
Observacions re 1 atives a forniatger;a 
I ~ e l  Piofrasoi JOSEP RUBIÓ 1 C A B E C E R A N  

Principis bhsies 

a) L'acideso de les llets 

La Ilet. considerada c?m a solilció salina. és un liquid de reacció 
lleugerament icida. 

G. Fleischmann ha trobat en I'anAlisi d'una Ilet, substancies ici- 
des: icid carbb?ic, &cid citric, caseha, clor, acid fosfbric en mono- 
fosfat, icid fosfbric en difosfat: i substincies basiques: bxid de  sodi, 
exid de potasi, bxid de calci, bxid de magnesi, en quantitat suficient 
per a neutralitzar-se 

A i'ocidesa natural de les IIets -que sempre varia entre limits 
rnolt restringits i que és  deguda probablement a I'existencia ,de peti- 
tes quantitats d'icids en estat de Ilibertat- s'hi suma l'acidesa pro- 
duida per la foimació d'icid Iictic. el qual té origen en la descom- 
posició de la lactosa pels ferments Iactics. Els procediments més em- 
pratz per a la determinació de I'acidesa mornentinia de  les Ilets, són 
el de Soxlhet i Henkel i el de Dornic. El primer és més precís, no sols 
perqu.6 s'opera sobre una major quantitat de llet, sinó perque la solu- 
ció de sosa que s'empra, és  més concentrada. No obstant aixb, el 
procediment Dornic és  suficientment piecís per a .  totes les determina- 
cionn que calen fer en formatgeria, si s'opera amb cura i es  té en 

compte la comprovació del líquid alcalí titulat. Pel procediment Dor- 
iiic, I'acidesa s'expressa en milligrams d'icid lictic, per un volum de  
10 c. c. de Ilet. 

b) Acidificoció esponthnia de les llets 

Leichmann ha trobat, en l'examen de 60 mostres de llet deixades 
acidificar espontiniament -mostres de diferents indrets d'Alemanya 

i de Suecia- el predomini d'una sola especie bacteriana: el Bacte- 
rium lactis ocidi, Leichmann, el qual pel seu viu creixement sobrepas- 
Ea en general a totes les altres especies bacterianes. 
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La llet esteril posada en un tub d'assaig i sembrada amb I'especie 
bacteriana aillada per Leichmann. roman sense descompondre's du- 
rant 8 dies, a 9 - I Z O  C. de temperatura ; durant 6.5 dies, a 12-14' C. 
De 15 a 20' C , el creixement de les bacteries i I'activitat de la fer- 
mentació, augmenten de forma perceptible, fins a adquirir un mixim 
entre 32:380 f. Per sobre de 38O C. I'aptitud per a la multiplicació: 
baixa. A 4 5 O  C. el creixement de les bacterles queda paralitzat. Sota 
la influencia d'una temperatura de 47-48' C. el cultiu mor. 

Fora les lleteriesi els estables de rernugants, el Bacteriurn lactis aci- 
di, Leichmann, es troba en la pols dels locals i també en els fencs i 
les palles. pero no pas en els excrements de vaca ni en I'aigua corrent. 

Algunes bacteries Iactiques, produeixen a I'ensems que ;cid Iictic, 
abundants quantitats d'altres productes de fermentació, principalment 
&cid carbonic i hidrogen. Aquestes bacteries es multipliquen a 36- 
40' C. i d'una manera extraordinaria entre 42-43', 

A la temperatura de l3ambient,.sols s'esdevé la forrnació de gasos, 
quan les bacteries esmentades existeixen en molta quantitat. Si apa- 
reixien gasos, doncs, és que es tractaria d'un defecte de la Ilet. 

c) Higrene de la llet 

La basefonamerital' per tal d'obtenir bons Productes de la llet, 
consicteix a operar cobre una materia prima d i  bona qualitat, trac- 
tada en les millors condicions d'higiene possible. ' 

La llet caldria que fos rnunyida observant lec més escrupoloses 
regles higi&niques i emprant recipients nets i mil101 encara, esterilit- 

zats. Tot seguit caldria filtrar-la, per treure les impureses grosses que 
hi haguessin pogut caure durant la munyida. En tercer terme caldria 
que fos refrigerada, per anullar el desenrotllament dels ferments de 
tota mena, que conté sempre. 

A Hol?nda i Dinamarca -pai:ios rnés nordics i d'iin clima més 
fred que el nostre- ten en^-en compte aquests factors que hem esmen- 
1st i la llet no és admesa pels indu-trisls o per les cooperatives, si no 
ha estat tractada amb les degudes condicions. D'ací, principalment. 
la bona qualitat dels productes dSaquests paisos. 

A Catalunya, fins ara, no hi ha pas una acció de conjunt per 
part dels compradors de Ilet. Tot al contrari. Existeix una competen- 
cia comercial funesta, que fa que els productors tinguin les mans lliures 

3- tot coiltrol. Ni per l'acció nrancomunsda dels campradors-indus- 
trials o comerciants-, ni per la intervenció directa o indirecta de cap 



organisme estatal, el productor lleter de Catalunya, no s'ba vist im- 
puisat a complir bé la seva comeea d'atendre la llet sense oblidar les 
més elementals regles d'higiene. 

El nostre pages que es decideix de nou a criar bestiar lleter, no 
trobara pas ningú ni cap explotació que 1i serveixi de punt de refe- 
rencia, que li ensenyi com cal tractar la llet i en quina forma cal que 
sigui munyida. El vaquef professional no representa per al neofit cap 
garantia, -quant a donar l'exemple d'una practica 'de munyida, amb 

les degudes ,precaucions normals. 

Consideracions generals sobre formatgeria 

El coneixement de la lormatgeria, requereix una practica llarga i 
continuada. L'industrial formatger, vulgui o no, dicposi de molts mit- 
jans o actui arnb pobresa d'utillatge, es veu contínuament obligat a 
fer d'observador,. a anotar dades, a treure concfuiions, a investigar 
sobre les causes que circumstancialment canvien els resultats que s'es- 
peren, fins que es pot assolir un domini més o menys complet-o el 

que la practica demana-, sobre la fabricació d'un o dels diversos 
tipus de formatge que interesen. 

La posició de I'industrial formatger, cal que sigui regida per una 
norma estricta : iiLa d'anar anotant rigorosament totes les'observacions 
fetes. i no aventurar-se a fer innovacions. fins que s'estk segur del que 
va a fer-se i de les dades que es tenen recollides». 

Hi ha una serie d'observacions, no obstant aixo, que sols poden 
ésser efectuades q& es compta amb experiencia i una certa habili- 
tar. Tals són, per exemple, la dictaminació sobre el grau d'humitat 
d'una pasta ,o  sobre I'estat de maduració dels formatges. 

En general pot dir-se, que qui domini la bona elaboració d'una 
classe única de formatge en diferents llocs--i per tant-, sota condi- 
cions exteriors diverses, podre3 més facilment elaborar qualsevol altra 
classe de formatge, dssprés de breus instruccions o d'una explicació 
clara i concreta. 

Operacinns necessiiries en formatgeria 

El caracter concís que creiem oportú de donar a aquest treball, 
ens obliga a tractar en termes generals de les operacions necessaries 
en formatgena. allisonats per les obse~acions que hem fet a i'urgell, 
sobre els formatges Brie, Edam i Mahó, obtinguts amb quall. Fem cons- 
tar, pero. que esclaus d'aquesta concisió, no farem ús d'una estruc- 
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tura rigorosa. Per aixb prescindim de parlar en particular, i en apartats 
diferents, de cada un dels formatges l'estudi dels quals ens interessa. :. 
C~ntr i~iament ,  hem volgut establir una conexió entre ells, i fer-ne 

' 

. , 
alhora, un estudi comparatiu. 

Acidesa i percentatge en grassa de la barreja de llets 

La determinació de I'acidesa així com la del percentatge en grassa 

de la barreja de llets, tenen un interes excepcional'en formatgeria. com 
a dades a anotar en el registre tecnic de fabrica. Previa la determina- 
ció de l'acidesa de la barreja que es destina a fabricar, cal que s'bagi 
precisat la de cada una de les partides que hi entren. Així es poden 
separar totes les. que podrien representar un perill per a la fabricació. 
<<De llets acides, és impossible d'obtenir bons productes.), 

Són moltes les ocasions en que es fa precis d.operar amb llets 
que han sofert un principi d'acidificació avancat, que fins depassa i 
tot, el limit de 220 que assenyala Dornic en les seves investigacions, 
cóm a impropi per a la fabricació. Ceneralment es dóna aquest cas 
abans d'entrar de ple en el periode d'estiu, quan sobrevé una calor 
avancada i les condicions atmosf&riques es fan favorables. La llet pot 
recollir-se dues vegades al dia i ésser conservada a la fabrica-en de-. 
gudes condicions-durant el temps precis, pero aquesta prevenció 
sols és un darrer recurs perque ve a augmentar el capítol de despeses.. 
Pot ésser aixo motiu que ens obligui a admetre les llets de la munyida 
del vespre, en condicions imprbpiea per a una treballada norma¡. 

Si les llets dubtoses ja han arribat a una acidesa superior a 24O 
Dornic, I'únic que cal fer és desnatar-les a una temperatura baixa, que 
mai no ha de depasar d'uns 25-260. En aquest cas, caldra que espe- 

rem, semire, d'obtenir un rendiment infeilior. 
La caseina que es va precipitant en petits yrumoils i que queda 

en suspensió dins el Iíqiiid, tanca en el seu si els glbbuls de grassa. A 
més, a les parets interiors del bol de centrifugació es van incrustant 

totes aquelles parts suspeses en la llet que tenen un pes específicmajor 
que el de la grassa i s'obtura aixi la sortida de la llet desnatada. En 
certes ocasions, si es disposa de dues desnatadores caldri fer-ne un 
úr intermitent o conjunt, per donar temps a la neteja dels bols i per 
fer més ripid el desnatat; ¡.de passada evitar que amb la Ilarga durada 
d'aquest s'alteri més fondament la llet, i arribi a fer,se impossible 

i'operació del desnatat. 
Unes condicions. atmosferiques favorables, precipiten la malmesa 



de  Ilets. Com herr~ dit en UII apartat anterior, la geneialitat dels pro- 
ductor~  de Catalunya no donen a la llet el tractament oportú i necec- 
sari. En finques importants-que podrien disposar dels mitjans neces- 
saris, que compteri amb quadres d'excessiva amplitud i fins a cert 
punt luxoses per a I'estabulació dels animals-no s'ha pensat a dis- 
posar d'un 'petit local (adequat convenientment i al marge de  la va- 
queria), on hi hagi tan tols un senzill refrigerant per a refredar la llet 
tantost acabada de munyir. 

D'altra banda, al costat del qui té possibilitats folgades, bi ha 

I'agricultor que viu amb pobresa de recursos, que habita en una casa 
de p a g h  mancada de bona comunicació i molt allunyada del nucli 
riiral al qual pertany. Es entre aquests precisament, on hem trobat 
una més bona dispoeició. Potser si analitzivem aquest cas, en dedui- 

riem que I'individu situat al camp, I'individu que sap prescindir del 
plaer i dels avantatges-sempre discutibles en aquest cas-, que re- 
porta de viure en collectivitat, estima més llurs iiteressos o se'n sent 
més recelós. 

A I'agricultor que viu en les coridicions que acabem de referir, 
generalment, en cap temps no pot ésser-li recollida la Ilet dues vegades 
a: dia. Aquesta particularitat, ha fet que higim pogut observar com 
durant el temps més assolellat i per tant de calors més fortes-jiiny, 
agost-, la Ilet, comparativament, ha arribat meriys alterada a destina- 

ció que no pas durant els mesos de maig i setembre, epoca en que les 
temperatures mitjanes-a I'Urgell-es troben disminuides en  4.5O C., 
en relació als mesos de més calor. En canvi, durant el maig-i setemhre. 
són més els dies en els quals augmenta la humitat de I'aire. Hi ha unes 
condicions atrnosf&riques, que, com hem dit, faciliten la més ripida 
acidificació de les Ilets i que han de referir-se, principalment, al grau 
higrometric de l'atmosfera. 

Ens hem'desviat de  la +estió principal estenent-nos a explicar 

, potser amb massa detall el per que I'industrial formatger es veu obli- 
gat a operar amb llets que ja han sofert una acidificació accentuada. 
Tornant sobre la qüestió primera, podem dir que de les nombroses 
observacions que hem pogut fer en els productes obtinguts, llur millor 
qualitat, ha coincidit sempre amb la treballada de Ilets 'frecques, el 
grau mitji d'acidesa de les quals no hagi depassat de 18-19° Dornic, 
tractant-se dels formatges Mahó i Edam. En canvi, per obtenir format- 
ges Brie, ens ha resultat indiferent d'operar amb llets acidificades, no 
depassant de 20° llur acidesa. 

El tractament de llets d'una acidesa variable entre. 22 i 24O, ens ha 
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portat a resultats diversos. Hom pot treure'n, pero, una deducció 
, general i és iique difícilment podem aventurar-nos a obtenir amb 

aquestes llets (encara que canviem el procediment de fabricació en la 
deguda forma) productes que madurin bé, i que les perdues són més 
nombrases en els formatges Edam, que no pas en els de Mahón. 

L'altra determinació que cal fer en la barreja de Ilets-el percen- 
tatge en grassa-, té una influencia directa sobre la finor del producte, 
cjuan es tracta d'obtenir formatge Brie. El percentatge de grassa tamhé 
té influencia directa sobre el rendiment. Segons les observacions fetes 
per Martin, operant amb formatgec Guyere, els rendiments del for- 
matge fresc estan en relació íntima amb la materia seca de les llets., 
Quan per un treballat impropi del coagul, s'ba fet possible que el .. 
xerigot contingui més grassa(qüestió de la cjual tornarem a parlar en 

lSapartat següent), el pes del formatge fresc que s'espera obtenir es 
traba disminuit d'una manera sensible. El percentatge en grassa aug- 

. menta extraordinariament lafinor i pastositat del formatge Brie, pero 
no passa pas ben bé igual amb els altres dos tipus de formatge I'estudi 
comparatiu dels quals ens interessa. Es pot obtenir Mahó i Edam a e  
consistencia pastosa, amb llets que hagin estat ,desgrasades en part. 

La pastositat i finor d'aquests dos formatges, dep& principalment 
de la humitat continguda en la pasta i del curs de rnaduració que s'ha 
seguit. S'obtenen iguals resultats o diferencies inapreciables, encara 
que el percen'tatge en grassa de les llets de que ens hern servit, varii 
entre certs límits. Per al formatge de Mahó, aquests límits són molt 
amples ; es poden obtenir formatges que madurin optimament (la dis- 
minució de la grassa retarda la maduració) amb llets d'un 2 % de 

' materia grassa. Per al formatge Edam, en canvi, el percentatge en 

grissa que no pot ésser inferior a un 2.6 %. 
El qui .coneix la formatgeria, en condicions determinades, pel sol 

tacte dels granets de coigul pot jutiar sobre el desgrassament i I'aci- 
desa de les llets que han servit per al coagulat. 

. . 

Coagulació de la barreja de llets i treballat de la pasta 

La coagulació és una de les operacions que té un interes més par- 
ticular. Li són factors favorables la temperatura, el punt optim de la 
qual és 41° C. la cpantitat de quall emprada, la reacció &ida i la pre- 
sencia en la llet de sals de calci Les sals de sodi i de potassi, pel con- 

trari, fan menys sensible la caseina a l'acció del quall 
La coneixenca de la llei i de les regles generals de la 
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coagulació, ens permeten determinar a I'avancada, quina quantitat &e 
ouall cal emprar per tal que la coagulació esdevingui en el temps vol- 

gut. segobs ha comprovat Duclaux, no obstant aixo, la'llei principal 
del coawlat que din : Iia igual. temperatura, el temps que dura la coa- 
gulació esta en relació inversa arnb les quantitats de quall empradesii 

sols es verifica a intervals compresos entre 20 i 60 minuts. D'+í que 
per al formatge Brie, com que el coagulat cal que duri un període de 
trmps superior als intervals esmentats, el cilcul de la quantitat de quall 
necessaria és obligat de fer-lo d'una manera més o menys empírica, 

De les observacions que ens ha estat possible constatar sobre els 
resultats de la coagulació, n'hem deduit que el temps de durada 

d'aquella, iideu ésser fix per als formatges Mahó i Edam i que, en 
carivi, deu variar entre límits compresoi de 90 a 120 minuts pez al 

formatge Brie~i. 
Com més alta ha estat la temperatura a que s'ha portat a terme 

la  coagulació i com menys temps s'hi haesmercat, més ripidament té 
lloc I'eliminació del xerigot. Altrament, el coagul mantingut durant 
molt de temps en contacte amb el xerigot, determina una acidificació 
¿'aquell. Per algun tipus de formatge, el Cheddar per exemple, el 
coagul s'acidifica deixant-lo en contacte amb el xerigot durant un 
temps que varia entre dues i quatre hores, segons els casos. 

Aquest formatge, pero, s'ha de deixar madurar a temperaturec 
altes (24O C.). si es vol que la mzduració es realitzi en el temps 

detefminat com a optim, el qual és d'uns 30 a 40 dies. 
De tqt el que acabem d'esmentar pot deduir-se la importancia de 

I'establiment d'una norma sobre la temperatura i el temps en la ., 

coagulació cal que sigui efectuada. 

Pot ~reci~i tar-se  l'escorrim del coagul, recalentant la pasta tre- 

ballada junt amb el xerigot, o~eració que és precís de realitzar en el 
formatge Edam, pero que la practica no ha pas aconsellat de fer-la 
en el formatge de tipus mahones. Les nostres observacions ens han 
permes comprovar que els dies en que p'er dificultats imprevistes no 
ens ha estat possible de recalentar el coagul del formatge Mahó, i en 
canvi, ens hem vist obligats a efectuar la coagulació a 24-25' C., 
i'operació d'escorriment a la caldera s'ha allargat en 15-20 minuts El 
formatge fresc obtingut, altrament, ha presentat un altre aspecte, una 
coloració blanca més pallida impregnada en certs casos de capes Ileu- 
gerament verdoses, una major consistencia. motiu pel qual esdevé més 

difícil el principi de maduració. 
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La temperatura a que s'ha de fer el coagulat, per als formatges 

Mahó i Edam, com que ens interessa' l' esco~riment a la caldera en un 

temps CUTt (20-30 minuts respectivament), el millor és fixar-Ia per 1a 
.practica,' com ja direm mé~.endavant. Nosaltres, pero, no aconsella

ríem que fos feta a menys de 28-29° c. Quant al temps de la coagu

lació no es 'pot depassar en aquests formatges deIs 3'0-45 minuts. 

Una vegada tret el coagul de la caldera, continua escorrent-se 

encara, i l' escorriment és tan més accentuat i rapid, com més alta sigui 

la temperatura a que es conservi la pasta. Es evident, dones, que se

gons l' epoca de l' any, segons la facilitat amb que el coagul pot refre

dar-se per la temperatura ~mbient un cop fora de la caldera, la tem

peratura de coagulació haura d' anar variant en la forma que la practica 

ens indiqui. Per als formatges Mahó i Edam, als quals ens referim, 

no ens ha- semblat convenient depassar mai de 36° C. El treball de 

la pasta no té altra finalitat que la de facilitar l' expulsió del xerigot i 

dividir el coagul .en trossos més o menys petits, segons el tipus de for

matge que es vol fabricar. 

Per al formatge de tipus mahones n'hi ha prou amb dividir la ~asta 

en trossos que no sobrepassin del volum d'un sigró. Encara que el 

coagul quedi molt humit, el formatge pot iniciar una bona fermentaci6., 

En r epoca, de calors, no obstant aixo, convé deixar la pasta més 

eixuta. Del contrari, les fermentacÍons amb forta producci6 de gasos 

podrien esdevenir sotapremsa i les perdues durant el primer període 

de maduració, ésser majors. 

No hi ha regla fixa, com hem dit anteriorment,per a determinar 

el grau -d'humitat a que cal deixar la pasta. SoIs -amb una certa 

experiencia i habilitat, pel tacte que ofereixen els grans de coagul, es 

podra tenir Ja convicció que la pasta ha quedat suficientment eixuta. 

El treballat del coagul per al formatge tipus Edam, ha d'ésser més 

completo Deu dividir-se intensament, fins que es trobi redu'it a trossos 

.del volum d'un gra de blat. A més cal que sigui recalentat. El reca-

1entament, pero, cal fer-lo poc a poc i no pot comenl;ar-se fins que la 

pasta ja s'ha dividit en la deguda forma. 
La pasta per al formatge ~dam, cal que sigui molt més eixuta qu·~

no la que ens serveix per al' Mahó. Si no s'ha pogut obtenir el degut 

,escorriment a la propia caldera, el formatge Edam madura menys bé 

1. sofreix deformacions, en perjudici de la qualitat i de la presentació. 

Una coagulació ben feta i un ·treball acurat de la pasta, ens do

nara un major rendiment en formatge frese i una major uriiformitat del 
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coagul i arnb aix& darrer, tindrem una de les millors garanties perque 
e1 formatge maduri com s'espera. 

Sobre el formatge Brie 

En parlar de la fixació de la temperatura a que deu fer-se el coa- 
gulat i el treball de la pasta, no hem esmentat per a res el formatge Brie, 
i és que aquest formatge no té cap semblanca en la forma de fabrica- 
ció arnb els formatges Mahones i Edam. Hem dit, pero, que el temps 

de coagulació per al Brie, cal que estigui compres entre 90 i 120 minuts. 
La raó no és altra que la necessitat d'obtenir un coigul que es deixi 
tallar .ficilment en plans horitzontals, sense trencar-se. Fent massa 
ripida la coagulació, la pasta resulta més consistent i s'escorre més de 
pressa, pero llavors es trenca arnb facilitat i es fa més dificil dividir-la 
en la forma deguda, per tal que després s'uneixi bé en els motlles. 

En el formatge Brie, com que resulta molt entretinguda l'opera- 

ció del treballat del coigul (la seva divisió en capes horitzontals, paral- 
leles i tan fines com sigui possible, capes que cal posar les unes sobre 
les altres i arnb cura dintre els motlles) lec coagulacions cal que siguin 
fetes en dipbsits d'una cabuda rnaxi'ma de 30-40 litres. Operant arnb 
més de 30 litres les darreres seccionc de pasta que es treuen del dip&- 
sit, són massa fredes i la unió en el motlle es fa dificultosa. Altrament, 
la,coagulació d'un volum petit de Ilet, fa que el refredat del conjunt 
s'esdevingui més rapidament. 

En el cas del formatge Bne la temperatura de l'ambient té una 
influencia essencial, per al bon o defectuós escorriment de la pasta. 
Segons sigui aquella, caldri que la coagulació es faci a més o menys 
temperatura, en més o menys temps. Els límits de la temperatura del 

' 

coagulat, van compresos en 28 j 33O C, respectivament. Si és infe- 
rior a 14O C la temperatura del local on es fa l'emmotllat, no hi ha 
possibilitat que els formatges quedin bé. Retindran molt de xerigot i 
aixo sera cavsa que es tornin agres aviat. En canvi, si la temperatura 

del local és superior a 220 C, cosa corrent durant I'estiu en moltes de 
les nostres comarques, el formatge queda ressec i es fa malhé molt 

de pressa. 
Pel gruix a ha quedat reduTda la pasta, o el formatge millor 

dit, després de les 36 hores de I'espremuda ,es veu si l'escorriment 
ha estat prou intens i si el formatge tindri la deguda qualitat. La 
temperatura.¡ el temps necessaris per a la coagulació, van lligats d'una 
manera intima, en el formatge Brie, arnb la temperatura de I'ambient. 
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Com hem esmentat. el punt que a nosaltres ens ha servit de millor 
referencia, per jutjar sobre la bona practica de les operacions realit- 
zades, és el gruix a que quedava redult el formatge, passat el temps 
que hem referit de 36 hores, després de I'espremuda. 

Ernrnotllamenf i prernsada 

Si no fos per no deixar un buit massa visible en aquest treball, 
no ens hauriem referit a I'emmotllament; puix que sobre aquest par- 

ticular poques consideracions ens ha dictat l'observació. Una consi- 
deració general ens cai fer, pero, i é s  -que e? l'operació d'emmotlla- 
ment s'ha de procurar, tant com sigui possible, que la pasta no es 
refredi massa ; per tant, cal efectuar-lo sense entretenir-se. Si el C O ~ ~ U I  
és fred, sigui quin sigui el formatge que es vol obtenir, la soldadura de 
la pasta no es farh bé, i I'escorriment tampoc. 

La premsada aols s'efectua per a¡ formatge Mahó i Edam. El seu 

objecte és el d'eliminar el xerigot dels formatges frescos, accelerar 
la soldadura dels grans de coigul i donar rApidament als formatges 
una superfície Ilisa. Amb la premsada sols pot eliminar-se el xerigot 
que es troba adherit exteriorment al coigul. El que es troba tancat 
entre les seves partícules sols és possible d'eliminar en part i encara 
no pas sol, sinó sempre amb associació amb una part de giassa, que 
també es trobi tancada mecanicament. Pot veurek aixo, si s'exerceix 
sobre el formatge Mahó especialment, una pressió forta. El xerigot que 
surt per efecte de la pressió exercida conté més grassa i presenta un 
aspecte terbol. En canvi, el xerigot del formatge Brie que s'exuda 
naturalment de la massa de coagul, presenta un aspecte clar. 

Es practicament. impossible, regular bé la humitat dels gran8 de 
C O ~ ~ U I ,  mitjancant la premsada. 

Per la pressió, és dificil eliminar tot el xerigot que cal, si la tem- 
peratura de la sala de premses no és la convenient. Per aixo els factors 

principals que regulen la premsada, són: la ~ressió exercida per quilo 
de formatge i la temperatura ambient. Sobre aquests dos factors, és 
facil d'orientar-sequan es tracta de fabricar formatge Edam, perque 
es troben observacions constatades en la majoria dels textos de for- 

matgeria. 
No passa igual pero, en tractar-se del formatge rnahones, la f?bri- 

cació del qual sols ha adquirit caricter d'industnalització fa poc temps, 
fins i tot al seu lloc d'origen. En el formatge de Mahó, a causa de- la 
gran superficie lliure que deixa per a I'escorriment, la premsada no cal 



que sigui molt energica. N'hi ha prou d'assegurar la unió del C O & ~ U I  
i a aixo hi ajuda la temperatura de la pasta i la de l'aire que I'envolta. 

En una sala de premses, la temperatura de la qual era de 12 a 14 C., 
es verifica la coagulació a 28O C. i posteriorment obtinguérem una prem- 
sada bptima, fent actuar una pressió d'uns 5 guilos per quilo de for- 
matge fresc. Aixo durant I'hivern. Durant el temps de fortes calors 
en que hem arribat a tenir a la sala de premses temperatures de 30 i 
fins 32O C., la pressió referida I'hem augmentada 4 i 5 vegades. 

No és possible determinar. en números concrets, quina pressió és 
Ir< que cal exercir, pero cal augmentar-la tant com més eixuts hagin 
quedat els coaguls i segons com va$ la temperatura. A I'hivern, po-. 
árem deixar un formatge més humit sense por a una feimentació pe- 
rillosa i a l'estiu, en canvi, el forrnatge s'ha de deixar eixut, per por 
que durant la fermentació no es 'faci malbé. Per l'acció d'una tempe- 
ratura baixa a la sala de premses-inferior a IOo C.-la premsada re- 
sulta deficient, no sol3 perque I'eliminació del xerigot no s'efectua, 
sinó perque la soldaduradels grinuls de coigul es fa difícil. 

Resulta evident per I'exposició acabada de donar. que no pot de- 
lerminar-se d'una forma concreta la pressió que cal exercir, ja que 
per determinar-la, ens hem de valer d'una dada empírica, com és la 
determinació del grau d'humitat del co&gul. La bona acció de la prem- 

sada s'ha de determinar també d'una manera convencional exami- 
nant I'aspecte que presenta el formatge fresc. 

Examinat el formatgeque s'esti premsant, moltes vegades, no sols 
es reconeix si la premsada s'efectua bé, sinó que es pot reconeixer si 

s'han efectuat fermentacions amb despresa de gasos. Quan la 
producció de gas és molt anormal, si c'actua amb premses de palan- 
ca aquestes sofreixen una desviació. Amb el formatge mahones, el 

~ r i m e r  que passa é s  esquincar-se la tela que ens ha servit de motlle. 

Una petita producció de pasos, es pot reconeixer percudint els for- 
matges. Amb I'Edam, es pot reconeixer també en el moment en que són 
tallades les arestes de pasta que s'han format en el lloc d'unió del 
motlle i la tapa. A nosaltres ens han tingut floc les fermentacions ga- 
soses de que parlem quan la temperatura de la sala de premses ha 
estat superior a 2 1-22' C. 

Segons els, nostres resultats ~ o d e m  establir, doncs, que les dues 

temper~tures crítiques de formatgeria, són 10 i 22' C., res~ectivament. 
Per prevenir la forta producció de gasos, hem fet ús amb relatiu 

exit, del procediment següent: hem preparat llet bona, acidificada 

espontiniament. tal com es recomana per provocar la fermentació 
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lactica de la nata. La llet escollida per a ésser acidificada, 1:hem se- 
leccionada per mitji de la prova pel lactofermentador. pero a 42-43' 
C., que és la temperatura a la qual, segons hem vist, es  reprodueixen 
les bacteries productores de gasos. La fermentació IActica que s'ha ori- 
ginat en el C O A ~ U ~  i la reacció icida d'aquest, com a conseqüencia de 
l'icid I ict ic  format, retarda el desenrotllament d'altres possibles fer- 
mentacions. 

Les nostres proves amb quantitats petites de Ilet, ens han donat 
bon reaultat emprant el Iíquid acidificador en quantitats de  1 . 1  per 100, 
en proporció del volum de barreja. Percentatges superiors de  liquid' 
acidificador, han fet impgssible la inaduració ulterior del formatge. 

Amb una llet rica en ferments Iictics, no hi ha perill. de les fer- 
mentacionc gasoses sotapremsa. A nosaltres se'ns ha donat sempre 
EI cas. que quan l'acidesa del xerigot escorregut ha augmentat en 
3-40 Dornic, unes 3 hores després d'ésser el formatge sota la acció de 
la premsa, aquelles fermentacions no han tingut lloc mai. 

Salaó dels forrnatges 

La salaó, constitueix una acció retardatriu del procés de madu- 
raciS. Pr r  mitjn de la salaó, a I'ensems, es dóna al forrnatge el gust 
que és desitja i i s  fa més estable. ' 

Fer la simplificació industrial que representa, hem emprat de  pre- 
ferencia el procediment de salaó per maceració amb salrnorra sa- 
turada. 

Segons I'exigencia del mercat, I'eixut ,que estigui el formatge, 
el temps que ens cal conservar-lo i el volum que tingui, s'haur; de  
calar més o menys. En el formatge Edam, si volem que l'acció de 
la ealaó es deixi notar a tot I'interior, cal macerar-lo durant cinc 

dies. El formatge d'un parell de  quilos, rnahones, queda perfecta- 
ment salat amb dos dies de maceració amb salmorra. 

La temperatura optirna a que cal que estigui la salmorra, per tal 
que la salaó resulti conforme, és la de !O-14" C. A ternperatures 
més baixes de 10" C., el formatge agafa consistencia i la sal pene- 
tra dificilment al seu interior. Quan la temperatura de  la salmorra 
6 s  superior a 140 C., segons el grau d'humitat a que s'ha deixat la 
pasta, el ,formatge es deforma facilment. A més, el poder antisep- , 

tic de les salmorres disminueix tant més de  pressa, com més alta 

sigui la temperatura. 

La disminució del poder antiseptic de les salmorres, c o m e n 9  



per la seva part superior, ja que aquesta part, que es troba en con- 
tacte directe amb Gis formatges, va empobriut-se en sal, per la que 
queda retinguda a I'interior i a la superficie d'aquells. Es corrent 
de veure salmorres que al cap de 4-5 dies, durant I'estiu generalment, 
ja no són capaces d'aturar la fermentació dels formatges; es nota 
per la lleugera timpanització que en aquests es produeix. 

Una salmorra poc concentrada no afavoreix la formació de la crosta 

dels formatges. Ben al revés, la fa tornar greixosa i més tard difícil- 
ment es pot treure el tacte untuós que deixa. 

Al més petit signe d'afebliment de les salmorres, el millor és can- 
viar-les, i desinfectar bé els di~osits  que ens han servit per a la seva ~ 

contenció. Assenyalem el canvi periodic necessari de les salmorres, a 
l'estiu, després d'uns 8-40 dies. A l'hivern, poden passar-se perfecta- 
ment 20 dies i tot, sense que es notin els senyals d'afebliment esmen- 
tats, pero el Aillor és establir una regularitat en el canvi, per períodes 

' 

que no passin de 15 dies. 
El formatge Brie, per raó de la consistencia que presenta, es fa 

impossible de sa1ar:lo per maceració en salmorra. Cal salar-lo amb sal 
fina amb una lleugera fricció a les cares i els contorns. Per a aquest for- 
rnatge el moment de la salaó cal triar-lo oportunament, perque amb 
eli es facilita I'expulsió del xerigot. La quantitat de sal emprada, ha 
d'ésser d'uns 8 a 10 grams per cada litre de llet coagulada. Aquesta 
quantitat, pero, cal limitar-la a 7 grams per litre, si es veu que al for- 
niatge li costa d'acabar d'escórrer el xerigot, perque aleshores queda 
nhés sal ai seu interior. La salaó d'aquest formatge cal comensar-la per 
terme mitji i segons els iesultats que nosaltres hem obtingut, al cap 

d'unes 36 hores d'acabada l'espremuda, tal com ja havíem dit. Durant 
la salaó, el formatge s'abaixa encara uns 2-3 centimetres, tant més, 
com més ripid s'ha portat a terme I'escorriment anterior i tant com 
bé s'hagin fet la coagulació i el treballat de la pasta. 

Madurució 

Segons les ebservacions que es ~ u ~ u i n  fer durant la maduració dels 
formatpes, és ficil treure conclusions sobre la necessitat de modificar 
el procés de fabricació. La maduració segueix vies diferents, princi- 

t palment, segons les condicions de temperatura i humitat atmosferiques 
en les quals s'efectua. Per aixo (fins disposant i tot de molts mitjans) 
no és possible d'obtenir productes de la mateixa qualitat durarit tots els 
periodes de I'any. 
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La temperatura ihumitat de I'aire i la propia humitat del formatge, 
acceleren la maduració. El ressecament de la pasta, la seva reacció 
Acida i la salaó, la retarden sensiblement. Tots aquests factors que hem 
esmentat, són els que cal tenir enkompte, per a poder conduir bé l a  
maduració 

Tecnicament .interesa, no sols d'obtenir un bon prodncte, sinó 
tumbé obtenir el mixim de rendiment sense perjudicar la qualitat. El 
rrndiment major s'obté amb les pastes humides. Sota aquest punt de 
mira, podem dir que el formatge Mahó tolera molt la humitat de la 
pasta. El d'Edam, en canvi la tolera molt poc. Constitueix un problema 
de  fabricació, a voltes, poder extreure d'aquest formatge tot el xerigot 

. que cal, per tal de fer que la maduració s'efectui bé. Es per aquest 
motiu, potser principalment, que nosaltres hem trobat com a tempe- 

ratures bptimes per a la maduració dels formatges Mahó i Edam, 12- 15" 
i 14-160 respectivament. El formatge Brie, inicia bé la maduració en 
condicions semblants al Mahó. 

Una vegada trets els formatges de la salmorra (Mahones i Edam), 
no convé deixar-los immediatament en una atmosfera humida, no sols 
per- tal d'evitar que madnrin mas& de pressa, sinó per tal d'evitar que 
la crosta s'estovi: Aqnest fenomen es dóna principalment arnb el for- 
matge Edam. Quan la crosta no és ben formada, els formatges s'apla- 
nen, perden ilur forma i d'aixb n'esdevé una colla d'inconvenients, 
especialment per al formatge Edam. Amb una crosta humida, demés, 
els fongs i tota mena d'infeccirrns microbianes que modifiquen I'ac- 
pecte i el color exterior del formatge, tenen unterreny excellentment 
preparat. 

'Per al consum, a Catalunya, no s'exigeix que els formatges esti- 
guin en un període avanCat de maduració. El mercat catala prefereix 

els formatges frescos que tot just hagin cornencat la maduració. Aixi 
passa especialment amb el formatge mahones que troba sortida prefe- 
rent, quan sols fa de 7 a 8 dies que s'ha fabricat. Per poc que s'enve- 
lleixi aquest .formatge ( 1  mes), cal guardar-lo, per poder vendre'l com 
a sec. La major part del formatge importat d'Holanda, és formatge 
de poc temps, convenientment parafinat, per evitar que s'assequi i 
que continki la maduració. Per al formatge Brie, la necessitat de vendre 
un producte fresc, és tan aecentuada com per al Mahó. 

Escola Mitjana d'ilgricultura 
Caldes de Montbui 
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RESUMEN 

El presente trabajo trata eii  especial de los quesos Mahón, Edam y Brie, no cons- 
tituyrrido un estudio monográfico de lar mismos sino un conjunta de observaciones 
personales referentes a su fabricación en la comarca de Urgel. 

Habla. el autor. de la higiene de la leche: de su @ado de  acidez y de ,la tole- 
rancia, en relacirjn a esta última, de los distintos' tipos de queso estudiad-; del 
tiempo que debe durar la Eoagulación : del tratamiento de la cuajada; del prensado 
y d i  la salazón. 

Se reficie, también, el autor a la acción reguladara de los fermentos Iácticos 
(obtenidos por fermentación espontánea de leches cuya riquezh bactriiológica ha 
sido determinada mediante la prueba del lactofermentadar) sobre la hinchazón y 
maduración de los quesos, y, finalmente, se refiere a las exigencias del mercado 
conromidor de Caealuña. 

. , 

SUMMARY 

The present work deals specislly with Mahón, E&m arid Brir cheese. lt does 
not canrtitute a monographic study oí the seme but it is rathrr a collection of 
~ersonal observations rreardinz thcir manuíacture as it is cariied out in the Urge¡ . 
reeion. 

The author discusscs the hyeiene o6 milk, the degree o6 acidity and the permis- 
sible variation in connection with same. He aisa speaks oí the distinct types  of 
cheese studied ; of the lensth of time that the coagulation rhould last ; af the treat- 
ment of tlie curd ; of the piessing and o5 the salting. 

The author also reíers to the irgulating actian of the lactic feiments (obtained 
by spontuneous fermentation of ntilks ihe bacteriological richness oí which has 
been determined by me'ans of the lacto-fermentar) on the swellins up and ripenine. 
oí cheeses. and he finally refers to the exigenciei of the consuming m t k e t  in 
Catalonia. 


