l’estudi) 

 

En la Taula 6.6 podem observar els resultats microbiològics inicial del suc de 

raïm negre concentrat desprès d’estar dos dies a temperatura ambient abans 

de començar l’estudi.  

 

Taula 6.6 Resultats microbiològics inicials del suc de raïm  negre després 

d’estar dos dies a Tª ambient 

   Font: elaboració pròpia 

 

Si comparem aquesta taula, amb la Taula 6.3, observem que la contaminació 

microbiològica ha augmentat bastant desprès d’estar dos dies a temperatura 

ambient. 

 

 

MEDI SELECTIU UNITATS 

SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT (2 
DIES A Tª AMBIENT) 

Nº ampolla 

4 5 6 

Agar PCA  ufc/g 2.190 1.520 2.690 

Agar S+C ufc/g 8.410 10.660 19.520 
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6.6.- RESULTATS DEL CONTINGUT EN SO2 INICIAL 

  

En la Taula 6.7 s’exposen els valors de la concentració inicial de SO2 que 

contenen les mostres, un cop afegit el metabisulfit de sodi. 
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Taula 6.7 Resultats del contingut de SO2 inicial 

Nº ampolla UNITATS 

MOSTRA 

SUC DE TARONJA 

CONCENTRAT (5N530) 

SUC DE TARONJA 

TRANSPARENT (5N523) 

SUC DE RAÏM 

NEGRE SUC DE RAÏM  NEGRE DESPRÉS 

D’ESTAR 2 DIES A Tª AMBIENT Tª 

ambient 
6ºC 

1 ppm SO2 1098,53 1181,21 1226 1059,77 - 

2 ppm SO2 1098,62 1078,59 726,65 667,46 - 

3 ppm SO2 1099,28 1064,48 249,804 281,89 - 

4 ppm SO2 642,15 643,69 - - 1226,90 

5 ppm SO2 642,65 608,92 - - 763,09 

6 ppm SO2 675,84 633,75 - - 264,57 

7 ppm SO2 246,76 205,67 - - - 

8 ppm SO2 211,61 207,22 - - - 

9 ppm SO2 268,18 218,17 - - - 

Font: elaboració pròpia 
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6.7.- RESULTATS DE LA PERMANENCIA ACTIVA DE SO2 AL 

LLARG DE L’ESTUDI 

Amb les taules i gràfiques següents, podem observar com evoluciona la 

permanència de l’anhídrid sulfurós (total, lliure, combinat i molecular) en els tres 

sucs de fruita,  al llarg de l’estudi. 

Els valors obtinguts del SO2 molecular en els tres sucs de fruita, son bastant 

inferior a les altres dues formes químiques (lliure i combinat), per tant desprès 

de les gràfiques on representem les tres formes químiques juntes, afegim una 

altre gràfica on només exposem els valors del SO2 molecular. 

 

 SUC DE TARONJA CONCENTRAT AMB POLPA (5N530) 

Com s’explica en l’apartat 4. “Estructura de l’experiment”, l’anàlisi del SO2 lliure, 

combinat i molecular ho comencem a fer un mes després d’iniciar l’estudi, per 

tant tenim menys valors d’aquestes formes químiques que del SO2 total. 

 

En la Taula 6.8 podem observar com evoluciona la concentració d’anhídrid 

sulfurós total en el suc de taronja concentrat amb polpa al llarg de l’estudi, en el 

qual han passat quatre mesos. 

 

Taula 6.8 Permanència activa del SO2 TOTAL (ppm) en el suc de taronja 

concentrat amb polpa 

ppm SO2 i Tª 
emmagatzematge 

TEMPS (dies) 

9-12-08 12-12-08 18-12-08 23-12-08 7-1-09 12-1-09 12-2-09 16-2-09 12-4-09 

1000 ppm Tª +15+25 1099,3 1162,8 1124,7 1046,1 974,9 896,8 735,0 783,9 421,1 

1000 ppm Tª 6ºC 1099,3 1194,8 1158,7 1141,0 1013,7 973,9 1014,2 964,1 918,7 

600 ppm Tª +15+25 676,8 662,8 618,7 604,3 555,4 517,1 340,4 352,2 166,8 

600 ppm Tª 6ºC 676,8 693,9 668,9 650,4 611,0 594,4 489,9 577,3 490,3 

200 ppm Tª +15+25 268,2 216,0 177,2 147,9 120,0 106,2 61,2 46,3 25,6 

200 ppm Tª 6ºC 268,2 228,9 207,5 167,3 164,9 171,4 138,1 123,5 95,9 

Font: elaboració pròpia 

 

Observem que al llarg del temps va disminuint la quantitat del conservant.  
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Hi ha algun valor que no es coherent, ja que la quantitat posterior a una data 

concreta no pot donar mes alta que l’anterior. Això pot ser degut a un error del 

mètode. 

En la gràfica 6.1 podem veure la representació gràfica de la taula 6.8 referents 

als valors del anhídrid sulfurós TOTAL. 



   138 
 

Gràfica 6.1 Permanència activa del SO2 TOTAL en el suc de taronja concentrat amb polpa 

Font: elaboració pròpia 
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Amb aquesta gràfica podem observar que el contingut de SO2 total va 

disminuint al llarg del temps, tan si l’emmagatzemem a temperatura ambient  

(+15+25 ºC) com a temperatura de 6ºC, encara que disminueix més si es troba 

a temperatura ambient. 

 

En la següent taula (Taula 6.9) s’exposen els resultats de la concentració de 

l’anhídrid sulfurós lliure, combinat i molecular, que es comencen a determinar 

un mes desprès d’iniciar l’estudi.  
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Taula 6.9 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular (ppm) en el suc de taronja concentrat amb polpa 

ppm SO2 i Tª 
D’EMMAGATZEMATGE 

TEMPS (dies) 

12-1-09 12-2-09 16-2-09 12-4-09 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

1000 ppm Tª +15+25 196,4 700,4 4,4 187,7 547,3 4,2 165,5 618,4 3,7 97,3 323,7 2,2 

1000 ppm Tª 6ºC 240,6 733,3 5,4 360,3 653,9 8,0 260,2 703,9 5,8 209,9 708,8 4,7 

600 ppm Tª +15+25 113,7 403,4 2,5 70,1 270,3 1,6 73,2 279,0 1,6 36,7 130,2 0,8 

600 ppm Tª 6ºC 132,4 462,1 2,9 138,7 351,2 3,1 189,4 387,9 4,2 143,9 346,5 3,2 

200 ppm Tª +15+25 14,1 92,2 0,3 13,3 47,9 0,3 6,6 39,7 0,1 9,7 15,8 0,2 

200 ppm Tª 6ºC 35,1 136,3 0,8 32,6 105,5 0,7 21,5 101,9 0,5 19,6 76,2 0,4 

Font: elaboració pròpia 
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En les següents gràfiques podem observar la representació gràfica de la Taula 

6.9, on veiem l’evolució de les ampolles de suc de taronja concentrat amb 

polpa, amb la seva concentració de SO2 corresponent i les dues temperatures 

d’emmagatzematge (+15+25ºC i 6ºC). 
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Gràfica 6.2 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 1000ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

   Font: elaboració pròpia 

1
4

2
 

 



   143 
 

Amb aquesta gràfica podem observar que la forma química de SO2 que 

predomina en les dues ampolles amb diferent temperatura d’emmagatzematge 

és el combinat, seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 74-79% 

Lliure: 21-26%  

Molecular: 0,45-0,60% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 63-77%  

Lliure: 22-36 % 

Molecular: 0,50-0,80% 

 

En general, en les dues ampolles emmagatzemades a  diferent temperatura, 

les tres formes químiques han disminuït al llarg del temps, excepte el SO2 

combinat de l’ampolla emmagatzemada a 6ºC que primer disminueix, però 

després augmenta al llarg de dos mesos. 

En alguns casos s’observa alguns augments, en el qual no és molt coherent. 

Aquests valors obtinguts poden ser degut a un error del mètode utilitzat per fer 

la determinació. 

 

Comparant les dues mostres amb la mateixa concentració d’anhídrid sulfurós i 

diferent temperatura d’emmagatzematge, podem veure que la mostra a 

temperatura de 6ºC conté una concentració major de les tres formes químiques 

de SO2.  
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Gràfica 6.3 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 600ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

  Font: elaboració pròpia 

1
4

4
 

 



   145 
 

En aquestes mostres que contenen inicialment 600 ppm de SO2 (aprox.), 

també podem observar que en les dues ampolles amb diferent temperatura 

d’emmagatzematge, la forma química de SO2 predominant és el combinat, 

seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 77-80% 

Lliure: 20-22% 

Molecular: 0,45-0,50% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 66-78%  

Lliure: 22-33% 

Molecular: 0,45-0,75% 

 

Podem veure que en general, en les dues ampolles emmagatzemades a 

diferent temperatura, les tres formes químiques han disminuït al llarg del temps, 

excepte el SO2 lliure en la mostra a 6ºC, que hi ha un augment durant el primer 

mes i després disminueix, però tot i així es manté per sobre del valor inicial. 

 

Aquest valor i algun altre que obtenim en les altres formes químiques de SO2, 

no son coherents, ja que no poden aparèixer augment al llarg del temps. Com 

hem comentat en la gràfica anterior, aquests valors poden ser degut a un error 

del mètode utilitzat per fer la determinació. 

 

Comparant les dues mostres amb diferent temperatura d’emmagatzematge, 

podem veure que la quantitat de SO2 lliure, combinat i molecular, és major en la 

mostra emmagatzemada a 6ºC que en la de temperatura ambient. 
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Gràfica 6.4 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 200ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

Font: elaboració pròpia 
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Finalment, en les mostres que contenen inicialment 200 ppm de SO2 (aprox.), 

també observem que en les dues ampolles amb diferent temperatura 

d’emmagatzematge, la forma química de SO2 que predomina és el combinat, 

seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 61-97%  

Lliure: 3-38% 

Molecular: 0,05-0,85% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 58-83% 

Lliure: 17-41% 

Molecular: 0,40-0,90% 

 

En les dues ampolles amb suc de taronja concentrat amb polpa, 

emmagatzemades a +15+25ºC i a 6ºC, hi ha una disminució de les tres formes 

químiques del SO2 al llarg del temps. 

El SO2 combinat té una disminució més elevada. 

 

Podem veure que el SO2 lliure i molecular de l’ampolla a +15+25ºC obtenim 

una disminució durant un mes i al cap de dos mesos augmenta la concentració 

d’aquestes dues formes químiques. Com hem comentat en els casos anteriors, 

aquests valors poden ser degut a un error del mètode utilitzat per fer la 

determinació. 

 

Comparant les dues mostres amb diferent temperatura d’emmagatzematge, 

podem veure que la quantitat de SO2 lliure, combinat i molecular, és major en la 

mostra emmagatzemada a 6ºC que en la de temperatura ambient. 

 

En la següent gràfica (Gràfica 6.5) podem observar representat els valors del 

SO2 molecular del suc de taronja concentrat amb polpa, ja que son bastant 

inferior a les altres dues formes químiques (lliure i combinat), i no s’observa 

gairebé en les anteriors gràfiques. 



   148 
 

Gràfica 6.5 Permanència activa del SO2 molecular al llarg de l’estudi en el suc de taronja concentrat amb polpa (5N530) 

Font: elaboració pròpia 
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Amb aquesta gràfica podem veure que la quantitat de SO2 molecular és major 

en les mostres emmagatzemades a 6ºC. 

 

En general la concentració d’anhídrid sulfurós molecular va disminuint al llarg 

de l’estudi, encara que es veuen alguns augments, com per exemple en 

l’ampolla que conté 1000 ppm i 600 ppm de SO2 i estan emmagatzemades a 

temperatura de 6ºC. Aquests augments no son coherents, tal i com hem 

comentat en els anterior casos, i pot ser degut a un error del mètode en el qual 

es fa la determinació.  
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SUC DE TARONJA CONCENTRAT TRANSPARENT (SENSE POLPA) 

(5N523) 

En la Taula 6.10 podem observar com evoluciona la concentració d’anhídrid 

sulfurós total en el suc de taronja concentrat sense polpa al llarg de l’estudi, en 

el qual han passat tres mesos. 

 

 

Taula 6.10 Permanència activa del SO2 TOTAL (ppm) en el suc de taronja 

concentrat sense polpa 

ppm SO2 i Tª 
emmagatzematge 

TEMPS (dies) 

14-1-09 22-1-09 29-1-09 5-2-09 11-2-09 19-2-09 26-2-09 26-3-09 26-4-09 

1000 ppm Tª +15+25 1064,5 1013,8 1047,7 908,0 999,0 827,2 1012,2 867,8 778,2 

1000 ppm Tª 6ºC 1064,5 1081,2 1086,6 850,0 1019,7 988,1 1152,6 1011,8 948,3 

600 ppm Tª +15+25 633,8 625,0 648,7 625,7 588,5 575,1 489,3 507,2 389,0 

600 ppm Tª 6ºC 633,8 647,0 687,1 625,1 678,4 651,6 632,0 584,2 511,6 

200 ppm Tª +15+25 218,2 212,6 200,3 157,4 167,0 154,4 125,1 81,1 52,4 

200 ppm Tª 6ºC 218,2 227,1 213,9 214,3 213,4 205,4 216,3 201,9 168,8 

Font: elaboració pròpia 

 

Observem que al llarg del temps va disminuint la quantitat del conservant.  

Igual que passa amb el suc de taronja concentrat amb polpa, en aquest suc 

(sense polpa) també hi han valors que no son coherents, ja que la quantitat 

posterior d’anhídrid sulfurós a una data concreta no pot donar mes alta que 

l’anterior. Això pot ser degut a l’error del mètode. 

 

En la gràfica 6.6 podem veure la representació gràfica de la taula 6.10 referents 

als valors del anhídrid sulfurós TOTAL. 
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Gràfica 6.6 Permanència activa del SO2 TOTAL en el suc de taronja concentrat sense polpa 

Font: elaboració pròpia 
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Observem amb aquesta gràfica, que la concentració d’anhídrid sulfurós 

disminueix al llarg del temps tan si l’emmagatzemem a temperatura ambient 

(+15+25ºC) com a temperatura de 6ºC. 

Igual que passa en el suc de taronja concentrat amb polpa (5N530), la 

disminució del SO2 és major a les ampolles emmagatzemades a temperatura 

ambient. 

 

En la següent taula (Taula 6.11) s’exposen els resultats de la concentració de 

l’anhídrid sulfurós lliure, combinat i molecular al llarg de l’estudi.  

L’anàlisi d’aquestes formes químiques d’anhídrid sulfurós es comença a fer tres 

setmanes desprès de l’inici de l’estudi. 
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Taula 6.11 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular (ppm) en el suc de taronja concentrat sense polpa (5N523) 

ppm SO2 i Tª 
D’EMMAGATZEMATGE 

TEMPS (dies) 

5-2-09 26-2-09 26-3-09 26-4-09 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

1000 ppm Tª +15+25 248,8 659,2 4,5 274,9 737,3 5,0 209,6 658,1 3,8 165,1 633,1 3,0 

1000 ppm Tª 6ºC 97,6 752,4 1,8 318,4 834,2 5,8 284,4 727,4 5,2 212,8 735,6 3,9 

600 ppm Tª +15+25 179,4 446,3 3,3 102,9 386,5 1,9 136,2 371,0 2,5 88,0 301,0 1,6 

600 ppm Tª 6ºC 114,3 510,8 2,1 170,8 461,2 3,1 119,2 465,1 2,2 152,9 358,7 2,8 

200 ppm Tª +15+25 49,3 108,1 0,9 30,5 94,6 0,6 14,2 66,9 0,3 11,3 41,1 0,2 

200 ppm Tª 6ºC 53,0 161,3 1,0 76,1 140,1 1,4 73,5 128,4 1,3 49,7 119,0 0,9 

Font: elaboració pròpia 
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En les següents gràfiques podem observar la representació gràfica de la Taula 

6.11 on veiem l’evolució de cada ampolla de suc de taronja concentrat sense 

polpa, amb la concentració de SO2 corresponent i les dues temperatures 

d’emmagatzematge (+15+25ºC i 6ºC). 
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Gràfica 6.7 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 1000ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

Font: elaboració pròpia 1
5

5
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Amb la gràfica 6.7 podem observar que la forma química de SO2 que 

predomina en les dues ampolles amb diferent temperatura d’emmagatzematge 

és el combinat, seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 72-79% 

Lliure: 20-28% 

Molecular: 0,35-0,50% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 71-89% 

Lliure: 11-28% 

Molecular: 0,2-0,5% 

  

Podem veure que el valor inicial de les tres formes químiques d’anhídrid 

sulfurós en les dues ampolles emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC, és inferior al resultat obtingut al cap de tres setmanes. Això 

no és coherent, i pot ser degut a un error del mètode utilitzat per fer la 

determinació. 

Sense tenir en compte aquests valors inicials, podem observar que la quantitat 

de SO2 lliure, combinat i molecular disminueix al llarg de dos mesos. 

 

Comparant les dues mostres amb la mateixa concentració d’anhídrid sulfurós i 

diferent temperatura d’emmagatzematge, l’ampolla a 6ºC conté una 

concentració major de les tres formes químiques de SO2. 
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Gràfica 6.8 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 600ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

Font: elaboració pròpia 
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En aquestes mostres que contenen inicialment 600 ppm de SO2 (aprox.), 

també podem observar que en les dues ampolles amb diferent temperatura 

d’emmagatzematge, la forma química de SO2 predominant és el combinat, 

seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 70-79% 

Lliure: 20-29% 

Molecular: 0,35-0,55% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 69-82% 

Lliure: 18-30% 

Molecular: 0,30-0,55% 

 

Podem observar que en les dues ampolles emmagatzemades a +15+25ºC i  

6ºC, hi ha una disminució de les tres formes químiques del SO2 al llarg del 

temps, excepte el SO2 lliure en la mostra a 6ºC, que hi ha un augment durant 

les tres primeres setmanes, després disminueix, i finalment torna a augmentar, 

fins a un valor major a l’inicial. 

Aquests valors que obtenim en el qual augmenten les formes químiques del 

SO2, no son coherents, tal i com hem comentat en els casos anteriors, i pot ser 

degut a un error del mètode utilitzat per fer la determinació. 

 

En les dues ampolles podem veure que hi ha una disminució més elevada en la 

forma química de l’anhídrid sulfurós combinat. 

 

Comparant les dues mostres amb la mateixa concentració d’anhídrid sulfurós i 

diferent temperatura d’emmagatzematge, l’ampolla a 6ºC conté una 

concentració major de les tres formes químiques de SO2. 
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Gràfica 6.9 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 200ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

Font: elaboració pròpia 
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Finalment, en les mostres que contenen inicialment 200 ppm de SO2 (aprox.), 

també observem que en les dues ampolles amb diferent temperatura 

d’emmagatzematge, la forma química de SO2 predominant és el combinat, 

seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 68-83% 

Lliure: 17-32% 

Molecular: 0,3-0,6% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 63-75% 

Lliure: 24-37% 

Molecular: 0,45-0,70% 

 

També podem veure que al llarg de dos mesos aproximadament, disminueixen 

de forma semblant les tres formes químiques en les dues temperatures 

d’emmagatzematge, excepte el SO2 lliure i molecular de l’ampolla a 6ºC, que 

augmenten durant les tres primeres setmanes i després va disminuint. Aquest 

augment no és coherent, però com hem comentat ja varies vegades, pot ser un 

error del mètode que utilitzem per fer la determinació. 

 

Comparant les dues mostres amb diferent temperatura d’emmagatzematge, 

podem veure que la quantitat de SO2 lliure, combinat i molecular, és major en la 

mostra emmagatzemada a 6ºC que en la de temperatura ambient. 

 

En la següent gràfica (Gràfica 6.10) podem observar representat els valors del 

SO2 molecular del suc de taronja concentrat sense polpa, ja que son bastant 

inferior a les altres dues formes químiques (lliure i combinat), i no s’observa 

gairebé en les anteriors gràfiques. 
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Gràfica 6.10 Permanència activa del SO2 molecular al llarg de l’estudi en el suc de taronja concentrat sense polpa (5N523) 

Font: elaboració pròpia 
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En aquesta gràfica podem observar que hi ha alguns valors que no són 

coherents, ja que la concentració d’anhídrid sulfurós no pot augmentar després 

d’un temps determinat. Pot ser degut a un error del mètode on fem la 

determinació, tal i com hem comentat en casos anteriors. 

Un exemple seria l’ampolla que conté inicialment 1000ppm de SO2 (aprox.) i 

està emmagatzemada a 6ºC, no pot ser que a les tres setmanes augmenti 

4,05ppm de SO2 molecular. 

En les dues ampolles que contenen 600ppm de SO2 (aprox.), passa també una 

cosa molt estranya, i es que en cada determinació que hem realitzat van 

augmentant i disminuint. 

 

Sense tenir en compte aquests resultats, podem veure que la quantitat de SO2 

molecular és major en les mostres emmagatzemades a 6ºC, i disminueix al 

llarg dels dos mesos. 
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SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT  

En la Taula 6.12 podem observar com evoluciona la concentració d’anhídrid 

sulfurós total en el suc de raïm negre concentrat al llarg de l’estudi, en el qual 

han passat dos mesos aproximadament. 

 

Taula 6.12 Permanència activa del SO2 TOTAL (ppm) del suc de raïm negre 

concentrat 

ppm SO2 i Tª 
emmagatzematge 

TEMPS (dies) 

25-2-09 4-3-09 11-3-09 18-03-09 25-3-09 1-4-09 1-5-09 

1000 ppm Tª +15+25 1226,0 980,1 1168,7 1071,2 965,1 886,4 984,9 

1000 ppm Tª 6ºC 1059,8 1087,8 1012,7 1053,9 1064,1 1120,3 1077,4 

600 ppm Tª +15+25 726,7 689,4 545,4 650,4 632,0 618,7 580,6 

600 ppm Tª 6ºC 667,5 695,4 694,5 687,2 661,4 522,0 626,0 

200 ppm Tª +15+25 249,8 270,4 213,2 235,6 223,9 167,6 137,4 

200 ppm Tª 6ºC 281,9 255,7 261,5 249,8 236,9 245,2 245,0 

Font: elaboració pròpia 

 

Observem que al llarg del temps va disminuint la quantitat del conservant.  

En aquest suc també apareixen valors que no son coherents, ja que la quantitat 

posterior d’anhídrid sulfurós a una data concreta no pot donar mes alta que 

l’anterior. Això pot ser degut a un error del mètode. 

 

En la gràfica 6.11 podem veure la representació gràfica de la taula 6.12 

referents als valors del anhídrid sulfurós TOTAL. 
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Gràfica 6.11 Permanència activa del SO2 TOTAL en el suc de raïm negre concentrat 

Font: elaboració pròpia 

 

 

1
6

4
 

3
  

3
 



   165 
 

Amb aquesta gràfica observem que, la concentració d’anhídrid sulfurós no ha 

disminuït gaire, en comparació amb els sucs anterior. 

 

En la Taula 6.13 s’exposen els resultats de la concentració de l’anhídrid 

sulfurós lliure, combinat i molecular al llarg de l’estudi.  

En aquest cas, l’anàlisi d’aquestes formes químiques d’anhídrid sulfurós es 

comença a fer dos setmanes desprès de l’inici de l’estudi. 
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Taula 6.13 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular (ppm) en el suc de raïm negre concentrat 

ppm SO2 i Tª 
D’EMMAGATZEMATGE 

TEMPS (dies) 

11-3-09 1-4-09 1-5-09 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

1000 ppm Tª +15+25 328,8 839,8 14,4 295,4 591,0 13,0 300,0 684,9 13,2 

1000 ppm Tª 6ºC 304,2 708,5 13,3 367,8 752,5 16,1 341,2 736,2 15,0 

600 ppm Tª +15+25 164,5 380,8 7,2 235,0 383,7 10,3 215,1 365,5 9,4 

600 ppm Tª 6ºC 221,1 473,4 9,7 208,2 313,8 9,1 213,1 412,9 9,3 

200 ppm Tª +15+25 81,0 132,2 3,6 48,6 119,0 2,1 30,1 107,3 1,3 

200 ppm Tª 6ºC 106,9 154,6 4,7 94,4 150,9 4,1 97,1 147,9 4,3 

   Font: elaboració pròpia 
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En les següents gràfiques podem observar la representació gràfica de la Taula 

6.13 on veiem l’evolució de cada ampolla de suc de raïm concentrat , amb la 

concentració de SO2 corresponent i les dues temperatures d’emmagatzematge 

(+15+25ºC i 6ºC). 
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Gràfica 6.12 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 1000ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

Font: elaboració pròpia 
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En aquesta gràfica (Gràfica 6.12) podem observar que en les dues ampolles 

que contenen inicialment 1000 ppm de conservant (aprox.) amb diferent 

temperatura d’emmagatzematge, la forma química de SO2 predominant és el 

combinat, seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 65-71% 

Lliure: 27-33% 

Molecular: 1,20-1,45% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 66-70% 

Lliure: 29-33% 

Molecular: 1,30-1,45% 

 

En l’ampolla emmagatzemada a +15+25ºC, podem veure que les tres formes 

químiques de SO2 disminueixen al llarg de dos mesos, encara que després del 

primer mes augmenten una petita quantitat. 

Per altre banda, l’ampolla emmagatzemada a 6ºC, augmenten les tres formes 

químiques del conservant del mes de març a abril, i al cap d’un mes 

disminueixen. 

Aquests augments no són molt coherents i poden ser deguts a un error del 

mètode que utilitzem per fer la determinació. 

 

Comparant les dues mostres amb la mateixa concentració d’anhídrid sulfurós i 

diferent temperatura d’emmagatzematge, podem observar que en el primer 

mes, la mostra a temperatura ambient conté una concentració major de les tres 

formes químiques de SO2. Posteriorment, passa el contrari, el suc 

emmagatzemat a temperatura de 6ºC conte major quantitat de SO2 lliure, 

combinat i molecular. 
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Gràfica 6.13 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 600ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

Font: elaboració pròpia 
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En aquesta mostra que conté inicialment 600 ppm de SO2 (aprox.) i està 

emmagatzemada a temperatura ambient, també podem observar que la forma 

química de SO2 predominant és el combinat, seguit del lliure i finalment amb 

menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 61-69% 

Lliure: 29-38% 

Molecular: 1,30-1,65% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 59-68% 

Lliure: 31-40% 

Molecular: 1,35-1,75% 

 

Amb la Gràfica 6.13 podem observar que en l’ampolla emmagatzemada a 

+15+25ºC, hi ha un augment de les tres formes químiques de SO2 al llarg del 

primer mes, però desprès disminueix.  

En el cas de l’altre ampolla a 6ºC, disminueix durant el primer mes, però al mes 

de maig augmenta una petita quantitat de les tres formes químiques del 

conservant. 

 

Aquests augments, com em comentat en les anteriors gràfiques no són molt 

coherents, i poden ser deguts a un error del mètode que utilitzem per fer la 

determinació. 

 

Comparant les dues mostres amb diferent temperatura d’emmagatzematge, 

podem veure que la quantitat de SO2 lliure, combinat i molecular, en el mes de 

març i maig és major en la mostra emmagatzemada a 6ºC, i en el mes d’abril 

passa el contrari, conté una concentració major de SO2 el suc emmagatzemat a 

temperatura ambient. 
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Gràfica 6.14 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 200ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient 

(+15+25ºC) i a 6ºC 

Font: elaboració pròpia 
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Finalment, amb aquesta gràfica (Gràfica 6.14) podem observar, igual que en 

els sucs anteriors, que la forma química de SO2 predominant és el combinat, 

seguit del lliure i finalment amb menys quantitat el molecular. 

Els percentatges aproximats en cada ampolla son els següents: 

 

Ampolla emmagatzemada a temperatura +15+25ºC: 

Combinat: 60-78%  

Lliure: 21-38% 

Molecular: 0,95-1,65% 

Ampolla emmagatzemada a temperatura 6ºC: 

Combinat: 58-61% 

Lliure: 37-41% 

Molecular: 1,65-1,80% 

 

En general, en les dues ampolles emmagatzemades a +15+25ºC i  6ºC, hi ha 

una disminució bastant semblant de les tres formes químiques del SO2 al llarg 

del temps. El SO2 lliure de l’ampolla emmagatzemada a +15+25ºC és el que 

presenta una disminució més elevada 

En el mes de maig, obtenim un petit augment del SO2 lliure i molecular en 

l’ampolla a 6ºC. Aquest valor no és molt coherent, i pot ser degut a un error del 

mètode que utilitzem per fer la determinació. 

 

Comparant les dues mostres amb diferent temperatura d’emmagatzematge, 

podem veure que la quantitat de SO2 lliure, combinat i molecular, és major en la 

mostra emmagatzemada a 6ºC que en la de temperatura ambient. 

 

En la següent gràfica (Gràfica 6.15) podem observar la representació gràfica 

dels valors del SO2 molecular del suc de raïm negre concentrat, ja que son 

bastant inferior a les altres dues formes químiques (lliure i combinat), i no 

s’observa gairebé en les anteriors gràfiques. 
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Gràfica 6.15 Permanència activa del SO2 molecular al llarg de l’estudi en el suc de raïm concentrat  

 Font: elaboració pròpia 
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Amb aquesta gràfica podem observar que hi han valors que no són coherents, 

ja que la concentració d’anhídrid sulfurós no pot augmentar després d’un temps 

determinat. Pot ser degut a un error del mètode, tal i com hem comentat en 

casos anteriors. 

Un exemple seria l’ampolla que conté inicialment 1000ppm de SO2 (aprox.) 

emmagatzemada a 6ºC, i l’ampolla que conté 600ppm de SO2 (aprox.) 

emmagatzemada a temperatura ambient, ja que no pot ser que a les tres 

setmanes augmenti la concentració de SO2 molecular. 

 

Sense tenir en compte aquests resultats, i excepte les ampolles que contenen 

600ppm de SO2 (aprox.), podem veure que la quantitat de SO2 molecular és 

major en les mostres emmagatzemades a 6ºC. 

Finalment podem veure que la disminució del SO2 molecular en aquest suc de 

fruita, és menor que en els sucs de fruita anteriors. 
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SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT DESPRÉS D’ESTAR 2 DIES A Tª 

AMBIENT (abans de començar l’estudi) 

En la Taula 6.14 podem observar com evoluciona la concentració d’anhídrid 

sulfurós total en el suc de raïm negre concentrat durant dos mesos, després 

d’estar dos dies a temperatura ambient abans de començar l’estudi. 

 

Taula 6.14 Permanència activa del SO2 TOTAL (ppm) en el suc de raïm negre 

concentrat (després d’estar dos dies a Tª ambient) 

ppm SO2 i Tª 
emmagatzematge 

TEMPS (dies) 

27-2-09 6-3-09 13-3-09 20-3-09 27-3-09 2-4-09 5-5-09 

1000 ppm Tª +15+25 1226,9 1064,2 1083,5 1090,5 1067,6 1007,1 944,7 

600 ppm Tª +15+25 763,1 679,5 638,4 691,0 706,32 665,0 568,8 

200 ppm Tª +15+25 264,6 244,0 248,7 242,2 239,6 189,0 148,5 

Font: elaboració pròpia 

 

Podem observar que al llarg del temps va disminuint la quantitat del 

conservant.  

Hi ha algun valor que no es coherent, ja que la quantitat posterior a una data 

concreta no pot donar mes alta que l’anterior. Això pot ser degut a un error del 

mètode en el qual utilitzem per fer la determinació. 

 

En la gràfica 6.16 podem veure la representació gràfica de la taula 6.14 

referents als valors del anhídrid sulfurós TOTAL. 
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Gràfica 6.16 Permanència activa del SO2 TOTAL del suc de raïm negre concentrat (després d’estar dos dies a Tª ambient) 

Font: elaboració pròpia 
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Podem observar que el contingut de diòxid de sofre en aquest suc 

emmagatzemat a temperatura ambient (+15+25 ºC), va disminuint al llarg del 

temps. 

Els augments que es veuen en algun moment de l’estudi, com ja hem comentat 

abans no son coherents. 

 

En la Taula 6.15 s’exposen els resultats de la concentració de l’anhídrid 

sulfurós lliure, combinat i molecular durant dos mesos aproximadament.  

En aquest cas, l’anàlisi d’aquestes formes químiques d’anhídrid sulfurós es 

comença a fer dos setmanes desprès d’iniciar l’estudi. 
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Taula 6.15 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular  (ppm) en el suc de raïm negre concentrat (després d’estar dos 

dies a Tª ambient) 

ppm SO2 i Tª 
D’EMMAGATZEMATGE 

TEMPS (dies) 

13-3-09 2-4-09 5-5-09 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

Lliure 
(ppm) 

Combinat 
(ppm) 

Molecular 
(ppm) 

1000 ppm Tª +15+25 331,0 752,4 14,5 352,4 654,7 15,5 278,4 666,3 12,2 

600 ppm Tª +15+25 231,0 407,4 10,1 190,6 474,4 8,4 180,3 388,6 7,9 

200 ppm Tª +15+25 85,0 163,7 3,7 40,9 148,1 1,8 30,2 118,3 1,3 

   Font: elaboració pròpia 
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En les següents gràfiques podem observar la representació gràfica de la Taula 

6.15 on veiem l’evolució de cada ampolla de suc de raïm concentrat (després 

d’estar dos dies a temperatura ambient) , amb la concentració de SO2 

corresponent i la seva temperatura d’emmagatzematge. 

 

Gràfica 6.17 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 

1000ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient (+15+25ºC) 

Font: elaboració pròpia 

 
Amb aquesta gràfica podem observar que la forma química de SO2 que 

predomina és el combinat (64-70% aprox.), seguit del lliure (29-35 % aprox.) i 

finalment amb menys quantitat el molecular (1,25-1,50 %aprox.). 

 

Totes tres disminueixen al cap de dos mesos, encara que el SO2 lliure 

augmenta en abril. Com hem comentat en anteriors casos, aquest augment no 

és coherent, i pot ser degut a un error del mètode en el qual fem la 

determinació. 
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Gràfica 6.18 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 

600ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient (+15+25ºC) 

Font: elaboració pròpia 
 

En aquesta mostra que conté inicialment 600 ppm de SO2 (aprox.) i està 

emmagatzemada a temperatura ambient, podem observar que la forma 

química de SO2 que predomina és el combinat (62-71% aprox.), seguit del 

lliure (28-36 % aprox.) i finalment amb menys quantitat el molecular (1,20-

1,60% aprox.). 

 

També podem veure com disminueixen les tres formes de SO2 al llarg de 

l’estudi, excepte el SO2 combinat que en el mes d’abril augmenta, però al maig 

disminueix. Com hem comentat en casos anteriors, això no es molt coherent.  
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Gràfica 6.19 Permanència activa del SO2 lliure, combinat i molecular en 

200ppm de SO2 emmagatzemada a temperatura ambient (+15+25ºC) 

Font: elaboració pròpia 

 

Podem observar amb aquesta gràfica, que igual que en els casos anteriors, la 

forma química predominant és el SO2 combinat (64-79% aprox.), seguit del 

lliure (20-34 % aprox.) i finalment amb menys quantitat el molecular            

(0,85-1,50% aprox.). 

 

Podem veure que al llarg de dos mesos, disminueixen de forma semblant les 

tres formes químiques. 

 

En la següent gràfica (Gràfica 6.20) podem observar la representació gràfica 

dels valors del SO2 molecular del suc de raïm negre concentrat (desprès de 

dos dies a temperatura ambient), ja que son bastant inferior a les altres dues 

formes químiques (lliure i combinat), i no s’observa gairebé en les anteriors 

gràfiques. 
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Gràfica 6.20 Permanència activa del SO2 molecular al llarg de l’estudi en el suc de raïm concentrat (desprès d’estar dos dies a Tª 

ambient) 

Font: elaboració pròpia 
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Amb aquesta gràfica podem observar que la concentració d’anhídrid sulfurós 

molecular va disminuint al llarg de l’estudi, encara que es veu un petit augment 

en l’ampolla que conté 1000 ppm de SO2 en el mes d’abril. Aquest augment no 

es molt coherent, tal i com hem comentat en els anterior casos, i pot ser degut 

a un error del mètode. 
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6.8.- PÈRDUA DEL SO2 (total, lliure, combinat i molecular) AL 

LLARG DE L’ESTUDI DELS DIFERENTS SUCS DE FRUITA 

 

Amb les taules i gràfiques següents, podem observar la pèrdua de l’anhídrid 

sulfurós (total, lliure, combinat i molecular) al llarg de l’estudi en els tres sucs de 

fruita. 

 

SUC DE TARONJA CONCENTRAT AMB POLPA (5N530) 

En la Taula 6.16 podem veure la pèrdua del SO2 total al cap de quatre mesos 

(des de l’inici fins al final de l’estudi) 

 
Taula 6.16 Pèrdua del SO2 TOTAL en el suc de taronja concentrat amb polpa 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

        Font: elaboració pròpia 
 

En la Taula 6.17 observem els percentatges de pèrdua del SO2 lliure, combinat 

i molecular al llarg de tres mesos,  ja que aquestes formes químiques les 

comencem analitzar un mes després de l’inici de l’estudi. 

 

Taula 6.17 Pèrdua del SO2 LLIURE, COMBINAT I MOLECULAR en el suc de 

taronja concentrat amb polpa (5N530) 

Font: elaboració pròpia 

*no es pot calcular el % de pèrdua perquè hi han augments i disminucions al llarg de 

l’estudi i per tant s’obtenen valors no coherents. 

5N530 SO2 TOTAL (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 61,69 

1000 ppm SO2 Tª 6ºC 16,43 

600 ppm SO2 Tª ambient 75,31 

600 ppm SO2 Tª 6ºC 27,45 

200 ppm SO2 Tª ambient 90,46 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 64,26 

5N530 SO2 LLIURE (%) SO2 COMBINAT (%) SO2 MOLECULAR (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 50,43 53,78 50,41 

1000 ppm SO2 Tª 6ºC 12,79 3,33 12,72 

600 ppm SO2 Tª ambient 67,73 67,74 67,75 

600 ppm SO2 Tª 6ºC * 25,02 * 

200 ppm SO2 Tª ambient 30,73 82,83 29,71 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 44,05 44,08 43,66 
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En la següent gràfica (Gràfica 6.21) podem observar la representació gràfica de 

la Taula 6.17 referent als valors de la pèrdua del SO2 lliure, combinat i 

molecular en el suc de taronja concentrat amb polpa (5N530). 
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Gràfica 6.21 Pèrdua del SO2 lliure, combinat i molecular en el suc de taronja concentrat amb polpa (5N530) 

  Font: elaboració pròpia 
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En la Gràfica 6.21 podem veure que, excepte les ampolles que contenen 200 

ppm de SO2 (aprox.), hi ha una pèrdua en percentatge més elevada en les 

ampolles emmagatzemades a temperatura ambient. 

Això pot ser degut a que la temperatura afecta la transformació química del 

SO2. En aquest cas, a major temperatura més ràpid es produeixen les 

reaccions químiques. 

 

En el cas de l’ampolla que conté 1000 ppm de SO2 (aprox.) emmagatzemada a 

temperatura ambient, hi ha una pèrdua més gran del SO2 combinat, seguit del 

lliure i finalment del molecular. 

En l’ampolla amb 1000 ppm de SO2 (aprox.) emmagatzemada a temperatura 

de 6ºC, s’observa un percentatge de pèrdua més elevat en el SO2 lliure, seguit 

del molecular i finalment del combinat. 

 

Per altre banda, l’ampolla que conté 600 ppm de SO2 (aprox.) i està 

emmagatzemada a temperatura ambient, té una pèrdua semblant en les tres 

formes químiques d’anhídrid sulfurós. 

En canvi, la mostra que conté 600 ppm de SO2 emmagatzemada a 6ºC, només 

hem pogut representar la pèrdua del SO2 combinat, ja que les altres dues 

augmenten durant un mes aproximadament, i no es possible fer els càlculs. 

 

Finalment, en les ampolles que contenen 200 ppm de SO2 (aprox.), observem 

que l’emmagatzemada a 6ºC té una pèrdua més elevada del SO2 lliure i 

molecular, en canvi l’ampolla emmagatzemada a temperatura ambient, té una 

major pèrdua del SO2 combinat. 

 

En la taula 6.18 podem observar la pèrdua del SO2 TOTAL que hi ha en els 

pots de suc de taronja concentrat amb polpa (5N530), on vam inoculat 

Zigosaccharomyces rouxii (44 UFC/g), després de quatre mesos d’haver 

començat l’estudi amb aquest suc de fruita. 
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Taula 6.18 Pèrdua del SO2 TOTAL en els pots amb suc 5N530, amb inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii 

 

 

 

  

           

Font: elaboració pròpia 

 

En la Taula 6.19 observem els percentatges de pèrdua del SO2 lliure, combinat 

i molecular que hi ha en els pots de suc de taronja concentrat amb polpa 

(5N530), on vam inoculat Zigosaccharomyces rouxii (44 UFC/g). 

 

Taula 6.19 Pèrdua del SO2 LLIURE, COMBINAT I MOLECULAR en els pots 

amb suc 5N530, amb inòcul de Zigosaccharomyces rouxii 

Font: elaboració pròpia 

 

Amb aquests valors podem veure que quant la mostra està contaminada 

microbiològicament, la pèrdua del conservant és major que sense tenir cap 

microorganisme. 

Si comparem aquests resultats amb la Gràfica 6.37, podem observar que 

l’ampolla que conté 200 ppm de SO2 inicials, en la qual no són suficients per 

destruir la quantitat inoculada (44UFC/g), és la que major pèrdua ha tingut del 

conservant (en el cas del SO2 lliure i molecular la pèrdua és del 100%). 

 

Per altre banda, l’ampolla amb 600 ppm de SO2 inicials, té una pèrdua també 

bastant elevada, i ha pogut destruir els llevats inoculats. 

5N530 inoculat Zigosaccharomyces 
rouxii (44 UFC/g) el 19-2-09 

SO2 TOTAL (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 64,42 

600 ppm SO2 Tª ambient 90,15 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 94,76 

5N530 inoculat 
Zigosaccharomyces 

rouxii (44 UFC/g) el  
19-2-09 

SO2 LLIURE (%) SO2 COMBINAT (%) SO2 MOLECULAR (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 58,78 55,72 58,87 

600 ppm SO2 Tª ambient 94,23 85,13 94,08 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 100 89,69 100 
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Finalment podem dir que quant la mostra conté microorganismes, el conservant 

es perd amb quantitats més grans, al llarg del temps, ja que ha d’actuar contra 

aquests. 

 

SUC DE TARONJA CONCENTRAT SENSE POLPA (5N523) 

En la Taula 6.20 podem observar el percentatge de pèrdua del SO2 total al cap 

de tres mesos (des de l’inici fins al final de l’estudi) 

 
Taula 6.20 Pèrdua del SO2 TOTAL en el suc de taronja concentrat sense polpa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Font:elaboració pròpia 

 

En la Taula 6.21 podem veure la pèrdua del SO2 lliure, combinat i molecular al 

cap de dos mesos,  ja que aquestes formes químiques les comencem analitzar 

un mes després del inici de l’estudi. 

 

Taula 6.21 Pèrdua del SO2 LLIURE, COMBINAT I MOLECULAR en el suc de 

taronja concentrat sense polpa (5N523) 

Font: elaboració pròpia 

*no es pot calcular el % de pèrdua perquè hi han augments i disminucions al llarg de 

l’estudi i per tant son valors no coherents. 

**eliminem el valor de la primera determinació, ja que és inferior als altres 

 

 

5N523 SO2 TOTAL (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 25,0 

1000 ppm SO2 Tª 6ºC 10,9 

600 ppm SO2 Tª ambient 38,6 

600 ppm SO2 Tª 6ºC 19,3 

200 ppm SO2 Tª ambient 76,0 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 22,6 

5N523 SO2 LLIURE (%) SO2 COMBINAT (%) SO2 MOLECULAR (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 33,7 4,0 33,3 

1000 ppm SO2 Tª 6ºC 33,2 2,2 33,2 

600 ppm SO2 Tª ambient 50,9 32,5 50,7 

600 ppm SO2 Tª 6ºC 10,5** 29,78 * 

200 ppm SO2 Tª ambient 77,1 62,0 76,6 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 34,7** 26,2 34,5** 



   191 
 

En la següent gràfica (Gràfica 6.22) podem observar la representació gràfica de 

la Taula 6.21 referent als valors de la pèrdua del SO2 lliure, combinat i 

molecular en el suc de taronja concentrat sense polpa (5N523). 
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Gràfica 6.22 Pèrdua del SO2 lliure, combinat i molecular en el suc de taronja concentrat sense polpa (5N523) 

 Font: elaboració pròpia 

1
9

2
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Amb aquesta gràfica (Gràfica 6.22) podem veure valors molt variables en 

comparació amb el suc de taronja concentrat amb polpa. 

 

En primer lloc, les ampolles que contenen inicialment 1000 ppm de SO2 

(aprox.), tenen una pèrdua semblant de les tres formes químiques, en les dues 

ampolles emmagatzemades a diferent temperatura. El SO2 lliure i molecular es 

perd amb major quantitat que el SO2 combinat. 

 

En segon lloc, les ampolles amb 600 ppm de SO2 inicials (aprox.), s’observa 

una pèrdua més elevada de les tres formes químiques del conservant en 

l’ampolla emmagatzemada a temperatura ambient.  

El percentatge del SO2 molecular de l’ampolla a 6ºC no es pot calcular, ja que 

obtenim augments i disminucions al llarg de l’estudi. 

 

Finalment, en les ampolles que contenen 200 ppm de SO2 (aprox.), també hi ha 

una major pèrdua de les tres formes químiques de SO2 en l’ampolla 

emmagatzemada a temperatura ambient. Amb un percentatge més gran en el 

SO2 lliure, seguit del molecular i finalment del combinat. 

 

Igual que passa en el sucs anterior, el fet de tenir una pèrdua més elevada a 

temperatura ambient pot ser degut a que la temperatura, afecta la 

transformació química del SO2. En aquest cas, a major temperatura més ràpid 

es produeixen les reaccions químiques. 
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SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT  

En la Taula 6.22 podem observar la pèrdua del SO2 total al cap de dos mesos i 

una setmana aproximadament (des de l’inici fins al final de l’estudi) 

 
Taula 6.22 Pèrdua del SO2 TOTAL en el suc de raïm negre concentrat 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia 

*no es pot calcular el % de pèrdua perquè hi han augments i disminucions al 

llarg de l’estudi i per tant son valors no coherents. 

 

En la Taula 6.23 podem veure la pèrdua del SO2 lliure, combinat i molecular al 

cap de dos mesos aproximadament,  ja que aquestes formes químiques les 

comencem analitzar dos setmanes després del inici de l’estudi. 

 

Taula 6.23 Pèrdua del SO2 LLIURE, COMBINAT I MOLECULAR en el suc de 

raïm negre concentrat 

Font: elaboració pròpia 

**eliminem el valor de la primera determinació, ja que és inferior als altres 

 

En la següent gràfica (Gràfica 6.23) podem observar la representació gràfica de 

la Taula 6.23 referent als valors de la pèrdua  del SO2 lliure, combinat i 

molecular en el suc de raïm negre concentrat. 

Suc de raïm negre 
concentrat 

SO2 TOTAL (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 19,7 

1000 ppm SO2 Tª 6ºC * 

600 ppm SO2 Tª ambient 20,1 

600 ppm SO2 Tª 6ºC 6,2 

200 ppm SO2 Tª ambient 45,0 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 13,1 

Suc de raïm negre 

concentrat 
SO2 LLIURE (%) SO2 COMBINAT (%) SO2 MOLECULAR (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 8,8 18,4 8,5 

1000 ppm SO2 Tª 6ºC 7,2** 2,2** 7,0** 

600 ppm SO2 Tª ambient 8,4** 4,0 8,7** 

600 ppm SO2 Tª 6ºC 3,6 12,8 4,0 

200 ppm SO2 Tª ambient 62,9 18,9 63,4 

200 ppm SO2 Tª 6ºC 9,1 4,3 8,1 
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Gràfica 6.23 Pèrdua del SO2 lliure, combinat i molecular en el suc de raïm negre concentrat 

Font: elaboració pròpia 

1
9
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En la Gràfica 6.23 podem veure que també hi ha valors bastant variables. 

En el cas de les ampolles amb 1000 ppm de SO2 inicials (aprox.), podem 

observar que hi ha una pèrdua més elevada en la mostra emmagatzemada a 

temperatura ambient. En el suc emmagatzemat a 6ºC la pèrdua és major en el 

SO2 lliure i molecular, en canvi en el suc emmagatzemat a temperatura ambient 

la pèrdua és major en el SO2 combinat. 

 

L’ampolla que conté inicialment 600 ppm de SO2 (aprox.) emmagatzemada a 

temperatura ambient, té una pèrdua més elevada del SO2 lliure i molecular que 

en la mostra emmagatzemada a 6 ºC. En canvi la forma química de l’anhídrid 

sulfurós combinat es perd amb un menor percentatge en la mostra 

emmagatzemada a temperatura ambient. 

 

Finalment, en les ampolles que tenen 200 ppm de SO2 inicials (aprox.), podem 

observar que la mostra emmagatzemada a temperatura ambient té una pèrdua 

més elevada del conservant al llarg del temps, amb una major quantitat del SO2 

lliure i molecular, i menor del combinat. 

 

El fet de tenir una pèrdua més elevada a temperatura ambient pot ser degut a 

que la temperatura afecta la transformació química del SO2. En aquest cas, a 

major temperatura més ràpid es produeixen les reaccions químiques. 
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SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT DESPRÉS D’ESTAR 2 DIES A Tª 

AMBIENT (abans de començar l’estudi) 

En la Taula 6.24 podem veure la pèrdua del SO2 total al cap de dos mesos i 

una setmana aproximadament (des de l’inici fins al final de l’estudi) 

 
Taula 6.24 Pèrdua del SO2 TOTAL en el suc de raïm negre concentrat desprès 

d’estar dos dies a Tª ambient  

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

En la Taula 6.25 observem els percentatges de pèrdua del SO2 lliure, combinat 

i molecular al cap de dos mesos aproximadament,  ja que aquestes formes 

químiques les comencem analitzar dos setmanes després de l’inici de l’estudi. 

 

Taula 6.25 Pèrdua del SO2 LLIURE, COMBINAT I MOLECULAR en el suc de 

raïm negre concentrat 

Font: elaboració pròpia 

 

En la següent gràfica (Gràfica 6.24) podem observar la representació gràfica de 

la Taula 6.25 referent als valors de la pèrdua  del SO2 lliure, combinat i 

molecular del suc de raïm negre concentrat (després d’estar dos dies a 

temperatura ambient abans de començar l’estudi). 

 

 

Suc de raïm negre conc. Desprès 
d’estar 2 dies a Tª ambient 

SO2 TOTAL (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 23,0 

600 ppm SO2 Tª ambient 25,5 

200 ppm SO2 Tª ambient 43,9 

Suc de raïm negre conc. 
Desprès d’estar 2 dies a Tª 

ambient 
SO2 LLIURE (%) SO2 COMBINAT (%) SO2 MOLECULAR (%) 

1000 ppm SO2 Tª ambient 15,9 11,4 16,0 

600 ppm SO2 Tª ambient 9,0 4,6 22,0 

200 ppm SO2 Tª ambient 64,5 27,7 65,1 
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Gràfica 6.24 Pèrdua del SO2 lliure, combinat i molecular en el suc de raïm negre concentrat després d¡estar dos dies a Tª ambient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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En l’anterior gràfica (Gràfica 6.24) podem veure clarament que hi ha una 

pèrdua més elevada de conservant en l’ampolla que conté inicialment 200 ppm 

de SO2. 

En les tres ampolles amb suc, la forma química que es perd amb major 

quantitat és el SO2 molecular, seguit del lliure i finalment el combinat. 
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6.9.- RESULTATS DE LA RESISTÈNCIA MICROBIOLÒGICA EN 

ELS DIFERENTS SUCS DE FRUITA ESTUDIATS  

 

Amb les gràfiques que s’exposen a continuació, podem observar com 

evoluciona la resistència microbiològica que té el conservant utilitzat (anhídrid 

sulfurós), en els tres sucs estudiats. 

Els valors de cada gràfica es poden consultar a l’apartat 10. ANNEXOS. 

 

SUC DE TARONJA CONCENTRAT AMB POLPA (5N530) 

En les següents gràfiques estan representat els valors de l’apartat 10.1 “Annex 

I: Informació tècnica del suc de taronja concentrat amb polpa (5N530)”. 

Es pot observar com evoluciona la contaminació microbiològica dels tres 

microorganismes inoculats (Aspergillus niger, Lactobacillus plantarum i 

Zigosaccharomyces rouxii) al llarg d’un mes, i amb diferents concentracions de 

conservant (1000, 600, 200ppm de SO2 i sense conservant). 

 
Aspergillus niger 
 
 
Gràfica 6.25 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul 

d’Aspergillus niger amb 1000ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 
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Gràfica 6.26 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul   

d’Aspergillus niger amb 600ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 

 

Gràfica 6.27 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul 

d’Aspergillus niger amb 200ppm SO2 

 
Font: elaboració pròpia 
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Gràfica 6.28 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul 

d’Aspergillus niger sense conservant 

Font: elaboració pròpia 

 
 
Amb la Gràfica 6.27 podem veure que amb 200ppm de SO2 és efectiu a 

temps d’una setmana, ja que desapareix el creixement de fongs.  

 

En el blanc (sense conservant) només apareixen fongs en la dilució : 10-1 i 10-3, 

encara que a la 10-3 desapareixen desprès de 48 hores. Per tant, cal afegir 

conservant. (Gràfica 6.28)  
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 Lactobacillus plantarum 
 

Gràfica 6.29 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus plantarum amb 1000ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 
Gràfica 6.30 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus plantarum amb 600ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

> 

> 
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Gràfica 6.31 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus plantarum amb 200ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 

Gràfica 6.32 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus plantarum sense conservant 

Font: elaboració pròpia 
 

> 

> 
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Podem observar que amb 200ppm de SO2 és efectiu a temps d’una setmana, 

ja que desapareix el creixement de les bactèries inoculades (Lactobacillus 

plantarum) (Gràfica 6.31). 

 

En el blanc (sense conservant) hi ha creixement de bactèries en totes les 

dilucions i s’observa un augment de creixement microbiològic  al cap d’una 

setmana. (Gràfica 6.32) 

A les dues setmanes llencem les mostres perquè estan fermentades, i per tant 

podem afirmar que s’ha d’afegir conservant. 

 
 
 Zigosaccharomyces rouxii 
 

Gràfica 6.33 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii amb 1000ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 
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Gràfica 6.34 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii amb 600ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 
Gràfica 6.35 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii amb 200ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 
 

> 

> 
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Gràfica 6.36 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii sense conservant 

Font: elaboració pròpia 

 
Podem veure que amb 200ppm de SO2 no és efectiu, ja que a les dues 

setmanes es dispara el creixement de llevats en la mostra 10-1 (Gràfica 6.35). 

 

En aquest cas, la quantitat adequada d’anhídrid sulfurós per destruir els llevats 

inoculats (Zigosaccharomyces rouxii), és de 600 ppm, ja que amb aquesta 

concentració el creixement desapareix a la setmana (Gràfica 6.34). 

 

En el blanc (sense conservant) s’observa un creixement elevat i al cap de dues 

setmanes llencem les mostres perquè estan fermentades. Per tant és necessari 

afegir conservant. (Gràfica 6.36) 

 
 
 
 
 
 
 
 

> 
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 Zigosaccharomyces rouxii inoculat  en el suc de taronja concentrat 

amb polpa (5N530), després de dos mesos d’haver començat l’estudi amb 

aquest suc. 

 

Inòcul: 44 ufc/g 

 

Gràfica 6.37 Resistència microbiològica a una concentració 10-3 d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii  

Font: elaboració pròpia 

 

Amb aquesta gràfica podem veure que l’ampolla que conté 200ppm de SO2 

inicial (aprox.) no és resistent per destruir els llevats inoculats.  

 

Si observem la Taula 6.9, podem veure que la data que inoculem en aquestes 

ampolles de suc (19-2-09), tenim aproximadament 0,5 ppm de SO2 molecular, 

en la qual no és resistent al creixement de llevats inoculats.  

Observant el que succeeix a 1000 i 600 ppm, són necessàries de l’ordre de 1,6 

a 3,7 ppm de SO2 molecular per fer front al creixement d’aquest llevat. 

 

 

 

 

> 
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SUC DE TARONJA CONCENTRAT SENSE POLPA (5N523) 

En les següents gràfiques es representen els valors de l’apartat 10.2 “Annex II: 

Informació tècnica del suc de taronja concentrat sense polpa (5N523)”. 

Es pot observar com evoluciona la contaminació microbiològica dels tres 

microorganismes inoculats (Aspergillus niger, Lactobacillus plantarum i 

Zigosaccharomyces rouxii) al llarg d’un mes, i amb diferents concentracions de 

conservant (1000, 600, 200ppm de SO2 i sense conservant). 

 
Aspergillus niger 
 
 
Gràfica 6.38 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul 

d’Aspergillus niger  amb 1000ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 
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Gràfica 6.39 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul 

d’Aspergillus niger  amb 600ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 
 

Gràfica 6.40 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul 

d’Aspergillus niger  amb 200ppm SO2  

Font: elaboració pròpia 
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Gràfica 6.41 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul 

d’Aspergillus niger  sense conservant 

Font: elaboració pròpia 

 
Amb la gràfica 6.40, podem observar que amb 200ppm de SO2 és efectiu a 

temps d’una setmana, ja que desapareix el creixement del fong inoculat.  

 

Amb 1000ppm de SO2, obtenim que en la mostra 10-1 no hi ha creixement des 

de l’inici, en canvi en la mostra 10-4 hi ha creixement fins al cap d’una setmana 

que desapareix. Això no es molt coherent, ja que la mostra 10-4 té una 

concentració de inòcul inferior a 10-1. També podem veure que en la dilució 10-2 

hi ha un creixement de fongs a temps 0, però desapareixen al cap de 48 hores, 

i a la dilució 10-3 inicialment no hi ha creixement, però a temps 48 hores apareix 

un fong en una de les plaques, que a la setmana desapareix. (Gràfica 6.38). 

Aquests resultats pot ser degut a una contaminació de l’aigua peptonada, 

pipeta, etc...ja que no son molt coherent. 

 

En el blanc (sense conservant) només apareixen fongs en la dilució : 10-1 i 10-2. 

A la dilució 10-3 apareix un fong al temps d’una setmana, que posteriorment 

desapareix. (Gràfica 6.41). 

Per tant, podem afirmar que és necessari afegir conservant. 
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 Lactobacillus plantarum 

 
Gràfica 6.42 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus niger amb 1000ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 
 

 

Gràfica 6.43 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus niger amb 600ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

> 

> 
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Gràfica 6.44 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus niger 200ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 
 

 

Gràfica 6.45 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Lactobacillus niger sense conservant 

Font: elaboració pròpia 
 

 

 

> 

> 
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Podem observar que amb 200ppm de SO2 és efectiu a temps d’una setmana, 

ja que desapareix el creixement de les bactèries inoculades (Lactobacillus 

plantarum). (Gràfica 6.44) 

 

En el blanc (sense conservant) hi ha creixement de bactèries en totes les 

dilucions a temps 0 i a temps 48h, però a la setmana desapareixen.  

Podríem dir que en aquest tipus de suc, no cal posar conservant per combatre 

amb aquestes bactèries, ja que no son capaces de créixer en aquest tipus de 

medi. (Gràfica 6.45) 

 

Si comparem les ampolles que no contenen conservant d’aquest suc de taronja 

concentrat sense polpa amb el suc de taronja anterior (amb polpa), podem 

observar que les bactèries Lactobacillus plantarum són capaces de créixer en 

el suc de taronja amb polpa i en el suc de taronja sense polpa, malgrat la alta 

concentració de sucres, encara que en aquest últim desapareixen al cap d’una 

setmana. 

Això també podria ser degut a la pèrdua de nutrients en el procés de 

clarificació, i per tant aquestes bactèries no tenen el medi adequat per 

desenvolupar-se.  
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 Zigosaccharomyces rouxii 
 

Gràfica 6.46 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii amb 1000ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 
 

 

Gràfica 6.47 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii amb 600ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 

> 

> 
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Gràfica 6.48 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii amb 200ppm SO2 

Font: elaboració pròpia 

 
 
Gràfica 6.49 Resistència microbiològica a diferents concentracions d’inòcul de 

Zigosaccharomyces rouxii sense conservant 

Font: elaboració pròpia 
 

> 

> 
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Amb la Gràfica 6.48 s’observa que l’ampolla que conté 200ppm de SO2  és 

efectiu a les dues setmanes, ja que desapareix el creixement dels llevats 

inoculats.  

 

En el blanc (sense conservant) hi ha creixement des del temps 0, i va 

disminuint, però al cap de dues setmanes augmenta el creixement de 

Zigosaccharomyces rouxii (>3000Ufc/g). (Gràfica 6.49) 

Per tant podem afirmar que és necessari afegir conservant.  
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SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT  

En les següents gràfiques estan representat els valors de l’apartat 10.3 “Annex 

III: Informació tècnica en el suc de raïm negre concentrat (sense inocular 

microorganismes)”. 

Es pot observar com evoluciona, al llarg d’un mes la contaminació 

microbiològica que té la mostra inicialment, amb diferents concentracions de 

conservant (1000, 600, 200ppm de SO2). 

 
 Bactèries  
 
Amb una càrrega inicial de: 

 231 UFC/g en la mostra a Tª ambient 

 349 UFC/g en la mostra a Tª 6ºC 

 

Gràfica 6.50 Resistència microbiològica  de bactèries en el suc de raïm negre 

concentrat 

Font: elaboració pròpia 
 
En la gràfica 6.50 Podem veure que amb 200ppm de SO2 a la setmana, ja 

destrueix totes les bactèries presents en el suc, per tant diríem que amb 

aquesta quantitat de conservant ja és eficaç. 
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 Llevats 

Amb una càrrega inicial de: 

 764 UFC/g en la mostra a Tª ambient 

 1698 UFC/g en la mostra a Tª 6ºC 

 

Gràfica 6.51 Resistència microbiològica de llevats en el suc de raïm negre 

concentrat 

Font: elaboració pròpia 

 
En aquesta gràfica (Gràfica 6.51) podem observar que l’ampolla que conté 

200ppm de SO2 no és capaç de destruir els llevats presents en els suc. 

En canvi, amb una concentració de conservant de 600ppm, al temps d’una 

setmana, destrueix el creixement de llevats, i per tant direm que amb aquesta 

quantitat de SO2 ja és eficaç. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

> 
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SUC DE RAÏM NEGRE CONCENTRAT DESPRÈS D’ESTAR DOS DIES A 

TEMPERATURA AMBIENT (abans de començar l’estudi) 

En les següents gràfiques estan representats els valors de l’apartat  10.4 

“Annex IV: Informació tècnica en el suc de raïm negre concentrat desprès 

d’estar dos dies a temperatura ambient abans de començar l’estudi (sense 

inocular microorganismes)”. 

Es pot observar com evoluciona al llarg d’un mes, la contaminació 

microbiològica que té la mostra desprès d’estar dos dies a temperatura 

ambient, amb diferents concentracions de conservant (1000, 600, 200 ppm de 

SO2). 

 
 Bactèries  

Amb una càrrega inicial de: 

Ampolla que 
afegirem: 

PCA (bactèries) 
Ufc/g 

1000 ppm SO2 2.190 

600 ppm SO2 1.520 

200 ppm SO2 2.690 

 

Gràfica 6.52 Resistència microbiològica  de bactèries en el suc de raïm negre 

concentrat (desprès d’estar dos dies a tª ambient abans de començar l’estudi) 

Font: elaboració pròpia 
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En la gràfica 6.52 podem observar que al cap d’un mes, les tres concentracions 

de conservant afegides, destrueixen la contaminació de bactèries en el suc. 

 

L’ampolla que conté 600ppm de SO2 és eficaç a temps d’una setmana, ja que 

a partir d’aquest temps, evita el creixement de bactèries. 

 

L’ampolla que conté 1000ppm de SO2 és eficaç a temps de dues setmanes, 

encara que no és molt coherent perquè al tenir una major concentració de 

conservant, hauria de destruir les bactèries abans que l’ampolla que conté 

600ppm de SO2. 

 

Finalment, la mostra amb 200 ppm de SO2 és capaç de destruir les bactèries al 

cap d’un mes. 

 

Comparant l’anterior suc de raïm amb aquest, en el qual ha estat dos dies a 

temperatura ambient abans de començar l’estudi, podem observar que 

necessita més temps per destruir la contaminació microbiològica, ja que aquest 

últim presenta una càrrega inicial de bactèries major que l’anterior.  
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 Llevats 

Amb una càrrega inicial de: 

Ampolla que 
afegirem: 

S+C (llevats) 
Ufc/g 

1000 ppm SO2 8.410 

600 ppm SO2 10.660 

200 ppm SO2 19.520 

 
 

Gràfica 6.53 Resistència microbiològica  de llevats en el suc de raïm negre 

concentrat (desprès d’estar dos dies a tª ambient abans de començar l’estudi) 

Font: elaboració pròpia 

 

Amb aquesta gràfica (Gràfica 6.53) podem veure que amb 200ppm de SO2 no 

es suficient per destruir els llevats que conté el suc. 

Per altre banda, l’ampolla que conté 600ppm de conservant, és capaç d’evitar 

el creixement de llevats a temps de 48 hores, i per tant és suficient afegir 

aquesta quantitat d’anhídrid sulfurós. 

> 
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6.10.- FOTOGRAFIES DELS MICROORGANISMES INOCULATS  

 

                                        Foto 6.1 Aspergillus niger 

 

Font: elaboració pròpia 2
2

3
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                                      Foto 6.2 Lactobacillus plantarum 

 

                                          Font: elaboració pròpia 
 
 

2
2

4
  



   225 
 

6.11.- FOTOGRAFIES DEL LLEVAT “HANSENULA 

POLYMORPHA” CARACTERITZAT EN EL SUC DE RAÏM NEGRE 

 

Foto 6.3 Hansenula polymorpha 

 

     Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   226 
 

Foto 6.4 Hansenula polymorpha 

 

Font: elaboració pròpia 
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7.- CONCLUSIONS 

 

Desprès d’observar i discutir tots els resultats obtinguts al llarg de l’estudi, 

arribem a les següents conclusions: 

 

En primer lloc, en quant a l’efectivitat dels microorganismes: 

 

 Comparant els dos sucs de taronja concentrats, podem veure que el 5N530 

(amb polpa) necessita conservant per fer front als tres tipus de 

microorganismes inoculats malgrat l’alta concentració de sucres; en canvi el 

5N523 (sense polpa) no necessita SO2 per destruir les bactèries Lactobacillus 

plantarum. 

 

 En el suc de taronja concentrat amb polpa necessitem de l’ordre de 1,6 a 

3,7 ppm de SO2 molecular per fer front el creixement de Zigosaccharomyces 

rouxii. 

 

 Observant els tres sucs estudiats, la dosis recomanada de conservant 

(anhídrid sulfurós) és de 200 ppm, suficients per destruir les bactèries i els 

fongs, excepte en el suc de taronja concentrat sense polpa que no cal 

conservant per destruir les bactèries inoculades. 

En el cas dels llevats, obtenim diferencies entre els tres sucs: 

 Per un suc de taronja concentrat sense polpa, amb 200 ppm de SO2 és 

suficient per fer front contra el Zigosaccharomyces rouxii. 

 Per un suc de taronja concentrat amb polpa i un suc de raïm negre 

concentrat, és necessari una concentració de 600 ppm de SO2 per destruir 

aquest llevat. 
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En segon lloc, la permanència activa del conservant utilitzat (SO2)  
 

 El comportament del SO2 en els tres sucs estudiats és el següent: 

  La concentració del SO2 va disminuint al llarg del temps. 

  En general es manté una quantitat major de les tres formes químiques 

del conservant a les ampolles emmagatzemades a temperatura de 6ºC. 

Aquest comportament es contradiu amb lo que hem trobat en la bibliografia 

sobre “La influencia de la temperatura en la relació anhídrid sulfurós lliure i 

combinat”, però com que la majoria d’informació trobada del SO2 és referent al 

vi, podrien haver diferencies en algun aspecte amb els sucs de fruita. 

  En els dos sucs de taronja, es veu més clarament que a temperatura 

de 6ºC hi ha més quantitat de les tres formes químiques de SO2 que en suc de 

raïm negre. 

 

 També podem observar l’efecte antioxidant que té el SO2, ja que les 

ampolles que tenen menys conservant s’han enfosquit. 

Hi ha una diferencia de color entre les tres ampolles amb diferent concentració 

de SO2 dels dos sucs de taronja: 

 

                                                 

 

 

Finalment en les pèrdues del SO2 
 

 En general les pèrdues del conservant son major a les mostres de suc 

emmagatzemades a temperatura ambient que a 6ºC, excepte en alguns casos.  

Això pot ser degut a que la temperatura afecta la transformació química del 

SO2.  

La temperatura augmenta la velocitat de les reaccions químiques i en aquest 

cas, a major temperatura, més ràpid es produeixen les reaccions químiques. 

1000 ppm SO2 600 ppm SO2 200 ppm SO2 



   229 
 

 Respecte a les concentracions, les pèrdues percentuals son mes grans a 

les ampolles que contenen inicialment 200ppm de SO2, però en valors absoluts 

serà major a les ampolles amb 1000ppm de SO2. 

 

 Si observem la mostra del suc 5N530, on hem inoculat Zigosaccharomces 

rouxii podem observar una pèrdua de conservant molt més elevada que en els 

altres sucs de fuita. 

Per tant, podem dir que quant la mostra conté microorganismes, el conservant 

es perd amb quantitats més grans al llarg del temps, ja que ha d’actuar contra 

aquests. 
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