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RESUM 

L’espigall del Garraf (Brassica oleracea L. var. acephala) és una varietat tradicional arrelada a la 

comarca del Garraf que presenta nombroses singularitats, no només pel que fa a la seva 

morfologia, sinó també per les seves característiques sensorials. Aquestes li atorguen un 

merescut reconeixement entre els consumidors doncs es tracta d’un tresor gastronòmic, amb 

una gran versatilitat i potencial culinari. Malgrat això, en els darrers anys, el seu consum i, en 

conseqüència, el seu cultiu, ha sofert una davallada considerable. Amb l’objectiu de revifar el 

cultiu i consum d’aquesta varietat, la Fundació Miquel Agustí (FMA) va iniciar, tres anys enrere, 

un projecte de dinamització i millora genètica del cultiu de l’espigall finançat per la Diputació 

de Barcelona, essent la millora de les característiques organolèptiques un dels eixos d’aquest 

projecte i que, a la vegada, és on s’emmarca el present treball. 

Aquest treball té dos objectius principals. El primer és desenvolupar un mètode de cocció 

estandarditzat per a la preparació dels espigalls per a la posterior anàlisi sensorial. Per a 

l’acompliment d’aquest propòsit ha estat necessària la realització d’un seguit d’entrevistes a 

consumidors, productors i restauradors de la comarca del Garraf vinculats amb els espigalls. 

El segon objectiu d’aquest document és realitzar els passos previs a l’entrenament d’un panel 

de tastadors. Per poder assolir aquest objectiu s’ha realitzat un estudi de consumidors al 

mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú i, una vegada la informació ha estat recollida, 

processada i contrastada amb la bibliografia, s’han obtingut els atributs sensorials que 

descriuen l’espigall. Posteriorment, s’han seleccionat les referències associades a cada 

descriptor i s’ha desenvolupat un mètode de cocció per a cadascuna d’elles. 

Un primer resultat ha estat l’obtenció dels atributs que permeten descriure l’espigall: la 

intensitat de l’olor, la duresa, la fibrositat, la intensitat del gust, la dolçor i l’amargor. A més a 

més, també s’ha desenvolupat el protocol de cocció estandarditzat tant de l’espigall com de les 

referències associades a cada descriptor i s’ha elaborat la fitxa de tast de l’espigall per 

l’entrenament d’un panel de tastadors, així com una proposta de fitxa de tast per l’avaluació 

sensorial descriptiva. 

 

 

Paraules clau: espigalls, Brassica oleracea L., anàlisi sensorial, mètode de cocció, consumidors, 

descriptors sensorials, referències. 
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RESUMEN 

El espigall del Garraf (Brassica oleracea L. var. acephala) es una variedad tradicional arraigada 

en la comarca del Garraf que presenta numerosas singularidades, no solo en cuanto a su 

morfología, sino también por sus características sensoriales. Estas le otorgan un merecido 

reconocimiento entre los consumidores pues se trata de un tesoro gastronómico, con una gran 

versatilidad y potencial culinario. No obstante, en los últimos años, su consumo y, en 

consecuencia, su cultivo, ha sufrido un descenso considerable. Con el objetivo de reavivar el 

cultivo y consumo de esta variedad, la Fundació Miquel Agustí inició, tres años atrás, un 

proyecto de dinamización y mejora genética del cultivo del espigall financiado por la Diputació 

de Barcelona, siendo la mejora de las características organolépticas uno de los ejes de este 

proyecto y que, a su vez, es donde se enmarca el presente trabajo. 

Este trabajo tiene dos objetivos principales. El primero es desarrollar un método de cocción 

estandarizado para la preparación de los espigalls para su posterior análisis sensorial. Para el 

cumplimiento de este propósito ha sido necesaria la realización de una serie de entrevistas a 

consumidores, productores y restauradores de la comarca del Garraf vinculados a los espigalls. 

El segundo objetivo de este documento es realizar los pasos previos al entrenamiento de un 

panel de catadores. Para poder alcanzar este objetivo se ha realizado un estudio de 

consumidores en el mercado del Centre de Vilanova i la Geltrú y, una vez la información ha 

sido recogida, procesada y contrastada con la bibliografía, se han obtenido los atributos 

sensoriales que describen el espigall. Posteriormente, se han seleccionado las referencias 

asociadas a cada descriptor y se ha desarrollado un método de cocción para cada una de ellas. 

Un primer resultado ha sido la obtención de los atributos que permiten describir el espigall: la 

intensidad del olor, la dureza, la fibrosidad, la intensidad del sabor, la dulzura y el amargor. 

Además, también se ha desarrollado el protocolo de cocción estandarizado tanto de los 

espigalls como de las referencias asociadas a cada descriptor y se ha elaborado la ficha de cata 

del espigall para el entrenamiento de un panel de catadores, así como una propuesta de ficha 

de cata para la evaluación sensorial descriptiva. 

 

 

Palabras clave: espigalls, Brassica oleracea L., análisis sensorial, protocolo de cocción, 

consumidores, descriptores sensoriales, referencias. 
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ABSTRACT 

The espigall del Garraf (Brassica oleracea L. var. acephala) is a popular landrace rooted in the 

Garraf region. It presents numerous singularities, not only regarding its morphology, but also 

its sensory characteristics. Its sensory characteristics have provided to this vegetable a 

deserved recognition among consumers because it is a gastronomic treasure, with a great 

culinary versatility and potential. However, in recent years, its consumption and consequently, 

its culture, have suffered a substantial decline. Aiming to revive the cultivation and 

consumption of this variety, Fundació Miquel Agustí started a project three years ago to 

invigorate and improve its genetic features financed by Diputació de Barcelona, the 

improvement of its organoleptic features is one of the cornerstones of this project and the 

frame of this work. 

This work has two main objectives. The first objective is to develop a standardized cooking 

method for the preparation of espigall for a subsequent sensory analysis. For the achievement 

of this aim, it has been necessary to conduct a series of interviews with consumers, producers 

and restaurateurs of the Garraf region linked with espigall. 

The second objective of this paper is to perform the prior steps to the training of a panel of 

tasters. To achieve this, a consumer survey has been done at the Vilanova i la Geltrú Central 

market and, once the information has been collected, processed and verified with the 

literature, the sensory attributes that describe espigall have been obtained. Subsequently, 

references associated with each descriptor have been selected and a cooking method has been 

developed for each one of them. 

A first result has been the obtaining of the attributes that describe the espigall: odor intensity, 

hardness, fibrosity, taste intensity, sweetness and bitterness. In addition, a standard cooking 

protocol for both espigall and reference for each descriptor has been developed as well as an 

espigall tasting sheet for training tasters and a tasting sheet proposal for descriptive sensory 

analysis. 

 

 

Keywords: espigall, Brassica oleracea L., sensory analysis, cooking protocol, consumers, 

sensory descriptors, references. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Brassica oleracea L.  

L’espècie Brassica oleracea L. pertany a la família Brassicaceae, també coneguda com a 

Cruciferae. Aquesta família inclou més de 350 gèneres i 3500 espècies silvestres i cultivades 

distribuïdes arreu del món, les poblacions de les quals tenen un cicle de vida curt i una elevada 

capacitat d’adaptació (Heimler et al., 2006). 

El gènere Brassica està integrat per 37 espècies, les quals han donat lloc a un gran nombre de 

plantes cultivades, entre les més conegudes es troben les múltiples varietats de col (B. 

oleracea L.), la colza (B. napus L.), el nap i la col xinesa (B. rapa L.), la mostassa negra (B. nigra 

(L.) Koch) i la mostassa bruna (B. juncea (L.) Czern), entre d’altres. Aquestes espècies són 

utilitzades principalment en alimentació humana, però també cal destacar el seu ús en 

alimentació animal, a la indústria com a font d’oli i a l'ornamentació (Cartea et al., 2011). 

Dins de la mateixa espècie B. oleracea L. també queda palesa la gran variabilitat de cultius, dels 

quals, els més coneguts són: el bròcoli (B. oleracea L. var. italica), la coliflor (B. oleracea L. 

botrytis), el romanesco (B. oleracea L. var. botrytis x B. oleracea L. var. italica), la col farratgera 

(B. oleracea L. viridis), la col de Milà (B. oleracea L. sabauda), les cols de Brussel·les (B. oleracea 

L. gemmifera), la col de cabdell (B. oleracea L. var. capitata), la col llombarda (B. oleracea L. 

var. capitata f. rubra) i la col verda arrissada, també coneguda amb l’anglicisme kale (B. 

oleracea L. var. sabellica) (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Variabilitat dins de l’espècie Brassica oleracea L. Elaboració pròpia a partir de, 

d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Meditations, 2006; Varlan, 2008; Ronporter, 2015; 

Amos, 2011a; NY, 2015; Zenz, 2006; Abdecoral, 2014; Coyau, 2014; Amos, 2011b. 
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La classificació taxonòmica de l’espècie B. oleracea L., segons les normes establertes pel 

Congrés Internacional de Botànica (Bold et al., 1989), es troba a la Taula 1. 

 

Taula 1. Classificació taxonòmica de la B. oleracea L. 
(Ordás i Cartea, 2008). 

Regne: Plantae 
Subregne: Tracheobionta 

Superdivisió: Spermatophyta 
Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 
Subclasse: Capparales 

Ordre: Brassicales 
Família: Brassicaceae 

Gènere: Brassica 
Espècie: B. oleracea L. 

 

1.1.2 Descripció botànica de l’espècie 

Els humans, amb el pas del temps, han anat seleccionant els diferents cultius de bràssiques, 

cadascun amb la finalitat de desenvolupar un òrgan concret de la planta: fulles al voltant de la 

tija (col verda arrissada o kale), fulles envoltant la gemma terminal (col de cabdell), gemmes 

axil·lars engrandides (cols de Brussel·les) o inflorescències (coliflor i bròcoli) (Spooner et al., 

2003). 

A causa de l’ampli ventall de morfologies dins de l’espècie B. oleracea L, és complicat trobar 

una descripció botànica que les englobi a totes. Generalment, però, segons descriuen 

Castroviejo et al. (1996), es caracteritzen per ser plantes herbàcies perennes, d’arrel 

axonomorfa amb la tija ramificada, de base llenyosa i coberta de cicatrius foliars. Les fulles 

inferiors són carnoses i amb nervis prominents, cobertes de ceres cuticulars. Les fulles 

superiors són sèssils, tot i que peciolades en alguns cultius, normalment senceres i oval-

lanceolades o oblong-lanceolades. 

Les flors, de color blanc o groc, s’agrupen en raïms d’entre quinze i quaranta. L’estructura 

floral consta de quatre sèpals, quatre pètals, dos estams curts i quatre de llargs i un gineceu 

format per dos carpels i un ovari súper (Ordás i Cartea, 2008). El fruit és una síliqua, una 

càpsula dehiscent allargada dividida en dues valves (Fonnegra i Jiménez, 2007). Cada fruit 

conté entre 10 i 30 llavors que estan disposades en fila al llarg de cada valva (Dixon, 2007), 

quan el fruit és madur, la síliqua s’obre i les llavors són dispersades pel vent, pels ocells i pels 

humans (Gladis i Hammer, 2001). 

Es tracta d’una espècie al·lògama (Laurens i Thomas, 1993; Saal et al., 2001), un tipus de 

reproducció sexual que consisteix en la pol·linització creuada entre individus genèticament 

diferents, afavorint això la generació constant de variabilitat genètica en les poblacions. Cada 

exemplar de l’espècie presenta autoincompatibilitat pol·línica, això vol dir que, tot i tenir flors 

hermafrodites, és incapaç d’autofecundar-se (Milla, 1997). 

La pol·linització de les flors és, majoritàriament, entomòfila (Gladis i Hammer, 2001). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Dilleniidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica
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1.1.3 Origen i domesticació dels cultius 

L’origen de les diferents espècies del gènere Brassica és controvertit, tot i que la hipòtesi més 

acceptada és que existia un ancestre comú (Ordás i Cartea, 2008), ja extingit, el qual hauria 

aparegut a partir d’un intens procés d’hibridació, amb importants fenòmens d’al·lopoliploïdia, 

entre diferents espècies silvestres distribuïdes arreu d’Europa. 

El botànic coreà U va deduir que, a partir de l’ancestre comú, haurien aparegut tres espècies 

diploides, B. nigra (L.) Koch, B. rapa L. i B. oleracea L., essent aquestes, probablement, les 

progenitores dels cultius amfidiploides actuals (Dixon, 2007).  

Així com la filogènia de la B. oleracea L. no és del tot coneguda, tampoc ho és el seu procés de 

domesticació. Es creu que aquesta espècie s’hauria originat a partir d’un ancestre comú 

salvatge, originari de les costes de l’Atlàntic, concretament a zones del nord d’Espanya, oest de 

França i sud i sud-oest de Gran Bretanya. Aquest ancestre hauria estat cultivat ja pels celtes 

(1000 a.e.c) (Maggioni et al., 2010) i, posteriorment, portat des de l’Atlàntic fins a les costes de 

la Mediterrània, on va començar el procés de domesticació i el consegüent procés evolutiu de 

les formes cultivades. Una evidència d’aquest fet es troba a la literatura, on hi ha indicis de que 

ja es cultivaven bràssiques a l’antiga Grècia i, més tard, a l’Imperi Romà (Cartea et al., 2011) 

A través de la successió de mutacions i introgressions (Ramchiary et al., 2011), les diferents 

varietats cultivades haurien estat seleccionades pels humans, donant lloc a la gran varietat 

d’espècies cultivades que existeixen actualment (Branca, 2008). 
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1.2 L’ESPIGALL 

1.2.1 Aspectes generals de l’espigall del Garraf 

Com s’ha vist anteriorment, hi ha multitud de cultivars dins de l’espècie B. oleracea L. i existeix 

certa confusió entre els seus noms i les diferències entre ells. Gran part d’aquesta confusió es 

deu al fet que són cultius que han anat adquirint diferents noms al llarg de la història i s’han 

anat dispersant arreu del món, denominant-se d’una manera o una altra segons la regió (Ordás 

i Cartea, 2008). Un exemple d’aquest fet és la col brotonera, que rep multitud de noms 

diferents, segons la zona geogràfica: col verda, col de brotó, col de fadrí, col de rebrots, col de 

brotó d’estiu, col de rebrotims, espigall, espigallera i espigallet, entre d’altres. 

Brotó i espigall són denominacions que s’atribueixen a dos productes procedents de la mateixa 

planta, la col brotonera. Segons l’Institut d’Estudis Catalans, brotó és el ‘brot que comença a 

sortir’, on brot és una ‘branca petita i tendra desenvolupada d’un borró o gemma’. Una altra 

accepció del mot brotó és el ‘rebrot de la col verda, el bròquil i altres hortalisses’. 

Espigall es denomina a la ‘inflorescència que treuen al cap del caluix les cols i altres hortalisses’ 

on caluix és el ‘tronc de les hortalisses’. 

Els brotons i espigalls poden ser obtinguts a partir de qualsevol varietat de col. A Catalunya, en 

funció de la regió, s’utilitza el terme col brotonera per fer referència a la B. oleracea L. dels 

grups capitata i acephala. Hi ha evidències, però, que només una varietat ha estat 

seleccionada específicament per produir brotons i espigalls, prova d’això és que fa més de 100 

anys, la col brotonera, ja apareixia en llistes de varietats cultivades a Catalunya classificada 

com a varietat única, diferenciada de la resta de cols. A falta d’estudis concloents, es creu que 

aquesta varietat de col seleccionada pertany a l’espècie Brassica oleracea L. var. acephala.  

La col brotonera cultivada a la comarca del Garraf és una varietat tradicional de col que, 

probablement, prové d’alguna varietat antigament seleccionada per produir brotons i 

espigalls. 

Es tracta d’una planta herbàcia, d’entre 1 i 1,5 m d’alçada que no forma cabdell (Figura 2). Es 

caracteritza per la forma arrissada i bollada de les seves fulles, les quals són pinnatinèrvies, 

amb el nervi central molt desenvolupat, i pinnatipartides. El limbe ocupa una petita part al 

voltant dels nervis secundaris. El color de les fulles acostuma a ser verd-groguenc o verd-

blavós, trobant-se inserides al llarg de la tija de manera esparsa, formant entrenusos curts 

(Figura 3). 
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Figura 2. Imatge d’una planta de la col brotonera (esquerra) i camp de cultiu (dreta). 

 

 
Figura 3. Detall dels entrenusos i de la inserció esparsa de 
les fulles. 

 

La part comestible de la col brotonera està representada pels brotons i espigalls. Ambdues 

estructures es desenvolupen al llarg de la tija central i corresponen a les ramificacions laterals 

que surten de l’axil·la foliar (Figura 4). Les fulles dels brotons són més petites, però amb la 

mateixa morfologia que les de la resta de la planta. Els brotons comercials tenen, de mitjana, 

32,04 cm de llarg, un diàmetre de 9,70 mm, per la part més estreta, i d’11,82 mm, per la part 

més ampla, ambdós mesurats a 3 mm de la base de la tija. El seu pes mitjà es troba entre els 

20 i 22 g. 
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A partir del brotó esdevé l’espigall, que és la inflorescència immadura collida abans de 

l’obertura de les flors (Figura 4). Aquest presenta un alt grau d’agrupament de les poncelles 

(Figura 5), pot ser de color verd-groguenc i, en altres casos, verd fort, sovint amb les puntes de 

les poncelles de color lila. Pot presentar o no fulles. Els espigalls comercials tenen, de mitjana, 

una longitud de 21,41 cm, un diàmetre de 7,65 mm, per la part més estreta, i de 9,63 mm, per 

la part més ampla, ambdós mesurats a 3 mm de la base de la tija. El seu pes mitjà és d’uns 

12,65 g. 

 

 
Figura 4. Imatge d’un brotó (esquerra) i espigall amb la inflorescència 

assenyalada (dreta). Autor: Dani Martín. 

 

 
Figura 5. Detall de la inflorescència immadura de l’espigall. 
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Les flors poden ser de color blanc o groc (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Detall de les flors de color blanc, una vegada oberta la 
inflorescència. 

 

El cicle vegetatiu de la col brotonera abasta gairebé un any. La sembra es realitza a mitjans de 

maig i no és fins a principis d’octubre que es comencen a recollir els primers brotons, els quals 

van apareixent fins a l’arribada de la primavera. A partir del mes de febrer-març, amb 

l’augment de les temperatures, es produeix la floració i els brotons es transformen en espigalls 

podent-se collir, les varietats més tardanes, fins al maig. 

La producció de brotons i espigalls pot veure’s augmentada pel desullat de la planta, realitzat 

al cap de dos mesos i escaig de la plantació, ja que, el tallat de la gemma apical, promou el 

creixement de les gemmes laterals i la producció de nous brots. La producció mitjana anual 

d’una planta desullada és d’unes 30 unitats, considerant brotons i espigalls. 

 

1.2.2 Recuperació de la varietat tradicional. Situació actual 

Les varietats tradicionals són poblacions d’espècies cultivades, normalment, molt heterogènies 

derivades de la contínua selecció, duta a terme pels agricultors, segons la capacitat d’aquestes 

per adaptar-se a les condicions ambientals. En general, es tracta de varietats rústiques amb 

baixes necessitats d’insums, és a dir, baixes necessitats d’aigua, fertilitzants i productes 

fitosanitaris, amb una gran capacitat per tolerar estressos biòtics i abiòtics, proporcionant-los 

una gran plasticitat i estabilitat en les produccions (Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2013). 

L’interès en la recuperació de les varietats tradicionals està lligat a diversos aspectes: la 

necessitat de conservar la biodiversitat in situ, a més d’ex situ, en bancs de germoplasma; 

proveir als agricultors de varietats que permetin diferenciar-se enfront d’altres varietats 

obtingudes mitjançant programes de millora genètica moderns, els quals presenten 
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característiques organolèptiques pobres; proporcionar als consumidors productes de qualitat, 

locals i de proximitat, responent això a la creixent preocupació pel medi; i dotar als territoris 

d’elements distintius que actuïn com a símbol de qualitat territorial.  

La col brotonera és una varietat tradicional arrelada a la comarca del Garraf. El principal 

interès en la recuperació d’aquesta varietat és, però, degut a la seva singularitat, no només pel 

que fa a la seva morfologia, sinó també per les seves característiques sensorials: per la seva 

textura, que pot recordar a la d’una bleda, i pel seu gust suau i fi, com diuen els agricultors. A 

més, no té el gust amarg característic de molts tipus de cols, sovint rebutjat pel consumidor 

(Beck et al., 2014). Es tracta doncs d’un tresor gastronòmic, amb una gran versatilitat i un 

potencial culinari encara per explotar. 

Antigament, la col brotonera era un menjar molt apreciat però, en els darrers anys, el seu 

consum ha disminuït considerablement degut a canvis en els hàbits alimentaris i la irrupció de 

productes de quarta gamma, així com l’adquisició de mala fama, sent considerat un aliment de 

baixa categoria, de la mateixa manera que ho van ser, temps enrere, el bacallà o les sardines. 

Com a conseqüència de la davallada del consum, els pagesos van deixar de cultivar-ne, 

produint això un notable abandonament d’aquesta varietat tradicional, quedant relegada, 

quasi exclusivament, a horts per autoconsum. 

Actualment, el cultiu per a ús comercial de la col brotonera és escàs, només es realitza en 

algunes finques de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant Pere de Ribes. S’estima que la superfície 

cultivada és d’unes 2 ha, distribuïda entre 6 i 8 agricultors. La comercialització de brotons i 

espigalls està enfocada, principalment, al comerç local. Una part de la producció és venuda als 

mercats pels mateixos agricultors, una altra part és distribuïda en botigues i restaurants de la 

comarca del Garraf i, des de fa més d’una dècada, part de la producció arriba a Mercabarna, el 

mercat central de Barcelona (Contreras et al., 2003). 

La col brotonera es conserva gràcies a la iniciativa i dedicació d’alguns agricultors del Garraf, 

els quals han mantingut el seu cultiu i comerç i han impulsat diferents campanyes de promoció 

i dinamització, malgrat no estar organitzats en cap agrupació de productors. També ha estat 

necessària la col·laboració de restauradors locals amb iniciatives com la creació de l’associació 

Slow Food, en contraposició a l’auge del fast food. Així com l’ajuda de les administracions 

públiques, com la Diputació de Barcelona amb el programa Parc a taula, el qual té com a 

objectiu principal la recuperació de l’agricultura dins del Parc Natural del Garraf; i el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que, mitjançant el Pla d’acció de la 

biodiversitat cultivada, pretén recuperar les varietats locals i frenar la pèrdua de la 

biodiversitat a l’agricultura. La col·laboració del consorci comarcal d’administracions públiques 

i agents socials NODE Garraf també ha estat imprescindible. 

Així doncs, fruit de la necessitat de crear una agrupació de productors d’espigalls que apostés 

per la seva recuperació, pel seu cultiu, per donar a conèixer aquesta varietat tradicional i 

promoure el seu consum, va ser creada l’any 2014 l’Associació Espigalls del Garraf. 

Recentment, al març del 2016, l’associació va proposar-se com a nova meta aconseguir la 

Denominació d’Origen Protegida (DOP) per consolidar una marca de qualitat europea 

associada al producte i a la seva procedència.  
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1.3 ANÀLISI SENSORIAL DELS ALIMENTS 

Els aliments posseeixen un conjunt de característiques que defineixen la seva qualitat, dins 

d’aquestes es troben les propietats sensorials. En els països desenvolupats, on les necessitats 

bàsiques estan cobertes, les persones s’alimenten principalment d’allò que els agrada, que els 

dóna plaer al paladar. És per aquest motiu que la qualitat sensorial juga un important paper en 

les decisions de compra i de consum de determinats productes.  

Les propietats sensorials, també anomenades propietats organolèptiques o atributs, es poden 

definir com les sensacions percebudes a través dels sentits. Hi ha algunes propietats que són 

copsades mitjançant un únic sentit, mentre d’altres són percebudes per dos o més (Anzaldúa-

Morales, 1994) (Taula 2). 

 

Taula 2. Sentits implicats en la percepció de les 
diferents propietats organolèptiques dels 
aliments. Adaptat d’Anzaldúa-Morales (1994). 

Sentit Propietat sensorial 

 Color 

Vista Aparença 

 Olor 

Olfacte Aroma 

 Gust 

Gust Sabor 

 Temperatura 

Tacte Pes 

 Textura 

Oïda Rugositat 

 

Actualment, existeixen tècniques instrumentals, físiques o químiques, que són capaces de 

mesurar algunes propietats organolèptiques dels aliments (Ibáñez i Barcina, 2001), però 

malgrat la rapidesa, reproductibilitat i elevat volum d’aliment que poden avaluar les tècniques 

instrumentals, aquestes no poden proporcionar la visió integradora que fa el cervell humà 

quan avalua un aliment a través dels sentits. És per aquesta raó que, per mesurar de manera 

objectiva les propietats sensorials dels aliments, s’ha desenvolupat, durant l’últim segle, una 

nova disciplina científica: l’anàlisi sensorial. 

Es defineix l’anàlisi sensorial com un mètode científic utilitzat per evocar, mesurar, analitzar i 

interpretar les respostes a productes que són percebudes a través dels sentits de la vista, 

l’olfacte, el tacte, el gust i l’oïda (Stone i Sidel, 2004).  
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L’anàlisi sensorial és una ciència multidisciplinària, doncs engloba diverses disciplines: la 

psicofisiologia, la qual estudia la relació entre l’estímul i la resposta que dóna el subjecte a 

aquest estímul; la psicologia, que proposa la forma de transformar una resposta subjectiva en 

un instrument de mesura objectiu; l’estadística, la qual és útil per extreure conclusions a partir 

de la transformació i reducció de la informació que prové de les dades; i la sociologia, que 

ajuda a interpretar els resultats obtinguts en el context dels usos i costums dels col·lectius als 

quals es dirigeixen els productes (Ibáñez i Barcina, 2001). 

 

1.3.1 Base científica 

La base científica de l’anàlisi sensorial consta d’uns pilars fonamentals, són: l’emissió 

d’hipòtesis i el disseny experimental, la realització d’assajos minuciosament descrits i 

repetibles i, per últim, el tractament estadístic de les dades i l’acceptació o rebuig de les 

hipòtesis prèviament plantejades (Romero del Castillo, 2011). 

 

1.3.1.1 Classificació de les proves 

El disseny experimental inclou, entre altres aspectes, l’elecció del tipus de prova a realitzar.  

Les proves sensorials es poden classificar en: analítiques i afectives (Taula 3), l’elecció d’una o 

altre, depèn de l’objectiu de l’assaig. 

 

Taula 3. Tipus de proves sensorials més habituals, classificades segons si són analítiques o 
afectives. Adaptat de Romero del Castillo (2011). 

Mètodes analítics Mètodes afectius 

Proves discriminatòries Proves descriptives Proves afectives 

Existeix alguna 
diferència entre 
aquests productes? 

Es poden ordenar 
aquests productes 
per intensitat de...? 

Quina és la diferència i 
com de gran és aquesta 
diferència? 

És la diferència 
important per  
al consumidor? 

- Comparació 
aparellada 
- Triangular 
- Duo-trio 
- Dos de cinc 
- A – no A 

- Ordenació 

- Perfil sensorial 
- Anàlisi Quantitativa i 
Descriptiva (QDA) 
-Qualificació amb 
escales 
- Relacions 
psicofísiques 

- Preferència 
- Acceptació 

 

Les proves analítiques es realitzen en condicions controlades de laboratori i, com a mínim, per 

duplicat. En la seva realització hi participen tastadors, també anomenats jutges o assessors, 

que han sigut seleccionats i entrenats prèviament. Aquest tipus de proves es poden subdividir 

en discriminatòries i descriptives.  

Les proves discriminatòries són les més senzilles, permeten comparar dos o més productes i, 

depenent del tipus, també permeten estimar la grandària de la diferència entre ells. Es 
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requereix la participació d’entre 20 i 40 tastadors, els quals acostumen a estar semientrenats, 

és a dir, coneixen la metodologia general de la prova però no han estat entrenats per un 

producte concret. 

D’altra banda, es troben les proves descriptives, més complexes, en les quals entre 8 i 12 

jutges entrenats estableixen els descriptors que defineixen les característiques sensorials d’un 

producte i utilitzen aquests descriptors per quantificar les diferències existents entre diversos 

productes (Espinosa, 2007), a l’Apartat 1.3.1.4 s’explica detalladament què són els descriptors. 

Generalment, la quantificació dels descriptors es realitza a través d’escales de valors, ja que 

permeten assignar un valor numèric a les variacions de les intensitats de les sensacions 

percebudes, cal destacar les escales lineals d’intervals (Figura 7).  
 

 

a) 

 

 

b)  

 

 

Figura 7. Exemples d’escales d’interval lineals. a) Escala sense estructurar. b) Escala 
estructurada de tipus numèric. Adaptat d’Ibáñez i Barcina (2001). 

 

Les proves afectives es realitzen amb persones no entrenades, generalment són consumidors 

reals o potencials del producte que es vol avaluar. És recomanable la participació de, com a 

mínim, 100 tastadors. Aquest tipus de proves es desenvolupen en ambients semblants als de 

compra o consum habitual del producte, és per això que acostumen a realitzar-se en 

emplaçaments com ara mercats, supermercats, escoles i bars, entre d’altres. Els resultats 

d’aquestes proves han de permetre conèixer l’acceptació o rebuig, preferència o nivell de 

satisfacció d’un o diversos productes per part dels consumidors (Espinosa, 2007). S’utilitzen 

escales d’intervals i acostumen a ser de set i cinc punts, les més utilitzades, però, són les 

escales hedòniques de nou punts (Figura 8), és per això que les proves afectives també 

s’anomenen: proves hedòniques. 

 

 

 

 

Dèbil Intens 

1 2 3 4 5 6 7 
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Extremadament agradable   
Molt agradable   
Moderadament agradable   
Lleugerament agradable   
Ni agradable ni desagradable   
Lleugerament desagradable   
Moderadament desagradable   
Molt desagradable   
Extremadament desagradable   

Figura 8. Exemple d’escala hedònica de 
nou punts. 

 

1.3.1.2 Mostres, preparació i servei  

Les mostres que han de ser sotmeses a l’anàlisi sensorial, han de seguir els mateixos criteris 

que per altres tipus d’anàlisi, com ara el químic i el físic. Aquestes han de ser representatives 

de la població objecte d’estudi i s’ha de detallar quin és el seu origen i amb quin criteri han 

estat preses, facilitant això la reproductibilitat de la metodologia utilitzada i permetent 

controlar al màxim els factors que poden influir, posteriorment, en la percepció sensorial. 

Per facilitar la reproductibilitat de l’anàlisi sensorial, a més, cal detallar minuciosament la 

preparació de la mostra. Els principals factors a tenir en compte són: la quantitat de mostra 

utilitzada i si s’utilitza sencera o només una part; si cal afegir algun ingredient a la mostra 

principal, com ara sal per potenciar el seu sabor; el manteniment de les mostres abans i 

després de ser preparades, especificar el temps màxim entre la preparació i el tast per evitar la 

pèrdua de volàtils o el refredament del producte, si s’ha de consumir calent; i els estris 

utilitzats per a la seva preparació, entre d’altres. Aquesta tasca es complica quan es tracta 

d’aliments cuits, ja que, a més dels paràmetres a controlar esmentats anteriorment, s’afegeix 

la dificultat de coure l’aliment, amb la consegüent introducció de noves fonts de variabilitat 

derivades de la selecció del mètode de cocció, el temps, la temperatura, etc. És doncs, per 

controlar aquestes possibles fonts de variació, que és necessària l’elaboració de protocols de 

cocció. 

Un altre aspecte a tenir en compte és el servei de les mostres. Cal precisar i servir sempre la 

mateixa quantitat de mostra a tots els tastadors, determinar en quin recipient i la seva 

temperatura, així com si aniran acompanyades d’algun altre aliment o matriu. És 

imprescindible concretar si se serviran d’una en una, retirant l’anterior en servir la següent o 

totes a la vegada, perquè els tastadors puguin degustar-les repetidament. En tot cas, cal 

establir un ordre de presentació de les mostres, de tal manera que cada combinació sigui 

servida el mateix nombre de vegades. Un altre element imprescindible és codificar cada 

mostra amb tres dígits aleatoris, per evitar influir, d’una manera o altra, en les decisions finals 

dels tastadors. El nombre de mostres que es poden provar a cada sessió depèn de la capacitat 

d’aquestes per saturar els receptors sensorials, provocant l’anomenada fatiga sensorial. 
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1.3.1.3 Sala de tast 

El local on es realitza l’anàlisi sensorial ha de ser confortable, tranquil, lliure d’olors i amb la 

temperatura i humitat controlades. A més, cal tenir en compte que aquest pot esdevenir una 

font de variabilitat, sobretot si permet la interacció entre els tastadors. És per aquest motiu 

que les sales de tast estan equipades amb cabines individuals (Figura 9), especialment 

dissenyades per disminuir la influència de l’entorn i maximitzar la concentració dels tastadors. 

 

 
Figura 9. Cabina individual de tast amb obertura per 
al servei i retirada de les mostres. a) Aigua corrent. b) 
Pica petita. c) Presa de corrent elèctric per instal·lar 
un ordinador portàtil i interruptor per avisar al 
supervisor del tast. d) Taula de fòrmica o un altre 
material fàcil de netejar (Meilgaard et al., 2007). 

 

1.3.1.4 Entrenament dels tastadors 

Tot i que es pretenen controlar tots els paràmetres externs que poden influir en les decisions 

dels tastadors, aquests no són instruments de mesura exactes, sinó que són variables amb ells 

mateixos i al llarg del temps. És per això que, com ja s’ha esmentat anteriorment, la selecció i 

l’entrenament dels jutges és quelcom imprescindible a realitzar en les proves analítiques. 

L’entrenament dels tastadors té la finalitat de familiaritzar-los amb els procediments de les 

proves de l’anàlisi sensorial i orientar-los perquè proporcionin respostes precises, consistents i 

reproduïbles al llarg del temps, a més de millorar la seva capacitat de reconeixement i 

identificació dels atributs sensorials d’un producte. 

En el cas concret de les proves analítiques descriptives, els jutges han de rebre una formació 

més exigent. Aquest tipus d’anàlisi, com s’ha comentat amb anterioritat, està basat en la 

quantificació dels descriptors d’un producte, essent els descriptors els atributs precisos, 

discriminants, independents i avaluables a través d’una escala d’intensitats d’un producte 

concret. Els descriptors han d’haver estat definits prèviament perquè tots els tastadors els 
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interpretin de la mateixa manera i també és necessari associar a cada descriptor almenys dos i, 

preferentment, tres productes de referència (Meilgaard et al., 2007), estables i reproduïbles 

en el temps, que serveixin com a base als jutges per conèixer les intensitats que pot adquirir 

un descriptor d’un determinat producte. Les referències poden trobar-se tant entremig com en 

els extrems de l’escala d’intensitat d’un descriptor, tal com es mostra a la Figura 10. 

 

          

 

 

 

Figura 10. Escala semiestructurada de 10 unitats amb dues referències pel descriptor 
cruixença. 

 

Així doncs, qualsevol tast ha de realitzar-se en condicions controlades, utilitzant dissenys 

experimentals, metodologies i anàlisis estadístics apropiats. Només així, l’anàlisi sensorial pot 

proporcionar resultats consistents i reproduïbles (Watts et al., 2013). Cal tenir en compte que 

no es poden comparar els resultats obtinguts en dos tastos diferents si aquests no han estat 

realitzats exactament en les mateixes condicions. 

 

1.3.2 Mètode CATA 

Com ja s’ha definit anteriorment, l’anàlisi sensorial descriptiva és una tècnica àmpliament 

utilitzada que és capaç de donar una completa descripció de les característiques sensorials 

d’un aliment. El problema d’aquesta anàlisi rau en la necessitat d’utilitzar jutges entrenats, 

significant això una elevada inversió de temps i, per consegüent, un elevat cost. Davant 

aquests inconvenients, en els últims anys, s’han desenvolupat nous mètodes que poden 

proporcionar mapes sensorials molt semblants als obtinguts mitjançant panels d’experts, però 

són més flexibles, més barats i requereixen una menor demanda de temps, ja que poden 

realitzar-se amb panels semientrenats o, inclús, amb consumidors (Varela i Ares, 2012). 

Un d’aquests nous mètodes és el Check-All-That-Apply questions, més conegut amb les sigles 

CATA, que pot traduir-se com “seleccioni tots els que corresponguin”, està basat en l’avaluació 

individual dels atributs. Consisteix a presentar una llista de paraules o frases curtes als 

consumidors i aquests han de seleccionar totes aquelles que consideren apropiades per 

descriure la mostra avaluada (Dooley et al., 2010). Un exemple de qüestionari del mètode 

CATA es troba a la Figura 11.  

 

0 10 

Pastanaga Plàtan 

Tou Cruixent 

Pera 
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  Dolç   Amarg 

  Tendre   Salat 

  Sucós   Olor intensa 

  Insípid   Gustós 

  Olor poc intensa   Sec 

  Fibrós   Cruixent 

  Àcid   Altre: ____________ 

Figura 11. Exemple de qüestionari del mètode CATA. 

 

Els termes que conformen la llista poden ser obtinguts mitjançant la recerca bibliogràfica o un 

focus group; tècnica qualitativa on un grup de consumidors o tastadors entrenats, depenent 

del producte i de l’objectiu d’aquest, exposen individualment els atributs que descriuen el 

producte i, previ cribratge del moderador, s’escullen, per consens, els descriptors d’aquest. 

Es considera que els atributs marcats pels consumidors són percebuts en la mostra, en canvi, si 

aquests no han estat seleccionats, pot ser que, realment, els consumidors no hagin detectat 

aquests atributs o que sí que els hagin detectat, però considerin que el terme proposat a la 

llista no és l’adequat per caracteritzar la mostra (Valentín, 2014). És per aquest motiu que és 

recomanable donar la possibilitat als consumidors d’escriure els atributs que consideren que 

descriuen el producte i no es troben recollits a la llista presentada, afegint l’opció altres al 

qüestionari (Figura 11), evitant així que, els tastadors que perceben un atribut no recollit a la 

llista, incorporin la seva resposta en un altre atribut, el qual no representa la sensació 

percebuda (Meyners i Castura, 2014). 

Els principals avantatges d’aquest nou mètode són la senzillesa i rapidesa amb la qual es pot 

obtenir informació dels consumidors sobre la percepció sensorial d’un producte i construir així 

el perfil sensorial d’aquest, evitant la influència de les respostes de tipus hedònic, és a dir, el 

fet de que un producte agradi més o menys als consumidors, no té repercussió a l’hora de 

contestar les preguntes CATA (Meyners i Castura, 2014). A més, en la mateixa fitxa de tast 

presentada als consumidors, acostuma a haver-hi més qüestions, principalment de tipus 

hedònic, permetent això recol·lectar més informació sobre els consumidors. 

Un dels inconvenients d’aquesta metodologia és que, degut a la senzillesa de la prova, els 

consumidors donen respostes ràpides sense fer un processament profund de la informació, és 

per això que tendeixen a escollir els termes que es troben a la part superior esquerra del 

qüestionari, és a dir, tendeixen a seleccionar aquelles paraules que llegeixen primer. És per 

aquest motiu que es recomana aleatoritzar els termes i donar a cada consumidor una fitxa de 

tast amb els mots en diferent ordre (Bruzzone, 2014). 

Una altra limitació d’aquesta tècnica és que els consumidors utilitzen els mateixos termes per 

descriure les mostres, però cada tastador pot interpretar els mots presentats d’una 

determinada manera, ja que no han rebut cap tipus d’entrenament. Aquesta interpretació està 

fortament lligada a l’àmbit cultural (Meyners i Castura, 2014), així per exemple, l’atribut picant 

no és interpretat de la mateixa manera per una persona de Mèxic que per una d’Espanya. 

També representa una limitació el fet que la tècnica CATA proporciona dades qualitatives i, per 

tant, té menor capacitat discriminant que les dades obtingudes mitjançant escales d’intensitat. 
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Així doncs, per poder salvar aquesta limitació, és necessària la participació en l’estudi d’un 

gran nombre de consumidors (Varela i Ares, 2012). Segons indiquen Meyners i Castura (2014) 

cal considerar, com a mínim, 100 consumidors. 

Tot i la utilitat del mètode CATA, aquest no pretén substituir l’anàlisi sensorial descriptiva 

convencional, atès que els panels descriptius entrenats resulten més útils en alguns casos, per 

exemple: quan és necessari comparar mostres en diferents moments del temps; quan es 

comparen diferents conjunts de mostres amb unes poques mostres en comú, doncs cal tenir 

molt clares les referències i la intensitat de cada estímul; o quan es requereix una descripció 

molt detallada del perfil sensorial. En definitiva, els nous mètodes d’avaluació sensorial han 

sorgit com a complement de les proves descriptives i les afectives, ja que es poden aplicar per 

obtenir els descriptors d’un producte, directament dels consumidors, de vegades amb el seu 

propi vocabulari, amb l’afegit d’obtenir, a més, altra informació relativa als consumidors 

(Varela i Ares, 2012). 

 

1.3.3 Anàlisi sensorial del gènere Brassica 

Actualment, hi ha molta informació disponible sobre l’anàlisi sensorial del gènere Brassica. Cal 

destacar els treballs publicats per la principal institució pública dedicada a la investigació a 

Espanya, l’agència estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Una àrea 

d’estudi del CSIC és la de Ciències Agràries, al qual pertany l’institut Misión Biológica de Galicia 

que, en els darrers, anys s’ha centrat en l’estudi de l’espècie Brassica rapa L. i en l’obtenció de 

la Identificació Geogràfica Protegida (IGP) “Grelos de Galicia”. És per l’obtenció d’aquest 

distintiu que ha estat necessària la caracterització sensorial dels grelos, mitjançant l’anàlisi 

sensorial quantitativa (Arias-Carmona et al., 2012).  

Dins de l’espècie Brassica oleracea L. la majoria d’estudis relatius a l’anàlisi sensorial se 

centren només en unes determinades varietats. S’ha realitzat una estimació de la quantitat de 

treballs publicats, basant-se en el nombre de resultats obtinguts a través de la xarxa, més 

concretament dels buscadors Google i Google Scholar. Destaquen la gran quantitat d’estudis 

referents a la col i la coliflor, en menor mesura hi ha publicacions relatives al bròcoli i, amb 

menys entrades i per ordre decreixent, es troben: la col farratgera, el kale, les cols de 

Brussel·les i la col de Milà. 

L’anàlisi sensorial descriptiva dins d’aquesta espècie s’ha centrat, majoritàriament, en tres 

varietats: el bròcoli, les cols de Brussel·les i la coliflor (Pasini et al., 2011), destacant, sobretot, 

el bròcoli. 

L’elaboració de protocols de cocció és una pràctica habitual en els vegetals que acostumen a 

consumir-se cuits, ja que, sempre que és possible, és recomanable realitzar l’anàlisi sensorial 

en les mateixes condicions en què es consumeix el producte. Aquest fet es fa evident en 

diverses publicacions en què es realitza l’anàlisi sensorial descriptiva de diferents tipus de cols, 

per exemple, Jacobsson et al. (2004) bull el bròcoli durant 5 minuts, el mateix temps que 

Ansorena et al. (2011), en canvi, Hansen et al. (1997) l’escalda durant 3 minuts. Pel que fa a les 

cols de Brussel·les, Fenwick et al. (1983) les bull 10 minuts i, si són congelades, durant 7 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
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minuts. Per altra banda, Arias-Carmona et al. (2012) bull els grelos durant 45 minuts, el mateix 

temps que ho fa Francisco et al. 2009.  

Com s’ha dit amb anterioritat, sempre que es realitza una anàlisi sensorial descriptiva cal 

establir i definir, prèviament, els descriptors del producte i associar dos o més referències a 

cada descriptor per poder realitzar l’entrenament dels tastadors. A la Taula 4 es mostra, de 

manera resumida, la informació trobada relativa a aquest temàtica dins el gènere Brassica. 

 

Taula 4. Revisió bibliogràfica dels descriptors, referències i entrenament dels jutges utilitzats en l’anàlisi 
sensorial descriptiva del gènere Brassica. 

Producte Descriptors 
Definició 

descriptors 
Referències 

Especifica 
intensitat 

referències 

Entrenament 
jutges 

Referència bibliogràfica 

Bròcoli Sí No No - Sí (Gonçalves et al., 2009) 
Bròcoli Sí No Sí No Sí (Hansen et al., 1997) 
Bròcoli Sí Sí No - Sí (Jacobsson et al., 2004) 
Bròcoli Sí No Sí Sí Sí (Olarte et al., 2009) 
Bròcoli Sí No No - Sí (Schonhof et al., 2004) 
Col Sí Sí Sí No Sí (Beck et al., 2014) 
Coliflor Sí No Sí Sí Sí (Olarte et al., 2009) 
Coliflor Sí No No - Sí (Schonhof et al., 2004) 
Grelo Sí Sí Sí Sí Sí (Arias-Carmona et al., 2012) 
Grelo Sí No Sí Sí Sí (Francisco et al., 2009) 

 

Tot i la disponibilitat d’informació referent als protocols de cocció de les bràssiques, queda 

palesa la manca d’indicacions que es donen a l’hora d’elaborar les referències. Normalment, 

només s’esmenten el tipus de referències que s’han utilitzat, però no de quina manera s’han 

preparat ni si aquestes referències corresponen a la intensitat més alta o més baixa de l’escala. 

El mateix problema ocorre, però en menor mesura, amb l’entrenament dels tastadors, on 

només s’acostuma a dir el número de jutges que s’han entrenat però no s’esmenta de quina 

manera ni el tipus de proves que han estat emprades. 

Diferents exemples poden trobar-se de la manca d’informació relativa a les referències. Un es 

troba l’article d’Arias-Carmona et al. (2012) on, sí es fa al·lusió a les referències utilitzades, 

però no s’especifica les quantitats que han estat utilitzades, per exemple, pel descriptor 

amargor es diu que s’ha utilitzat una solució de cafeïna com a referència, però no la quantitat 

de cafeïna afegida.  

El mateix ocorre amb la publicació de Hansen et al. (1997), el qual explica de quina manera 

s’han entrenat els jutges i com aquests han consensuat els descriptors i les referències del 

bròcoli cuit, però no diu com han estat preparades aquestes referències. Així, per exemple, pel 

descriptor aroma de pèsol (Pisum sativum L.) s’utilitza com a referència beines de pèsols 

esclafats i pel descriptor aroma de coliflor s’usa coliflor picada i escaldada com a referència; 

ara bé, en cap cas s’especifica quant de temps pot passar des que s’esclafen les beines dels 

pèsols fins que l’aroma és avaluat pels tastadors, ni quanta estona s’ha escaldat la coliflor. 
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D’altres articles ni tan sols esmenten les referències utilitzades, per exemple, Schonhof et al., 

(2004) només diuen que s’entrena un panel de tastadors amb els productes que s’investiguen 

a l’article, el bròcoli i la coliflor. 

Amb caràcter general, els descriptors trobats associats al gènere Brassica han estat: acidesa, 

acritud, amargor, frescor, aroma de coliflor, aroma de fenc, aroma de mostassa, aroma de 

pèsol, astringència, brillantor de la fulla, color de la fulla, compactació, consistència, cruixença, 

dolçor, enganxositat, enfosquiment, fermesa, fermesa de la fulla, fermesa de la tija, fibrositat, 

gust de col cuita, gust de fresc, intensitat de l’olor, intensitat del gust, olor a col cuita, olor a 

fresc, regust, resistència a la masticació, resistència al tall, superfície llisa i textura. 

Les referències trobades, associades al mateix gènere, han estat: albergínia, beines de pèsol 

esclafat, bròcoli cru, clara d’ou, coliflor escaldada i picada, creixen de prat (cress), espaguetis 

cuits 5 i 15 min, fenc tallat, mongetes verdes, part superior espàrrec, paté, pell de plàtan, 

poma, rave, solució aquosa al 0,05 % de Sinapis alba L., tija d’espàrrec i xicoria. 

Pel que fa als brotons i espigalls, avui dia, no existeix cap estudi del perfil sensorial realitzat a 

partir d’un panel de tast entrenat. Sí que s’ha realitzat recentment, el 20 de febrer del 2016, 

un tast de consumidors al mercat de Vilanova i la Geltrú, els resultats obtinguts es mostren a 

l’Apartat 4.2. 
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1.4 ANTECEDENTS 

El present treball queda emmarcat dins del projecte Eines per a la dinamització agrícola del 

Parc del Garraf: anàlisi de la dinàmica agrícola i impuls dels productes locals (espigalls del 

Garraf) que du a terme la FMA amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, iniciat l’any 

2013 i de tres anys de durada. 

L’objectiu d’aquest projecte és dinamitzar l’explotació agrícola de l’espigall dins del Parc 

Natural del Garraf i consolidar-la fora dels límits del parc. Per aconseguir-ho, es van fixar uns 

objectius més concrets, com són: crear una associació que unís els productors, definir les 

característiques de l’espigall ideal o idiotip, realitzar un programa de millora genètica, 

promocionar aquesta varietat tradicional, determinar l’acceptació dels consumidors de la 

varietat millorada i, finalment, posar a disposició dels agricultors aquesta nova varietat. A la 

Figura 12 es troba l’esquema dels objectius d’aquest projecte.  

 

 
Figura 12. Objectius del projecte Eines per a la dinamització agrícola del Parc del Garraf: anàlisi 
de la dinàmica agrícola i impuls dels productes locals (espigalls del Garraf). En verd es troben 
les etapes dutes a terme, en vermell es troben les etapes desenvolupades en el present treball 
i, en marró, les etapes que encara cal dur a terme. 

 

Per a la realització del programa de millora genètica era necessari disposar de la variabilitat 

més gran possible, així que es va partir del material proporcionant pels pagesos i els bancs de 

germoplasma. Una vegada plantades, es van seleccionar les entrades que presentaven trets 

similars als de l’idiotip agromorfològic, com són alta productivitat, fulles de color verd fosc-

blavós, màxim nivell de retallat de les fulles i estructura vegetal que faciliti el seu maneig. 

Actualment, s’està realitzant un primer assaig en condicions de conreu similars a les comercials 
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per tal d’avaluar les plantes preseleccionades. Es preveu que l’any 2017 es puguin començar a 

distribuir la llavor de la varietat millorada als agricultors. 

El sentit de realitzar el present treball rau en la necessitat de determinar, de manera objectiva, 

si aquesta nova varietat millorada és acceptada pels consumidors, de manera generalitzada. 

Així com, mitjançant l’elaboració del protocol de cocció de l’espigall, facilitar la realització, en 

un futur, d’una anàlisi sensorial descriptiva d’aquest, essent aquesta una etapa imprescindible 

si es pretén obtenir la DOP (Arias-Carmona et al., 2012). Una vegada definit el perfil sensorial 

descriptiu, caldrà comparar-lo amb el que s’ha obtingut mitjançant el tast de consumidors i 

comprovar si la nova metodologia CATA resulta eficaç en l’elaboració d’aquest tipus de perfils. 
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2. OBJECTIUS 

El present treball té tres objectius principals: 

1. Realitzar una revisió bibliogràfica sobre l’anàlisi sensorial del gènere Brassica. 

2. Desenvolupar un protocol de cocció per l’espigall. 

3. Determinar quins són els descriptors sensorials associats a l’acceptació de l’espigall i 

desenvolupar un mètode de preparació de les referències per l’entrenament d’un 

panel de tastadors.  

 

Per assolir els objectius generals 2 i 3, s’han formulat una sèrie d’objectius més específics, són 

els següents: 

1. Recopilar informació sobre diferents mètodes de cocció dels espigalls mitjançant 

entrevistes a agricultors, cuiners i consumidors de la comarca del Garraf vinculats a 

aquest producte. 

2. Realitzar una revisió bibliogràfica sobre atributs sensorials d’interès relacionats amb la 

qualitat sensorial de les cols i altres varietats del gènere Brassica. 

3. Obtenir informació sobre l’acceptació i preferències dels consumidors envers l’espigall, 

així com l’exploració d’un idiotip sensorial de l’espigall, a través d’un estudi de 

consumidors.  
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3. MATERIALS I MÈTODES 

3.1 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS REALITZAT 

Una representació esquematitzada del present treball es troba a la Figura 13, on els quadres 

verd fort indiquen els objectius del treball, els quadres de color verd representen les etapes 

dutes a terme per assolir els objectius i els quadres vermells mostren les tasques que encara 

cal dur a terme, tot deixant la porta oberta a la realització d’estudis futurs. 

 

 
Figura 13. Representació esquematitzada del treball. En verd fort: objectius del treball. En 
verd: etapes dutes a terme per assolir els objectius. En vermell: tasques que encara cal dur a 
terme.  

 

D’ara endavant, s’usarà el terme espigall per referir-se als brotons i espigalls.  
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3.2 DESENVOLUPAMENT DEL MÈTODE DE COCCIÓ 

L’espigall és un aliment produït en una zona geogràfica concreta i reduïda, el seu consum i 

elaboració estan lligats a la tradició d’aquest indret, passant les receptes i maneres de cocció, 

de pares a fills. És per aquest motiu que no hi ha gaire bibliografia sobre la preparació d’aquest 

vegetal. 

Per poder desenvolupar un mètode estandarditzat de cocció de l’espigall i redactar-ne el 

protocol, es van realitzar un seguit d’entrevistes a productors locals, restauradors i 

consumidors vinculats amb el producte. Posteriorment, es va fer una revisió dels mètodes i 

tècniques recollides mitjançant les entrevistes, es van descartar aquelles que no es podien 

posar en pràctica al laboratori i es van seleccionar les més idònies per a la preparació de les 

mostres per l’anàlisi sensorial. 

 

3.2.1 Entrevistes 

Les entrevistes es van realitzar entre els mesos de febrer i març. En total, es van entrevistar sis 

persones entre les quals hi havia dues productores locals de Vilanova i la Geltrú, la Remei 

Gimeno i la Montse Marcé, dos restauradors, un de Vilanova i la Geltrú, el Josep Maria 

Sánchez, i l’altre de Sitges, el Valentí Montgay, un professor de l’Escola d’Hostaleria de Sitges, 

el David Reig i, per últim, l’Alfons Rovira, productor per autoconsum i consumidor habitual 

d’espigalls (Taula 5). 

 

Taula 5. Informació sobre els entrevistats. 
Nom Població Vincle amb els espigalls 

Remei Gimeno Vilanova i la Geltrú Productora 
Montse Marcé Vilanova i la Geltrú Productora 
Josep Maria Sánchez Vilanova i la Geltrú Càtering 
Valentí Montgay Sitges Restaurador 
David Reig Sitges Professor Escola d’Hostaleria de Sitges 
Alfons Rovira L’Arboç Productor per autoconsum 

  

El qüestionari elaborat tenia com a objectiu conèixer tots els aspectes relatius a la preparació 

dels espigalls, des de la recol·lecció o compra i emmagatzematge, fins la seva preparació, 

cocció i posterior tractament. Es va parar especial atenció a les preguntes relatives a la cocció. 

Una vegada realitzades totes les entrevistes, es va fer el buidatge d’aquestes i es van descartar 

les propostes que no eren viables, o bé perquè no es tenien els medis necessaris per reproduir-

les al laboratori, o bé perquè eren contradictòries. 

L’entrevista utilitzada es troba a la Figura 14 i les respostes obtingudes estan recollides 

íntegrament a l’Annex A.  



Materials i mètodes  32 

  

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC – BarcelonaTech 

Data:   

ENTREVISTA: COCCIÓ ESPIGALL 

Nom: 

Població: 

Professió: 

 
1. On compra els espigalls? Supermercat / mercat / gran superfície / tenda de barri / 

productor / altres: 

2. En què es fixa per seleccionar un espigall o altre? 

3. Preu/kg: 

4. On els emmagatzema? Nevera / despensa (sense llum) / a sobre marbre (amb llum) / 

altres: 

a. Com els emmagatzema? Nets, sense netejar, dins d'una bossa de plàstic? 

5. Quant de temps els té emmagatzemats? 

6. Els neteja? Com? En quin moment? 

7. Com els prepara per coure? 

8. Amb quin tipus de cuina els cou? Fogó de butà / fogó gas natural / vitroceràmica / 

inducció / altres: 

9. En quin recipient els cou? 

10. De quin material és el recipient en què els cou? 

11. Com els cou? Bullits / vapor / planxa / fregits / altres: 

a. Bullits: 

i. Quina aigua utilitza? Aixeta / ampolla / osmosis / pou / altres: 

1. Ampolla: quina marca? 

2. Aixeta / pou: on està situat? 

ii. Quanta aigua utilitza? 

iii. Els posa a l’olla amb l’aigua freda, o quan l’aigua ja vull?  

iv. Fa proporcions aigua (mL): material vegetal (g)? 

b. Vapor 

i. Quin recipient utilitza? Cistella / robot de cuina / olla de vapor / altres: 

ii. Quina aigua utilitza? Aixeta / ampolla / osmosis / pou / altres: 

1. Ampolla: quina marca? 

2. Aixeta / pou: on està situat? 

iii. Quanta aigua utilitza? 

iv. Els posa a l’olla amb l’aigua freda, o quan l’aigua ja bull?  

v. Fa proporcions aigua (mL): material vegetal (g)? 

c. Planxa / fregits 

i. Utilitza oli? Sí / no / altres: 

1. De quin tipus? 

2. Quant? 
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12. Quanta estona els cou? 

a. Des de quin moment? des de que bull l'aigua / des de que encén el foc 

13. Modula el foc durant la cocció? 

a. Inici: 

b. Mig: 

c. Final: 

14. Els tapa durant la cocció? Sí / no / altres: 

15. Els remena? Sí / no / altres: 

a. Quin estri utilitza per remenar? 

16. Hi afegeix sal? Sí / no / altres:  

17. Hi afegeix algun altre ingredient?  

18. Els deixa un temps en repòs? 

19. On els col·loca desprès de coure’ls? Escorredor / paper secant / gel / altres: 

20. Amb què els combina? 

 

PREGUNTES DE PREFERÈNCIA 

21. Com li agraden a vostè? 

22. Com creu que li agraden als consumidors? 

23. Què faria per estendre el consum d'espigalls més enllà de la comarca del Garraf i 

voltants?  

Figura 14. Entrevista sobre la cocció de l’espigall. 

 

3.2.2 Material vegetal 

Els material vegetal utilitzat per desenvolupar el mètode de cocció van ser espigalls de mida 

comercial (uns 20 cm de longitud) (Figura 15) collits el mateix dia al cultiu experimental on la 

FMA està duent a terme la millora genètica de l’espigall del Garraf, situat a la Sínia Sant 

Gervasi, a Vilanova i la Geltrú. 

 

 
Figura 15. Material vegetal utilitzat per a 
l’elaboració del mètode de cocció. 
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3.2.3 Preparació de la mostra i proves de cocció  

Les proves de cocció, així com la preparació de les mostres, es va realitzar als laboratoris de 

l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB). 

Després de collits, els espigalls es van mantenir a temperatura de refrigeració (entre 2 i 7 ºC) 

fins a la seva preparació per reduir la seva activitat vital i evitar reaccions de degradació 

(Peñuela, 1994). 

Prèviament a la preparació dels espigalls, es va realitzar una inspecció visual del material, 

tallant i eliminant les tiges lignificades o malmeses. A continuació, perquè la cocció fos més 

homogènia, es van agrupar els espigalls segons la grandària de la seva tija en dues categories: 

si el diàmetre de la tija era més petit que 1 cm, es realitzaven talls transversals cada 2 cm, 

aproximadament (Figura 16). En canvi, si el diàmetre era més gran que 1 cm, es realitzava un 

tall longitudinal per la base de la tija ( Figura 17), tantes vegades com era necessari, fins que 

els trossos de tija resultants tenien un diàmetre inferior a 1 cm. Després es tallaven 

transversalment, d’igual manera que es procedia amb els espigalls amb un diàmetre inferior a 

1 cm. Una vegada tallats, es van netejar submergint-los en aigua freda de l’aixeta. 

 

 
Figura 16. Talls transversals cada 2 cm, aproximadament. 

 

   
 Figura 17. Talls longitudinals per la base de la tija. 
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El mètode de cocció seleccionat va ser bullir els espigalls, ja que era el més àmpliament 

utilitzat entre els entrevistats, era fàcil de reproduir al laboratori i permetia controlar tots els 

paràmetres externs que intervenien. 

La font de calor utilitzada va ser una cuina de gas natural. 

Es va utilitzar aigua destil·lada per coure els espigalls, ja que aquesta, a més de garantir la 

reproductibilitat del protocol de cocció, no conté minerals, microorganismes, contaminants ni 

altres elements que puguin esdevenir una font de variabilitat. Si s’utilitza aigua de l’aixeta, cal 

analitzar el perfil mineral d’aquesta i tenir en compte que canvia segons la seva procedència. 

Per a la cocció es van utilitzar olles d’acer inoxidable de 15 cm de diàmetre, amb capacitat per 

2 L d’aigua.  

La determinació de les proporcions d’aigua (mL): espigall (g) es va fer col·locant dins l’olla 100 

g d’espigall i es va anar abocant aigua fins que aquesta sobrepassava els espigalls. Sempre que 

es bullen vegetals de color verd, és important afegir aigua en excés perquè es produeixi un 

efecte dilució i disminueixi així l’acidesa del medi de cocció, minimitzant això la destrucció de 

la clorofil·la (Sánchez-Guadix, 2007). Es va establir que per cada 100 g d’espigalls, eren 

necessaris 1000 mL d’aigua destil·lada.  

Per determinar la quantitat de sal a afegir a l’aigua es van fer un seguit de provatures amb 

diferents proporcions de sal: 0 %, 0,25 %, 0,3 %, 0,5 % i 1 %, i es van avaluar cadascuna d’elles. 

El criteri que es va seguir per fixar la quantitat de sal necessària va ser que potenciés el gust 

perquè els espigalls no fossin tan insípids però sense que el gust salat pogués ser, 

posteriorment, detectat, identificat i atribuït a una característica dels espigalls pel panel de 

tastadors durant l’anàlisi sensorial descriptiva. Finalment, es va establir que la quantitat idònia 

a addicionar eren 2,5 g de sal per cada 1000 mL d’aigua, és a dir, un 0,25 % de sal. 

Una vegada determinades les proporcions d’espigalls:aigua:sal (100:1000:2,5), es va 

experimentar amb els detalls del mètode i el temps de cocció. Es va escalfar l’aigua destil·lada 

amb la sal i, quan aquesta va començar a bullir, es van abocar els espigalls, nets i trossejats. El 

temps de cocció es va començar a comptar un cop l’aigua va tornar a bullir, després d’haver 

afegit els espigalls.  

Per a la determinació del temps òptim de cocció es van realitzar diverses proves amb diferents 

temps (Figura 18), partint dels temps obtinguts mitjançant les entrevistes i l’experiència dels 

investigadors de la FMA: 10, 12, 14 i 15 minuts. Com a criteri general en la determinació del 

temps òptim de cocció, es va tenir present el compromís entre que els espigalls estiguessin 

cuits, però mantinguessin al màxim les seves propietats nutritives, ja que, com més llarg és el 

temps de cocció, més gran és la pèrdua de nutrients (Peñuela, 1994). Després de tastar 

cadascuna de les provatures, es va establir el temps de cocció en 14 minuts, comptant d’ençà 

que l’aigua torna a bullir.  

El procés de cocció es va realitzar amb l’olla destapada per facilitar el despreniment dels àcids 

volàtils de l’espigall i el carbònic de l’aigua, ja que, si l’olla està tapada, hi ha reflux, és a dir, el 

vapor condensat i els àcids tornen al medi de cocció (Sánchez-Guadix, 2007). És important 

evitar que això succeeixi perquè, com ja s’ha dit anteriorment, la degradació de la clorofil·la a 
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feofitina, i la consegüent pèrdua del color verd característic, es veu afavorida, entre altres 

factors, pel medi àcid. 

Finalment, els espigalls van ser escorreguts amb un colador d’acer inoxidable.  

 

 
Figura 18. Diferents proves de cocció realitzades. 
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3.3 ELECCIÓ DELS DESCRIPTORS 

Paral·lelament al desenvolupament del mètode de cocció, es va realitzar l’elecció dels atributs 

que descriuen l’espigall, és a dir, els descriptors.  

Es va utilitzar el mètode CATA que, mitjançant l’anàlisi sensorial de consumidors, permet 

obtenir, entre d’altra informació, els descriptors d’un producte, en aquest cas, l’espigall. 

Posteriorment, els descriptors obtinguts mitjançant l’estudi de consumidors van ser 

contrastats amb la bibliografia per descartar aquells que no eren pertinents pel producte en 

qüestió.  

 

3.3.1 Estudi de consumidors 

L’estudi de consumidors es va realitzar al mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú el dia 20 de 

febrer del 2016. El motiu pel qual es va realitzar en aquest mercat és perquè és on 

majoritàriament es venen els espigalls i és on es troben els potencials compradors i 

consumidors d’aquests. A més, com s’ha comentat anteriorment, és recomanable que les 

proves afectives es desenvolupin en ambients semblants als de compra o consum habitual del 

producte. 

El tast estava obert a tots els clients o assistents al mercat que volien participar, sense fer cap 

tipus de segregació per sexe o edat. Per fomentar la participació dels consumidors, s’oferia a 

tots els participants, en forma d’agraïment, un pintxo de truita de patates i espigalls. En total, 

van participar 121 consumidors. 

 

3.3.1.1 Material vegetal 

Els espigalls utilitzats van ser cultivats per la pagesa Montse Marcé en una finca de Vilanova i la 

Geltrú i collits el dia abans del tast.  

 

3.3.1.2 Preparació del tast 

Per a la preparació del tast va ser necessària la col·laboració del consorci comarcal NODE 

Garraf, qui va encarregar-se de trobar l’emplaçament, i del càtering Caserco, qui va coure els 

espigalls. 

Per a la preparació dels espigalls no es va seguir el protocol de cocció desenvolupat en aquest 

treball. Es van utilitzar dos mètodes de cocció: bullits i al vapor, per generar variabilitat 

sensorial i poder recollir així el màxim nombre possible de descriptors relatius als espigalls. Un 

cop preparats, i durant el tast, els espigalls es van mantenir calents en unes safates amb 

camisa d’aigua calenta. 

Les dues mostres d’espigalls es van presentar als consumidors servides en dos plats de plàstic 

diferents, codificat cadascun amb tres dígits aleatoris. La mostra 341 corresponia als espigalls 
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bullits en una marmita, mentre que la mostra 792 corresponia als espigalls cuits al vapor en un 

forn de vapor. Ambdues mostres havien estat assaonades amb sal. 

A més, en una taula a part, també es van preparar dos manats de material vegetal cru (Figura 

19), un de brotons i l’altre d’espigalls, codificats amb els dígits 341 i 792, respectivament, 

perquè els tastadors poguessin realitzar el test de preferència visual del sisè apartat del 

qüestionari (Apartat 3.3.1.3.6). 

 

 
Figura 19. Manat de brotons (esquerra) i manat d’espigalls (dreta) mostrats al test 
de preferència visual. Autor: Joan Simó. 

 

Cada consumidor, en el seu lloc de tast, disposava d’una fitxa de tast, un bolígraf, un tovalló, 

una forquilla, un got d’aigua i dues mostres calentes d’espigalls acabades de servir. A la Figura 

20 hi ha un exemple del servei donat als consumidors. Durant la realització del tast, els 

membres organitzadors, proporcionaven les indicacions pertinents per a la correcta realització 

d’aquest. 

La parada on es realitzava el tast permetia a 12 consumidors fer el tast de manera simultània. 
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Figura 20. Exemple del servei donat als consumidors. a) Fitxa de tast. b) Bolígraf. c) Tovalló. d) 
Forquilla. e) Got d’aigua. f) Dues mostres d’espigalls. 

 

3.3.1.3 Fitxa de tast i objectiu de cada pregunta 

La fitxa de tast que es va lliurar a cada consumidor durant el tast (Annex B), estava formada 

per sis tipus de preguntes, cadascuna amb un objectiu diferent. 

L’ordre de presentació de les preguntes es va establir seguint les directrius de Meyners i 

Castura (2014). És habitual que la complexitat de les preguntes o apartats dels qüestionaris 

vagi de menys a més dificultat (del Olmo i Fondevila, 2014). 

Primerament, apareixen preguntes referents al context social dels consumidors. A continuació, 

es presenten les qüestions de tipus hedònic, tot i que encara no hi ha estudis concloents sobre 

si aquest tipus de preguntes han d’anar abans o després de les de tipus CATA. Seguidament, es 

presenta un test de preferència, justa abans de la utilització del mètode CATA. Tot seguit, es 

troba la pregunta sobre l’espigall ideal, la qual ha d’aparèixer sempre després d’haver obtingut 

informació sobre les mostres reals. Per finalitzar, es torna a realitzar un test de preferència, 

però en aquest cas, visual. El motiu pel qual es realitza en últim terme és perquè les mostres a 

avaluar visualment, es troben en una altra taula i els tastadors han d’aixecar-se per poder 

contestar la pregunta. 

 

3.3.1.3.1 Primer apartat del qüestionari: context sociodemogràfic 

El primer apartat del qüestionari és relatiu a la informació sociodemogràfica dels consumidors 

(Figura 21). Aquest punt està integrat per sis preguntes relatives a: sexe, edat, mida de la 

població, responsabilitat a l’hora de comprar verdures, freqüència de consum d’espigalls i, si 

en consumeix, com els consumeix. 

La finalitat d’aquest tipus de preguntes és descriure, globalment, el grup de persones que han 

contestat el qüestionari i, posteriorment, fer anàlisis diferenciades de les respostes 

(Fernández, 2007). 
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Figura 21. Primer apartat del qüestionari: context sociodemogràfic. 

 

3.3.1.3.2 Segon apartat del qüestionari: prova d’acceptació 

El segon apartat es tracta d’una prova d’acceptació (Figura 22), on es demanava als 

consumidors que indiquessin el seu grau d’acceptació pels atributs d’olor, textura i gust. 

Aquest tipus de test, també conegut com a prova hedònica, s’utilitza per conèixer el grau 

d’acceptació d’un producte per part dels consumidors i permet mesurar quant els agrada o 

desagrada aquest producte (Ramírez-Navas, 2012). 

És habitual utilitzar escales hedòniques d’un nombre imparell de punts, en aquest cas cinc, ja 

que són escales balancejades amb una categoria neutre (ni m’agrada, ni em desagrada) i el 

mateix nombre de categories positives i negatives. A partir de les puntuacions obtingudes 

mitjançant les escales es poden inferir les preferències dels consumidors; la mostra amb la 

puntuació més alta, és la preferida (Meilgaard et al., 2007). 

 



Materials i mètodes  41 

 

 
 

 
Figura 22. Segon apartat del qüestionari: prova d’acceptació. 

 

3.3.1.3.3 Tercer apartat del qüestionari: prova de preferència 

El tercer apartat es tracta d’una prova de preferència (Figura 23). Aquest tipus de test força al 

consumidor a decidir entre una mostra o l’altra, tot donant informació sobre la mostra que 

prefereix. La limitació d’aquest tipus de prova és que no proporciona informació sobre si als 

consumidors els agraden o no les mostres, és a dir, un tastador pot preferir una mostra sobre 

l’altra, però no agradar-li cap de les dues. És per aquest motiu que és necessari acompanyar 

aquest tipus de preguntes amb un test d’acceptació (Meilgaard et al., 2007), com el de 

l’apartat anterior (Apartat 3.3.1.3.2). 

 

 
Figura 23. Tercer apartat del qüestionari: prova de preferència. 
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3.3.1.3.4 Quart apartat del qüestionari: mètode CATA 

En el quart apartat s’usa el mètode CATA (Figura 24). Aquesta pregunta té, principalment, dos 

objectius: construir, de manera ràpida i econòmica, el perfil sensorial d’un producte, en aquest 

cas l’espigall, i obtenir els termes que el descriuen, essent aquests els mots que, 

majoritàriament, hauran marcat els consumidors al qüestionari. A més, aquesta pregunta 

permet obtenir nous atributs relatius als espigalls, ja que dóna la possibilitat d’escriure termes 

nous que no figuren a la llista, i que també descriuen l’espigall, mitjançant l’opció altres. 

La pregunta està formada per dues llistes de paraules idèntiques, cadascuna per avaluar, 

separadament, les dues mostres presentades. Els atributs que conformen la llista van ser 

proposats a partir de l’experiència amb l’anàlisi sensorial de la FMA i la recerca bibliogràfica 

realitzada (Apartat 1.3.3). Els termes, a més, es troben ordenats alfabèticament, perquè, 

segons Lee et al., (2013), el temps de resposta emprat per part dels consumidors és menor que 

si es presenten de manera aleatòria.  

 

 
Figura 24. Quart apartat del qüestionari: mètode CATA. 
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3.3.1.3.5 Cinquè apartat del qüestionari: espigall ideal 

En el cinquè apartat es realitza una pregunta oberta per conèixer els atributs que els 

consumidors voldrien trobar en els espigalls si els poguessin dissenyar a mida, és a dir, el seu 

espigall ideal (Figura 25). Amb aquesta informació, juntament amb l’anàlisi sensorial 

descriptiva que permet conèixer el perfil sensorial dels espigalls actuals, en un futur, es podria 

guiar la millora genètica d’aquest cap a uns determinats atributs. 

A més, aquest apartat també permet obtenir nous descriptors relatius als espigalls.  

 

 
Figura 25. Cinquè apartat del qüestionari: pregunta oberta: perfil ideal. 

 

3.3.1.3.6 Sisè apartat del qüestionari: prova de preferència visual 

El sisè i últim apartat es tracta d’una prova de preferència (Figura 26). La diferència amb la 

prova de preferència del segon apartat del qüestionari és que, en aquesta, els consumidors 

havien d’avaluar visualment dues mostres de material fresc i, només pels caràcters 

morfològics, decidir quin manat preferien (Figura 19). Aquesta pregunta té com a objectiu 

determinar si els consumidors prefereixen visualment els brotons o els espigalls i saber així 

quin dels dos té més possibilitats de ser elegit durant el procés de compra. 

 

 
Figura 26. Sisè apartat del qüestionari: prova de preferència visual. 

 

3.3.1.4 Anàlisi estadística 

Abans de poder realitzar el tractament estadístic de les dades, es va realitzar el buidatge dels 

qüestionaris obtinguts a l’estudi de consumidors. Es va construir una matriu en un full de 

càlcul, on les files corresponien als consumidors i les columnes a cada pregunta o opció de 

l’enquesta.  

De manera general, les preguntes en les que calia marcar una o diverses opcions, cada cel·la 

del full de càlcul s’omplia amb un 1, si una determinada opció estava marcada, o amb un 0, si 

no ho estava. Hi havia algunes preguntes, però, en què la transcripció es feia de manera 
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diferent, per exemple, l’edat, on les cel·les s’omplien amb la xifra de l’edat del consumidor, i 

per la prova d’acceptació, on es transformaven les categories marcades pels consumidors en 

variables numèriques discretes, atorgant la puntuació d’1 a la categoria no m’agrada gens i la 

puntuació de 5 a l’última categoria m’agrada molt. A la Taula 6 es troben les conversions 

realitzades. 

 

Taula 6. Conversió a variables numèriques discretes 
de les categories de la prova d’acceptació. 

Puntuació Opció marcada pel consumidor 

1 No m’agrada gens 
2 No m’agrada 
3 Ni m’agrada ni em desagrada 
4 M’agrada 
5 M’agrada molt 

 

Pel que fa a les preguntes amb l’opció altres, les quals donaven als consumidors la possibilitat 

d’escriure els termes que no estaven inclosos a la llista que se’ls proporcionava al qüestionari, 

el buidatge va consistir en afegir una nova columna a la matriu per cada nou mot que havien 

generat els consumidors i indicar amb un 1 o un 0 segons si havien estat seleccionats o no. 

Amb la pregunta sobre l’espigall ideal, la transcripció es va fer de la mateixa manera, amb 

l’afegit però, de la realització d’un cribratge dels termes utilitzats pels consumidors, eliminant 

tots aquells que eren de tipus hedònic, com per exemple, ‘bo’ o ‘agradable’, els termes que 

descriuen el producte per si mateixos, com ‘gust d’espigall’ i els mots que no eren pertinents.  

Posteriorment al buidatge de les entrevistes, es va realitzar el tractament estadístic de les 

dades, sense tenir en compte les respostes de determinats consumidors a determinades 

preguntes si aquestes no havien estat correctament contestades. 

Les dades que han estat tractades de manera descriptiva han sigut les del primer i cinquè 

apartat del qüestionari (Apartats 3.3.1.4.1 i 3.3.1.4.5), en canvi, pel tractament de les dades 

de la resta d’apartats ha estat necessària la utilització d’un test d’hipòtesis, emprant sempre 

un nivell de significança (α) de 0,05. 

El software utilitzat pel tractament estadístic de les dades va ser el Minitab 17.1.0, amb 

l’excepció, però, del quart apartat del qüestionari (Apartat 3.3.1.4.4), en el qual va ser 

necessària la utilització del programa lliure R Studio 3.3.0 i el paquet RVAideMemoire. 

 

3.3.1.4.1 Primer apartat del qüestionari: context sociodemogràfic 

Com ja s’ha dit anteriorment, l’apartat de dades sociodemogràfiques consta de sis preguntes, a 

continuació es presenta el tractament que s’ha realitzat per cadascuna d’elles. 

Les preguntes tancades d’elecció única com són el sexe, la mida de la població, la 

responsabilitat a l’hora de comprar verdures i la freqüència de consum d’espigalls, s’analitzen 
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mitjançant distribucions de freqüències que permeten representar gràficament els resultats i 

interpretar-los de manera senzilla.  

Per l’anàlisi de l’edat, es van establir quatre categories, per poder realitzar la distribució de 

freqüències, aquestes van ser: <20 anys, entre 20 i 39 anys, entre 40 i 59 anys i ≥ 60 anys. 

Per la pregunta d’elecció múltiple referent a com consumeixen els espigalls, es van incloure els 

termes recollits amb l’opció altres com a noves categories de la matriu i es van analitzar 

mitjançant taules de freqüències.  

 

3.3.1.4.2 Segon apartat del qüestionari: prova d’acceptació 

Pel tractament estadístic de la prova d’acceptació es va utilitzar una prova t de Student per a 

mostres aparellades per a cadascun dels atributs objecte d’estudi: l’olor, la textura i el gust. 

Aquest tipus de test és útil quan un únic consumidor avalua si existeixen diferències entre dues 

mostres, ja que, a diferència de la prova t per dues mostres independents, no està subjecte a 

la variació causada per la independència de les observacions. A més, el test t per a mostres 

aparellades no requereix la igualtat de les variàncies entre mostres i funciona de manera 

correcta si les dades no estan distribuïdes normalment (Minitab, 2016). 

Els test d’hipòtesi utilitzat per a cadascun dels tres atributs estudiats va ser el següent (1), on μ 

és la mitjana obtinguda per un determinat atribut i una determinada mostra: 

(1)  H0: μ341= μ792 

H1: μ341≠ μ792 

 

3.3.1.4.3 Tercer apartat del qüestionari: prova de preferència 

Per facilitar la interpretació de les dades obtingudes mitjançant la prova de preferència es va 

realitzar una taula de freqüències i, posteriorment, una prova de proporcions per una mostra, 

on la probabilitat (P) d’escollir la mostra 341 era de 0,5 i la d’escollir la mostra 792 era la 

probabilitat complementària, també 0,5. A més, tenint en compte que es tractava d’una prova 

de preferència i per tant, de dues cues, el test d’hipòtesis utilitzat per determinar si hi havia 

diferències significatives entre ambdues mostres, va ser (2): 

(2)  H0: P341 = 0,5 

H1: P341 ≠ 0,5 
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3.3.1.4.4 Quart apartat del qüestionari: mètode CATA 

Per realitzar una primera aproximació amb les dades obtingudes mitjançant el mètode CATA es 

va realitzar una taula de contingència mitjançant la matriu de 0 i 1 obtinguda a partir del 

buidatge dels qüestionaris, i un diagrama de barres. Seguidament, es va realitzar la prova Q de 

Cochran per veure si existien diferències significatives entre tractaments, en aquest cas, entre 

els atributs de les dues mostres presentades. Aquesta prova només es pot aplicar a un atribut 

a la vegada. L’estadístic Q de Cochran és una khi-quadrada (2) asimptòticament distribuïda 

amb (nk-1) graus de llibertat, on nk és el nombre de mostres presentades (Meyners i Castura, 

2014). 

El test d’hipòtesi de la prova Q de Cochran utilitzat, per cadascun dels atributs, va ser (3): 

(3)  H0: Atribut x 341 = Atribut x 792 

H1: Atribut x 341 ≠ Atribut x 792 

 

3.3.1.4.5 Cinquè apartat del qüestionari: espigall ideal 

La informació obtinguda mitjançant la pregunta oberta descriu el teu espigall ideal es va 

analitzar mitjançant una distribució de freqüències. 

 

3.3.1.4.6 Sisè apartat del qüestionari: prova de preferència visual 

Es va analitzar de la mateixa manera que el tercer apartat del qüestionari (Apartat 3.3.1.4.3). 
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3.4 REFERÈNCIES PER CADA DESCRIPTOR 

Una vegada determinats els atributs que descriuen l’espigall, mitjançant l’estudi de 

consumidors i la literatura, aquests van ser definits, tal com es mostra a la Taula 7. A més, 

també es va definir la manera en què els tastadors hauran d’avaluar cadascun d’aquest 

descriptors (Taula 8). 

Posteriorment a la definició dels descriptors i del seu mètode d’avaluació, es van establir les 

referències per cadascun d’ells. Cal recordar que les referències són aquells productes o 

substàncies que s’associen a cada descriptor i serveixen com a referència, estable i reproduïble 

en el temps, de les intensitats que pot adquirir cada descriptor en una escala. 

 

Taula 7. Definició dels atributs que descriuen l’espigall. Elaborat a partir de la norma UNE-EN ISO 
5492:2010. 

Descriptor Definició 

Amargor Sabor bàsic produït per solucions aquoses diluïdes de diverses substàncies com la quinina 
o la cafeïna. 
 

Dolçor Sabor bàsic produït per solucions aquoses diluïdes de substàncies naturals o sintètiques 
com la sacarosa o l’aspartam. 
 

Duresa Atribut mecànic de textura relacionat amb la força requerida per aconseguir una 
determinada deformació, penetració o trencament d'un producte. 
 

Fibrositat Atribut geomètric de textura relacionat amb la percepció de la forma i l’orientació de les 
partícules en un producte. Aquestes partícules o filaments llargs es troben orientats en la 
mateixa direcció. 
 

Intensitat del gust Sensacions percebudes per l'òrgan del gust quan és estimulat per certes substàncies 
solubles. 
 

Intensitat de l’olor Sensació percebuda a través de l’òrgan olfactori en olorar certes substàncies volàtils. 

 

Taula 8. Definició del mètode d’avaluació de cadascun dels descriptors de l’espigall. Elaborat a partir de 
Meilgaard et al. (2007). 

Descriptor Definició de l’avaluació 

Amargor Introduir una o dues porcions de mostra a la boca, mastegar fins a fer una pasta, 
passejar-la per tota la boca i empassar, avaluar l’amargor a l’escala d’intensitat. Repetir el 
procediment per cadascuna de les mostres. 
 

Dolçor Introduir una o dues porcions de mostra a la boca, mastegar fins a fer una pasta, 
passejar-la per tota la boca i empassar, avaluar la dolçor a l’escala d’intensitat. Repetir el 
procediment per cadascuna de les mostres. 
 

Duresa Col·locar una porció de mostra intacta sobre els queixals i prémer les mandíbules 
regularment tot mesurant la força requerida per aconseguir la deformació/trencament 
de la mostra. Anotar la intensitat d’aquest caràcter a l’escala i procedir de la mateixa 
manera amb cadascuna de les mostres. 
 

Fibrositat Mastegar un tros de mostra intacta i avaluar la percepció dels filaments o partícules 
difícils de mastegar. Anotar a l’escala la intensitat percebuda i repetir el procediment per 
cadascuna de les mostres. 
 

Intensitat del gust Introduir una o dues porcions de mostra a la boca, mastegar fins a fer una pasta, 
passejar-la per tota la boca i empassar, avaluar la intensitat del gust a l’escala 
d’intensitat. Procedir de la mateixa manera amb cadascuna de les mostres presentades. 
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Intensitat de l’olor Destapar el recipient que conté la mostra i, amb la boca tancada, acostar el nas, fer dues 
o tres inspiracions profundes i tornar a tapar el recipient. Anotar a l’escala la intensitat 
percebuda. Procedir de la mateixa manera amb cadascuna de les mostres presentades. 
Cada mostra es pot olorar repetides vegades, seguint sempre el mateix procediment. 

  

3.4.1 Material utilitzat per a la preparació de les referències 

Per a la preparació de les referències, es van utilitzar diversos vegetals: bleda (Beta vulgaris L. 

var. cicla), api (Apium graveolens L.), kale, col de cabdell i cols de Brussel·les. Tot el material 

vegetal va ser adquirit en dues verduleries, a excepció dels espigalls, els quals van ser els 

mateixos que es van emprar per desenvolupar el mètode de cocció (Apartat 3.2.3). Tot el 

material es van mantenir a temperatura de refrigeració, entre 2 i 7 ºC, fins a la seva 

preparació. 

Per a les diferents intensitats dels descriptors amargor i dolçor, es va utilitzar cafeïna 

cristal·litzada (Químics Dalmau) i D (-) – Fructosa (Panreac), D (+) – Glucosa (Panreac) i 

sacarosa (Azucarera), respectivament. 

 

3.4.2 Amargor 

Les referències de l’amargor es van preparar amb espigalls i cafeïna cristal·litzada.  

Els espigalls es van preparar segons el mètode de cocció establert anteriorment (Apartat 

3.2.3). La cafeïna es va afegir en el mateix moment que la sal, és a dir, just després de posar 

l’aigua a l’olla.  

Per a la determinació de la quantitat de cafeïna a addicionar es va agafar com a referència el 

valor del llindar d’identificació o de reconeixement del gust amarg: 0,195 g/L de cafeïna 

cristal·litzada, de la norma UNE-ISO 3972:2013 de mètodes d’investigació de la sensibilitat 

gustativa per l’anàlisi sensorial. Essent el llindar de reconeixement la quantitat mínima 

d’estímul que permet identificar la sensació percebuda, en aquest cas, el gust amarg. 

Es van preparar tres referències, una amb els espigalls sense cafeïna, una altra amb la 

quantitat de cafeïna corresponent al llindar de reconeixement, aproximadament 0,2 g/L, i una 

altra amb 0,3 g/L. 

Posteriorment, cada referència va ser tastada i es va avaluar la intensitat del gust amarg en 

una escala de 0 a 10. 

 

3.4.3 Dolçor 

Per la preparació de les referències de la dolçor es van utilitzar bledes sense penca i diferents 

tipus i quantitats de sucres que es van addicionar als espigalls, preparats segons el mètode de 

cocció establert a l’Apartat 3.2.3. L’addició dels sucres es va realitzar juntament amb la sal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Es va escollir la bleda com a referència de la dolçor, ja que pertany a la mateixa espècie que la 

remolatxa sucrera (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima), de la qual s’extreu sucre i és 

àmpliament coneguda per la seva dolçor. A fi de crear una referència de matriu més 

homogènia per l’entrenament dels tastadors, es va eliminar la penca o tija de la bleda. 

Per a la preparació de la bleda, es van separar les tiges del manat i es van rentar. Tot seguit, 

abans de fer el segon rentat, es van treure les penques i es van tallar transversalment els 

limbes de les fulles, cada 3 cm, tal com es mostra a la Figura 27. A continuació, seguint les 

proporcions 100:1000:2,5 de vegetal (g): aigua (mL): sal (g), es van afegir les bledes a l’olla 

d’acer inoxidable quan l’aigua destil·lada va començar a bullir, tot deixant destapada l’olla. El 

temps de cocció va ser de 10 minuts, comptant des de que l’aigua torna a bullir després 

d’afegir les bledes. 

 

 
Figura 27. Extracció de la penca de la fulla de la bleda i talls transversals en el 
limbe cada 3 cm. 

 

Per determinar el tipus i quantitats de sucre a afegir als espigalls, es va partir dels que hi ha 

presents de manera natural en l’espècie B. oleracea L. var. acephala, essent aquestes 

quantitats, per ordre decreixent i mesurades just després de la collita: fructosa (7,2 ± 0,2 g/100 

g MS), glucosa (5,8 ± 0,2 g/100 g MS) i sacarosa (3,4 ± 0,1 g/100 g MS) (Hagen et al. 2009). 

Mitjançant la següent expressió (4) es van convertir les quantitats de sucres sobre matèria 

seca (MS) a matèria humida (MH), tenint en compte que la matèria seca representa un 16,1 ± 

0,3 % sobre el total. Les quantitats obtingudes sobre matèria fresca van ser: fructosa (1,2 

g/100 g MF), glucosa (0,9 g/100 g MF) i sacarosa (0,5 g/100 g MF).  

 

𝑔 𝑠𝑢𝑐𝑟𝑒

100 𝑔 𝑀𝑆
𝑥

16,1 𝑔 𝑀𝑆

100 𝑔 𝑀𝐹
𝑥100 =

𝑔 𝑠𝑢𝑐𝑟𝑒

100 𝑔 𝑀𝐹
 

 

(4) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo


Materials i mètodes  50 

  

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC – BarcelonaTech 

Es van preparar quatre referències amb els espigalls: sense addició de sucres, afegint les 

quantitats de sucres presents de manera natural a la B. oleracea L. var. acephala, doblant 

aquestes quantitats i quadruplicant-les.  

Posteriorment, les cinc referències (una amb bledes i quatre amb espigalls), es van tastar i es 

van avaluar en una escala d’intensitat de 0 a 10. Algunes d’elles van ser eliminades per no ser 

considerades adequades com a referència del descriptor dolçor per l’espigall. 

 

3.4.4 Duresa 

Per l’establiment de les referències de la duresa, es van utilitzar espigalls preparats seguint el 

mètode de cocció establert (Apartat 3.2.3), a excepció del temps de cocció, el qual va ser 

modulat per aconseguir diferents graus de duresa. 

En total, es van preparar cinc referències, els temps de cocció emprats van ser: 9, 12, 14, 18 i 

20 min. Posteriorment, aquestes van ser avaluades i es van descartar aquelles referències en 

què la disminució de la duresa era poc perceptible entre un temps de cocció i un altre. 

Finalment, van ser ordenades en una escala de 0 a 10, segons la intensitat de la seva duresa. 

 

3.4.5 Fibrositat 

Com a referències pel descriptor de fibrositat es van utilitzar tiges d’api, bledes sense penca, i 

fulles d’espigall sense tija, aquests dos últims es van preparar de la mateixa manera que en els 

Apartats 3.4.3 i 3.2.3, respectivament. 

Es va escollir la tija de l’api com a descriptor de la fibrositat perquè la norma UNE-EN ISO 

5492:2010 indica aquest producte com a exemple d’aquest descriptor, ja que és una hortalissa 

que destaca per la seva fibrositat. Per crear una referència homogènia i reproduïble, és 

convenient utilitzar tiges de la mateixa grandària, ja que, en un mateix manat, les de menor 

amplada, acostumen a ser menys fibroses. 

La preparació de l’api es va fer de la següent manera: en primer lloc, es va rentar, a 

continuació, es van descartar les parts inferiors blanques de les tiges, a uns 4 cm de la base, i 

també es van descartar les fulles, tallant-les just per sota de l’axil·la foliar, tal com es mostra a 

la Figura 28. Després, sense treure les fibres o fils, es van tallar transversalment les tiges 

resultants, cada 2 cm, aproximadament (Figura 29) i es va fer un segon rentat, submergint en 

aigua. Tot seguit, seguint les proporcions 100:1000:2,5 de vegetal (g): aigua (mL): sal (g), es van 

col·locar en una olla d’acer inoxidable aigua destil·lada i, quan l’aigua va començar a bullir, es 

van afegir les tiges d’api, sense tapar l’olla. L’api es va coure 20 minuts, tal i com indica 

Jiménez-Monreal et al. (2009). A més, es van fer dues provatures més en relació al temps de 

cocció: 10 i 15 min.  

En total, es van preparar cinc referències, una de bledes sense penca, l’altra d’espigalls sense 

tija i tres d’api cuit a diferents temps. Aquestes van ser tastades i es van descartar aquelles que 

no eren adequades o no presentaven una diferència de fibrositat suficientment perceptible. En 
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darrer lloc, les referències escollides van ser ordenades segons la seva intensitat en una escala 

de 0 a 10. 

 

 
Figura 28. Api tallat per descartar les fulles i la part inferior de la tija. 

 

 
Figura 29. Talls transversals a la tija de l’api cada 2 cm. 

 

3.4.6 Intensitat del gust i intensitat de l’olor 

Pels descriptors d’intensitat del gust i de l’olor es va utilitzar les mateixes referències, aquestes 

van ser: kale sense penca, col, cols de Brussel·les i espigalls, aquests últims es van preparar de 

la mateixa manera que en l’Apartat 3.2.3. 

El motiu pel qual es van escollir la kale, la col de cabdell, les cols de Brussel·les i els espigalls és 

perquè tant l’olor com el gust d’aquests són semblants als dels espigalls i es considera que 

aquests quatre vegetals representen la diversitat d’olors i gustos que pot abastar l’espigall. 

Per a la preparació de la kale, en primer lloc, es va extreure la penca, per oferir als tastadors 

una mostra homogènia durant l’entrenament. A continuació, es va tallar la fulla 

transversalment cada 2 cm (Figura 30) i es va rentar amb aigua. Tot seguit, quan l’aigua va 

arribar al punt d’ebullició, es van afegir les fulles de la kale, seguint les proporcions 

100:1000:2,5 de vegetal (g): aigua destil·lada (mL): sal (g), en una olla d’acer inoxidable sense 

tapar, empenyent les fulles amb una escumadora d’acer inoxidable perquè l’aigua les cobrís 

totalment, sí era necessari. Es van realitzar diverses provatures amb diferents temps de cocció: 

14, 16, 18 i 20 min. 
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Figura 30. Talls transversals cada 2 cm en les fulles 
de la kale. 

 

La col de cabdell es va preparar descartant les primeres fulles exteriors i quedant només el 

cabdell (Figura 31a). Aquest es va rentar amb aigua i es va eliminar la base de la tija (Figura 

31). Seguidament, es va tallar longitudinalment en dues meitats (Figura 31c) i es va anar tallant 

fins a obtenir vuit octaus, els quals es va tallar transversalment cada 2 cm, aproximadament 

(Figura 31d). Tot seguit, quan l’aigua va començar a bullir, es va afegir la col de cabdell tallada, 

seguint les proporcions 100:1000:2,5 de vegetal (g): aigua destil·lada (mL): sal (g), en una olla 

d’acer inoxidable sense tapar. Es van realitzar quatre proves amb diferents temps de cocció: 

14, 16, 18 i 20 min. 

 

 

 
Figura 31. Procés de preparació de la col. a) Eliminació de les fulles exteriors. b) Eliminació 
de la base del cabdell. c) Tall longitudinal. d) Tall transversal d’un octau cada 2 cm. 

 

a) b) 

c) d) 
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Per a la preparació de les cols de Brussel·les aquestes van ser agrupades segons el seu calibre 

en tres grups diferents: menys de 2 cm, entre 2 i 3 cm i més de 3 cm (Figura 32). Es van 

preparar només les cols de Brussel·les amb un diàmetre d’entre 2 i 3 cm, havent de descartar 

prèviament les fulles exteriors amb alguna imperfecció. Així mateix, van ser rentades amb 

aigua, abans de la seva cocció. Seguint les proporcions 100:1000:2,5 de vegetal (g): aigua (mL): 

sal (g), es va col·locar en una olla d’acer inoxidable aigua destil·lada i, quan l’aigua va començar 

a bullir, es van afegir les cols de Brussel·les, deixant l’olla destapada. Es van fer diverses 

provatures amb els temps de cocció: 10, 14 i 16 min. 

 

 
Figura 32. Cols de Brussel·les agrupades segons el seu calibre. D’esquerra a dreta: diàmetre < 2 
cm, diàmetre entre 2 i 3 cm i diàmetre > 3 cm. 

 

En total, es van preparar dotze referències, quatre amb kale, quatre més amb col, tres amb 

cols de Brussel·les i una amb espigalls. Després de la cocció, les dotze referències es van servir 

en flameres d’acer inoxidable, tapades amb vidres de rellotge (Figura 33), per evitar la pèrdua 

de volàtils, i mantingudes a 40 ºC en un armari calenta plats. Posteriorment, van ser avaluades, 

separadament, segons la intensitat del seu gust i la intensitat de la seva olor, tot descartant 

aquelles que no s’ajustaven a l’olor i gust que s’espera trobar en un espigall. Finalment, van ser 

ordenades en dues escales, una per la intensitat del gust i l’altre per l’olor.  
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Figura 33. Flameres utilitzades per servir les referències per l’avaluació de la intensitat del gust 
i de l’olor. Autora: Aurora Rull. 
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3.4.7 Resum de les proves realitzades per cada descriptor 

A la Taula 9 es troba un resum de les diverses provatures realitzades per l’establiment de les 

referències de cada descriptor. 

 

Taula 9. Proves realitzades per cada descriptor. 

Descriptor Vegetal 
Vegetal: aigua: sal 

(g):(mL):(g) 

Temps 
cocció 
(min) 

Altres addicions 
(g/L) 

    Cafeïna 

Amargor Espigall 100:1000:2,5 14 0,0 
0,2 
0,3 

    Fructosa Glucosa Sacarosa 

Dolçor Espigall 100:1000:2,5 14 0,0 0,0 0,0 
1,2 0,9 0,5 
2,3 1,9 1,1 
4,6 3,7 2,2 

Bleda sense penca 10 0,0 0,0 0,0 

Duresa Espigall 100:1000:2,5 9    
12    
14    

   18    
   20    

Fibrositat Espigall sense tija 100:1000:2,5 14    
Bleda sense penca  10    
Api 10    

15    
20    

Intensitat gust Espigall 100:1000:2,5 14    
Kale sense penca 10    

14    
16    
20    

Col de cabdell 
 

10    
14    
16    
20    

Col Brussel·les 10    
14    
16    

Intensitat olor Espigall 100:1000:2,5 14    
Kale sense penca 10    

14    
16    
20    

Col de cabdell 
 

10    
14    
16    
20    

Col Brussel·les 10    
14    
16    
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1 PROTOCOL DE COCCIÓ DE L’ESPIGALL 

A partir de les dades obtingudes a través d’entrevistes a productors locals, restauradors i 

consumidors i les proves realitzades al laboratori, s’ha desenvolupat un mètode estandarditzat 

de cocció d’espigalls per l’anàlisi sensorial. El protocol de cocció per preparar 300 g d’espigall, 

quantitat mínima necessària per a un panel de 12 persones, servint 25 g a cada tastador, és el 

següent: 

1) Realitzar una inspecció visual i descartar aquells espigalls que no siguin aptes pel 

consum. Tallar i eliminar la part de les tiges lignificades. 

 

2) Separar els espigalls segons el diàmetre de la tija: 

a) Diàmetre ≤ 1 cm. 

b) Diàmetre > 1 cm. 

 

3) Tallar els espigalls: 

Si a) trossejar els espigalls realitzant talls transversals cada 2 cm, aproximadament. 

Si b) realitzar talls longitudinals a la base de la tija, des de baix cap a dalt, tants 

com calguin, fins que els trossos de tija resultants tinguin un diàmetre d’1 cm, 

aproximadament. A continuació, trossejar els espigalls de la mateixa manera que 

a). 

 
4) Rentar els espigalls submergint-los en aigua freda de l’aixeta i remoure enèrgicament 

per facilitar la seva neteja. 

 

5) Escalfar aigua destil·lada en una olla d’acer inoxidable i afegir-hi sal: 

o 1 L d’aigua destil·lada per cada 100 g d’espigalls  3 L d’aigua / 300 g espigalls. 

o 2,5 g de sal per 1 L d’aigua destil·lada  7,5 g sal / 3 L d’aigua. 

 

6)  Quan l’aigua comenci a bullir (100 ºC), afegir els espigalls, nets i trossejat. 

 

7) Deixar bullir els espigalls, sense tapa, durant 14 min des del moment en què l’aigua 

torna a arrencar el bull. 

 

8) Escórrer en un escorredor d’acer inoxidable i mantenir tapats en un recipient a 40 ºC, 

com a màxim una hora abans de ser presentats al panel. 
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4.2 ESTUDI DE CONSUMIDORS I SELECCIÓ DE DESCRIPTORS 

Els resultats obtinguts a partir de l’estudi de consumidors es mostren a continuació, seguint 

l’ordre dels sis apartats de l’enquesta. 

 

4.2.1 Context sociodemogràfic 

Els resultats del primer apartat de l’enquesta, referents al context sociodemogràfic dels 

participants en l’estudi de consumidors, es descriuen en aquesta secció. 

En referència al gènere dels consumidors participants a l’estudi, el 62 % són dones i el 38 % 

homes. Les diferències de participació entre ambdós gèneres són pronunciades. Hauria estat 

possible realitzar les enquestes al mateix nombre de dones que d’homes, per tenir els dos 

gèneres representats en la mateixa proporció (50 %), però no es va fer cap distinció segons el 

gènere per tenir la possibilitat de recollir informació sobre el tipus d’assistents al mercat del 

Centre de Vilanova i la Geltrú i que poden ser potencials compradors d’espigalls.  

Pel que fa a l’edat dels consumidors, dos dels quatre grups d’edat són clarament majoritaris, el 

40 % tenen entre 40 i 59 anys i el 38 % en tenen més de 60. De la resta, el 19 % tenen entre 20 

i 39 anys i, només un 3 % són menors de 20 anys (Figura 34). 

De la mateixa manera que ocorre amb el gènere, tampoc es va buscar tenir una representació 

equitativa de tots els rangs d’edat i, per tant, no es van seleccionar els consumidors segons el 

rang d’edat al qual pertanyen. Així doncs, es pot observar la poca quantitat de joves menors de 

20 anys que freqüenten el mercat, molt probablement perquè encara són els seus pares els 

que s’encarreguen de realitzar la compra. Pel que fa al grup d’edat entre els 20 i 39 anys, es 

pot veure la poca afluència al mercat, en comparació amb els dos grups d’edats superiors 

(entre 40 i 59 i més de 60 anys), quedant palesa la seva preferència per altres establiments de 

compra. 

Cal apuntar que la pregunta referent a l’edat va ser contestada per 103 dels 121 consumidors 

que van participar a l’estudi (85%). Aquesta pregunta demanava als consumidors que 

escrivissin la seva edat i potser podia generar certa incomoditat. Hagués sigut més convenient 

incloure un rang d’edat perquè els consumidors enquestats contestessin la pregunta. 
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Figura 34. Edat dels participants a l’estudi. 

 

En relació a la mida de la població de residència, es pot observar a la Figura 35 com la majoria 

dels consumidors enquestats, el 71 %, viuen en localitats d’entre 10.000 i 100.000 habitants, 

mentre que la resta, el 18 % resideixen en poblacions de més de 100.000 habitants i només 

l’11 % viuen en pobles amb menys de 10.000 habitants. 

Segons indica l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el recompte del cens de l’any 2015 de 

Vilanova i la Geltrú, població en què es va realitzar el tast, era de 65.684 habitants, trobant-se 

dins de la categoria majoritària de l’enquesta, entre 10.000 i 100.000 habitants. Així doncs, es 

pot afirmar, amb certa seguretat, que gran part dels enquestats al mercat del Centre de 

Vilanova i la Geltrú, provenen d’aquesta mateixa població o, si més no, de poblacions veïnes 

com Cubelles, Sant Pere de Ribes o Sitges. 

 

 
Figura 35. Mida de la població en què resideixen els consumidors enquestats. 
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Quant a la responsabilitat en la realització de la compra de verdures a la llar, més de la meitat 

dels consumidors enquestats, el 58 %, són ells mateixos els que s’encarreguen de realitzar-la, 

el 37 % comparteixen la responsabilitat de la compra amb altres persones de la llar, mentre 

que el 5 % asseguren que mai van a comprar verdures (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Responsabilitat de la realització de la compra de verdures a la llar. 

 

En relació a la freqüència de consum dels espigalls, per una banda, hi ha una clara majoria 

d’enquestats que consumeixen espigalls, almenys, esporàdicament (40 %). La resta de 

consumidors d’espigalls segueixen unes proporcions semblants; el 13 % afirma consumir-ne 

menys d’un cop per setmana, la mateixa proporció (13 %) en consumeix més d’un cop per 

setmana, per últim, el 12 % en consumeix un cop per setmana. Per altra banda, un 22 % dels 

enquestats assegura no haver menjat mai espigalls (Figura 37). 
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Figura 37. Freqüència de consum dels espigalls per part dels consumidors 
enquestats. 

 

Pel que fa a la manera en què els participants a l’estudi acostumen a consumir els espigalls, a 

la Figura 38 es pot veure la predilecció d’aquests pels espigalls bullits amb un raig d’oli (28 %), 

seguits, per ordre decreixent, pels espigalls saltejats amb bacó o cansalada (21 %), en truita (14 

%), bullits amb altres verdures i un raig d’oli (11 %) i al sofregit de l’arròs o altres guisats. La 

resta dels enquestats, el 20 %, prefereixen consumir els espigalls d’altres maneres, per 

exemple, en croquetes o canelons.  

 

 
Figura 38. Formes de consum de l’espigall per part dels consumidors 
enquestats. 
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4.2.2 Prova d’acceptació 

Els resultats obtinguts a partir de la prova d’acceptació del segon apartat del qüestionari, 

mostren que no hi ha suficients evidències per assegurar que hi ha diferències entre les dues 

mostres pels atributs olor, textura i gust (p valor > 0,05). Així doncs, es pot afirmar, amb un 95 

% de possibilitats, que els consumidors accepten ambdues mostres per igual, ja que no troben 

diferències entre elles per als caràcters avaluats, doncs la mitjana de tots els atributs es troba 

al voltant del 4 en l’escala d’acceptació, la qual es traduiria com m’agrada (Taula 10). 

 

Taula 10. Mitjanes de les valoracions de l’acceptació per als 
caràcters olor, textura i gust de les dues mostres avaluades 
per part dels consumidors, nombre de dades per cada 
atribut (n), estadístic t i p valor obtinguts mitjançant el test t 
per a mostres aparellades. 

Mostra Olor Textura Gust 

341 3,757 3,909 3,926 
792 3,796 3,747 4,028 

n 103 99 109 

t 0,270 1,050 - 0,650 
p valor 0,791 0,296 0,520 

 

4.2.3 Prova de preferència 

Pel que fa a la tercera part del qüestionari, la prova de preferència, els resultats mostren que 

no hi ha una preferència clara per part dels consumidors enquestats per cap de les dues 

mostres, el 57 % prefereix la mostra 792, mentre que el 43 % prefereix la 341 (Taula 11).  

 

Taula 11. Nombre de dades (n), proporcions de la 
preferència dels consumidors per cadascuna de 
les mostres i p valor obtingut. 

Mostra n Proporció p valor 

341 47 0,427 
0,152 

792 63 0,573 

 

Cal mencionar que la prova de preferència no va ser contestada per 11 dels 121 consumidors 

enquestats (9 %), es creu que pot ser degut a la ubicació d’aquesta pregunta en el qüestionari 

(Annex B), doncs es trobava just a sota de la prova de preferència, la qual dificultava la seva 

visió. 
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4.2.4 Mètode CATA 

Els resultats obtinguts a partir del quart apartat de l’enquesta, el mètode CATA, es troben 

resumits en forma de taula de contingència (Taula 12), on cadascun dels valors correspon a la 

suma del nombre de vegades que un determinat atribut ha estat seleccionat, per cadascuna de 

les dues mostres, per part dels 104 consumidors que han contestat aquest apartat del 

qüestionari.  

 

Taula 12. Taula de contingència amb la suma del nombre de vegades que cadascun dels atribut de les dues mostres 
avaluades ha estat seleccionat. 
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Mostra 

341 3 24 43 12 34 26 43 30 14 2 22 16 4 28 16 2 8 48 6 382 

792 18 47 20 29 29 28 57 6 8 11 20 43 4 12 12 34 7 34 6 425 

Total 21 71 63 41 63 54 100 36 22 13 42 59 8 40 28 36 15 82 12 807 

 

Per facilitar la interpretació de la taula de contingència s’ha realitzat una representació gràfica 

d’aquesta mitjançant dos diagrames de barres, un per la mostra 341 (Figura 39), on els atributs 

que han estat més vegades seleccionats pels consumidors, són: dolçor, fibrós, gustós, insípid i 

tendre. I un altre diagrama per la mostra 792 (Figura 40), on predominen els atributs: cruixent, 

gustós, olor intensa, salat i tendre. 
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Figura 39. Diagrama de barres de la mostra 341 obtingut a partir de la taula de contingència. 
En color vermell els atributs que han estat seleccionats un major nombre de vegades. 

 

 
Figura 40. Diagrama de barres de la mostra 792 obtingut a partir de la taula de contingència. 
En color vermell els atributs que han estat seleccionats un major nombre de vegades. 

 

A la Taula 13 es mostren els resultats obtingut a partir del test Q de Cochran, els atributs que 

presenten diferències significatives (p valor < 0,05) en el nombre de vegades que han estat 

seleccionats i que permeten diferenciar ambdues mostres d’espigalls, són: àcid, cruixent, dolç, 

ferm, insípid, molt amarg, olor intensa, olor poc intensa, salat i tendre. Aquests atributs, a més, 

es troben representats gràficament a la Figura 41, per ambdues mostres. 
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Taula 13. Estadístic Q i p valor, obtingut a 
partir del test de Cochran, de cadascun dels 
atributs de les dues mostres. 

Atribut Q p valor 

Àcid 10,889 0,001 
Cruixent 10,373 0,001 
Dolç 9,680 0,002 
Ferm 8,000 0,005 
Fibrós 0,400 0,527 
Gust de col 0,500 0,480 
Gustós 2,882 0,090 
Insípid 16,000 0,000 
Mantegós 2,000 0,157 
Molt amarg 6,231 0,013 
Olor de col 0,182 0,670 
Olor intensa 13,520 0,000 
Olor floral 0,000 1,000 
Olor poc intensa 8,533 0,003 
Poc amarg 1,191 0,275 
Salat 30,118 0,000 
Sucós 0,000 1,000 
Tendre 5,488 0,019 
Verdura 0,111 0,739 

 

 
Figura 41. Diagrama de barres dels atributs que són significativament diferents entre les 
mostres 341 i 792. 

 

Malgrat que els resultats mostren que l’atribut salat permet diferenciar ambdues mostres, 

aquest ha sigut descartat perquè la diferència en la percepció d’aquest atribut va venir donada 

per un error en la condimentació amb la sal durant el procés de cocció de la mostra 792, 

obtenint com a conseqüència, uns espigalls excessivament salats. Aquest fet posa de manifest 
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la importància de tenir establerts protocols de cocció, doncs cal recordar que, per a la 

preparació de les dues mostres de l’estudi de consumidors, el càtering Caserco no es va seguir 

el protocol de cocció establert a l’Apartat 3.2.3. 

De la mateixa manera, el terme àcid també ha sigut rebutjat, atès que els espigalls no es 

caracteritzen per la seva acidesa. Així doncs, aquest gust bàsic pot tenir dos orígens; o bé 

prové de la diferència entre els mètodes de cocció utilitzats, bullits i al vapor, o bé prové de la 

fermentació dels espigalls i, aleshores, es considera un defecte. En qualsevol dels dos casos, el 

terme àcid ha sigut descartat, a falta d’evidències concloents, sobre si l’acidesa és o no un 

descriptor de l‘espigall. 

Després del cribratge dels termes, els atributs que permeten diferenciar significativament les 

dues mostres, són: cruixent, dolç, ferm, insípid, molt amarg, olor intensa, olor poc intensa i 

tendre. Amb les dades d’aquests atributs s’ha elaborat un diagrama d’aranya on es veuen 

representades les dues mostres (Figura 42). 

 

 
Figura 42. Diagrama d’aranya de les mostres 341 i 792 per als atributs que permeten 
diferenciar-les significativament. 

 

4.2.5 Espigall ideal 

Els resultats del cinquè apartat del qüestionari, referent a la pregunta oberta sobre el perfil 

ideal de l’espigall, s’han obtingut mitjançant el recompte dels atributs que els consumidors van 

indicar pel que fa a com els agradaria que fos l’espigall ideal, i es mostren a la Taula 14, on 

apareixen les freqüències de citació i el percentatge de consumidors que van esmentar 

cadascun dels atributs. En aquesta taula es pot observar que els consumidors van emprar un 

total de 25 termes per descriure l’espigall ideal, entre els quals, 4 atributs fan referència a 

aspectes morfològics (color verd intens, florit, llarg i petit), mentre que els 21 restants, es 

refereixen a característiques sensorials. Dins dels termes relatius a les característiques 
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refereixen a altres aspectes relatius al gust (gustós, poc gustós, gust de col i poc gust de col), 6 

són referents a l’olor (olor intensa, olor poc intensa, olor de col, poca olor de col, sense olor a 

col i olor de fruita seca) i, per últim, 5 fan referència a la textura (cruixent, ferm, fibrós, 

mantegós, sucós i tendre). 

 

Taula 14. Resultats de l’espigall ideal. Recompte del nombre de vegades que ha estat citat cada atribut i percentatge de 
consumidors que l’han citat. 
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% 33 28 19 17 11 10 9 9 7 7 7 6 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

Per facilitar la interpretació de la Taula 14, aquesta s’ha representat gràficament mitjançant un 

diagrama de barres (Figura 43), on es pot observar que la freqüència de citació de determinats 

termes, destaca sobre la resta. Així doncs, els termes que descriuen l’espigall ideal i que han 

estat citats, almenys, per 10 consumidors, per ordre decreixent, són: gustós, tendre, cruixent, 

dolç, olor intensa, fibrós, ferm i salat. 

 

 
Figura 43. Diagrama de barres elaborat a partir del recompte del nombre de vegades que ha 
estat esmentat cada atribut. La línia vermella indica el llindar de citacions a partir del qual 
s’han considerat els atributs. 
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Malgrat que un 10% dels consumidors han utilitzat el mot fibrós per descriure el seu espigall 

ideal (Taula 14), aquesta paraula pot haver estat interpretada pels consumidors com ‘la 

quantitat de fibra alimentària’ i no com un atribut relatiu a la textura de l’espigall. És per 

aquest motiu que la paraula fibrós ha estat descartada, doncs la fibrositat és considerada com 

un defecte de les hortalisses, en són exemples les escarxofes o els espàrrecs (López, 2003). 

El terme salat tampoc fa referència a una característica intrínseca de l’espigall, doncs aquest 

no té de forma inherent un gust salat. La sal és un condiment que s’afegeix als espigalls, en 

major o menor mesura, a l’hora de cuinar-lo. El fet que els consumidors citessin aquest atribut 

pot ser degut a l’excessiu gust salat de la mostra 792, donant-los a entendre que els espigalls 

poden ser salats. 

Després de realitzar una revisió de les paraules utilitzades pels consumidors per descriure el 

seu espigall ideal, es pot concloure que els termes que descriuen el perfil ideal de l’espigall 

són: gustós, tendre, cruixent, dolç, olor intensa i ferm. 

 

4.2.6 Prova de preferència visual 

Pel que fa al sisè i últim apartat del qüestionari, la prova de preferència visual, els resultats 

mostren que el 53 % dels consumidors enquestats prefereix la mostra 792 (espigalls), mentre 

que el 47 % prefereix la mostra 341 (brotons) (Taula 15). Per tant, no hi ha una preferència 

clara dels enquestats per cap de les dues mostres, deixant això sense resposta a la qüestió 

sobre quina de les dues tindria més possibilitats de ser elegida, per part dels consumidors, 

durant el procés de compra. 

A més, el fet que els consumidors no mostrin una preferència pels espigalls contrasta amb 

l’opinió d’alguns agricultors, els quals tenen una preferència clara pels espigalls, doncs 

asseguren que són més tendres i dolços. 

 
Taula 15. Nombre de dades (n), proporcions de la 
preferència visual dels consumidors enquestats per 
cadascuna de les mostres i p valor obtingut. 

Mostra n Proporció p valor 

341 54 0,470 
0,576 

792 61 0,530 
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4.2.7 Selecció dels descriptors 

Amb l’objectiu de definir els descriptors de l’espigall s’ha construït la Taula 16, a partir dels 

resultats de la pregunta CATA i de la pregunta de l’espigall ideal de l’estudi de consumidors. 

 

Taula 16. Atributs obtinguts a partir de la 
pregunta CATA i l’espigall ideal. 

Atribut CATA Ideal 

Cruixent Sí Sí 
Dolç Sí Sí 
Ferm Sí Sí 
Gustós - Sí 
Insípid Sí - 
Molt amarg Sí - 
Olor intensa Sí Sí 
Olor poc intensa Sí - 
Tendre Sí Sí 

 

Els termes cruixent, ferm i tendre, els quals han sigut seleccionats tant a la pregunta CATA com 

a la de l’espigall ideal (Taula 16), han sigut agrupats dins del descriptor duresa, doncs poden 

ser considerats extrems dins de l’escala d’intensitat. 

El mot dolç, obtingut a partir dels resultats d’ambdues preguntes, s’associa al descriptor 

dolçor. 

Les paraules gustós i insípid, obtingudes a partir de la pregunta sobre l’espigall ideal i el 

mètode CATA, respectivament, estan incloses dins del descriptor intensitat del gust, ja que 

poden ser considerats extrems dins de l’escala d’intensitat. 

El terme molt amarg s’engloba dins del descriptor amargor, i només ha estat obtingut a partir 

del mètode CATA. 

Els termes olor intensa i olor poc intensa s’inclouen dins del descriptor intensitat de l’olor, 

doncs són extrems dins de l’escala d’intensitat. 

Tot i que la fibrositat va ser descartada dins del perfil ideal de l’espigall perquè, com ja s’ha dit, 

va ser degut a una interpretació equivocada del terme fibrós, és necessari considerar-la com 

un descriptor de l’espigall ja que és un defecte d’aquest. Aquesta decisió s’ha recolzat en la 

recerca bibliogràfica realitzada. 

Així doncs, els descriptors de l’espigall obtinguts a partir dels resultats del mètode CATA i la 

pregunta sobre l’espigall ideal de l’estudi de consumidors i la recerca bibliogràfica, són: 

amargor, dolçor, duresa, fibrositat, intensitat del gust i intensitat de l’olor. 
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4.3 FITXA DE TAST PER L’ENTRENAMENT DELS DESCRIPTORS 

Mitjançant els resultats obtinguts a partir de l’estudi de consumidors s’han obtingut els 

descriptors de l’espigall. Posteriorment, s’han establert, per cada descriptor, les referències 

més adients i s’ha desenvolupat un mètode de preparació estandarditzat per cadascuna 

d’elles. Finalment, s’ha avaluat la intensitat de cada referència en una escala de l’1 al 10 (Taula 

17). 

 

Taula 17. Resum de la preparació i avaluació de cadascuna de les referències associades a cada 
descriptor. 

Descriptor Vegetal 
Vegetal: 

aigua: sal 
(g):(mL):(g) 

Temps 
cocció 
(min) 

Altres addicions 
(g/L) 

Intensitat 
a l’escala 

(de 0 a 10) 

    Cafeïna  

Amargor Espigall 100:1000:2,5 14 0,0 0 
 0,2 5 
 0,3 8 

    Fructosa Glucosa Sacarosa  

Dolçor Espigall 100:1000:2,5 14 0,0 0,0 0,0 0 
 2,3 1,9 1,1 3 
 4,6 3,7 2,2 7 

Duresa Espigall 100:1000:2,5 
 

9    8 
14    5 
20    2 

Fibrositat Espigall sense tija 100:1000:2,5 
 

14    0 

Api 15    10 

Intensitat gust Col de cabdell 100:1000:2,5 
 

14    2 
Kale sense penca 20    4 
Espigall 14    7 

Intensitat olor Col de cabdell 100:1000:2,5 
 

14    1 
Kale sense penca 20    4 
Espigall 14    6 

 

A partir de la Taula 17 s’ha elaborat la fitxa d’entrenament dels espigalls (Figura 44) que, a la 

vegada, és també una proposta de fitxa de tast, subjecte sempre a possibles canvis. Aquests 

canvis poden ser proposats tant pel director del panel que realitza la preparació de l’anàlisi de 

sensorial de l’espigall, com pels tastadors que realitzen l’anàlisi, els quals poden suggerir canvis 

si detecten que algun descriptor no és adequat o creuen que en manca algun altre. Tal com 

plantegen Lawless i Civille (2013), el desenvolupament de descriptors, i les pertinents 

referències, mai arriba a estar complert, doncs sempre poden haver-hi disponibles nous 

productes i ingredients. La conseqüència d’aquest fet és que cal realitzar una revisió constant 

dels descriptors i les seves referències. 

 

  



Resultats i discussió  70 

  

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC – BarcelonaTech 

 

 
FITXA DE TAST DE L’ENTRENAMENT DE L’ESPIGALL 

              
Nom:       Data:    
              
  Codi de les mostres:        
          

              

              
Realitzi descansos d’uns 2 minuts després d’avaluar cada caràcter per evitar la fatiga sensorial. 
              
              
INTENSITAT DE L’OLOR 
Destapar el recipient que conté la mostra i, amb la boca tancada, acostar el nas, fer dues o tres inspiracions 
profundes i tornar a tapar el recipient. Anotar a l’escala la intensitat percebuda. Procedir de la mateixa 
manera amb cada una de les mostres presentades. Cada mostra es pot olorar repetides vegades, seguint 
sempre el mateix procediment. 
 

 Col cabdell Kale Espigall     
 0         10  
              

              
 Poc intensa        Molt intensa 
          

 

  

INTENSITAT DEL GUST 
Introduir una o dues porcions de mostra a la boca, mastegar fins a fer una pasta, passejar-la per tota la boca 
i empassar, avaluar la intensitat del gust a l’escala d’intensitat. Procedir de la mateixa manera amb 
cadascuna de les mostres presentades. 
 

   Col cabdell Kale   Espigall     
  0       10  
              

              
 Poc intens        Molt intens  

DOLÇOR 
Introduir una o dues porcions de mostra a la boca, mastegar fins a fer una pasta, passejar-la per tota la boca 
i empassar, avaluar la dolçor a l’escala d’intensitat. Repetir el procediment per cadascuna de les mostres. 

            
  Espigall     Espigall1 Espigall2    
   0   10  
              

              
 Poc dolç        Molt dolç  
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1
 Espigall + 2,3 g/L fructosa + 1,9 g/L glucosa + 1,1 g/L sacarosa. 

2 
Espigall + 4,6 g/L fructosa + 3,7 g/L glucosa + 2,2 g/L sacarosa. 

3 
Espigall + 0,2 g/L cafeïna. 

4 
Espigall + 0,3 g/L cafeïna. 

Figura 44. Fitxa de tast de l’entrenament de l’espigall i proposta de fitxa de tast. 

              
              
AMARGOR 
Introduir una o dues porcions de mostra a la boca, mastegar fins a fer una pasta, passejar-la per tota la boca 
i empassar, avaluar l’amargor a l’escala d’intensitat. Repetir el procediment per cadascuna de les mostres. 

              
 Espigall     Espigall3 Espigall4    
 0      10   
              

              
 Poc amarg        Molt amarg  
           
           

 
DURESA 
La duresa fa referència a la textura de les mostres i s’entén com la força requerida per aconseguir una 
determinada deformació, penetració o trencament d'un producte. 
Per avaluar-la cal col·locar una porció de mostra intacta sobre els queixals i prémer les mandíbules 
regularment tot mesurant la força requerida per aconseguir la deformació/trencament de la mostra. Anotar 
la intensitat d’aquest caràcter a l’escala i procedir de la mateixa manera amb cadascuna de les mostres. 
 

  Espigall cuit 20’ Espigall cuit 14’  Espigall cuit 9’    
  0      10  
              

              
 Tou         Dur  
              

              

              
FIBROSITAT 
La fibrositat fa referència a la textura de les mostres i està relacionada amb la percepció de la forma i la 
orientació de les partícules en un producte. 
Mastegar un tros de mostra intacta i avaluar la percepció dels filaments o partícules difícils de mastegar. 
Anotar a l’escala la intensitat percebuda i repetir el procediment per cadascuna de les mostres. 
 

 Fulles espigall         Api  
  0         10  
              

              
 No fibrós        Molt fibrós  
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CONCLUSIONS 

Les conclusions que es poden extreure després de realitzar aquest treball, són: 

1. La revisió bibliogràfica ha permès trobar els descriptors i referències més àmpliament 

utilitzats relacionats amb la qualitat sensorial de les cols i altres varietats del gènere Brassica. A 

la vegada, també ha posat de manifest la manca d’indicacions en relació a l’elaboració de les 

referències, normalment, esmentant només el tipus de referències que s’han utilitzat, però no 

de quina manera han estat preparades ni quantificades. El mateix problema ocorre, però en 

menor mesura, amb l’entrenament dels tastadors, on només s’acostuma a donar a conèixer el 

número de jutges que s’han entrenat, però no quina metodologia i tipus de proves han estat 

emprades. 

2. S’ha desenvolupat un mètode estandarditzat de cocció per l’espigall útil per a l’anàlisi 

sensorial, basat en els mètodes emprats pels agricultors, cuiners i consumidors de la comarca 

del Garraf vinculats a aquest producte. 

3. A través d’un estudi de consumidors, s’han obtingut l’acceptació i preferències dels 

consumidors envers l’espigall, així com el perfil sensorial de l’espigall ideal, l’obtenció del qual 

ha de permetre, en un futur, guiar la millora genètica d’aquest. 

A més, l’estudi de consumidors ha permès determinat els atributs que descriuen l’espigall, 

mitjançant els resultats del mètode CATA i la pregunta sobre l’espigall ideal, sempre 

contrastant-los amb la bibliografia. Aquests són: amargor, dolçor, duresa, fibrositat, intensitat 

del gust i intensitat de l’olor. 

4. Per cada descriptor obtingut s’han fixat les referències més adients i s’ha desenvolupat un 

mètode de preparació per cadascuna de les referències, obtenint una fitxa de tast de l’espigall 

per l’entrenament d’un panel de tastadors, així com una proposta de fitxa de tast per 

l’avaluació sensorial descriptiva d’aquest. 

5. El present treball obre la porta a futurs treballs, ja que encara queda per realitzar 

l’entrenament del panel de tastadors, l’obtenció del perfil sensorial de l’espigall a partir de 

l’anàlisi sensorial descriptiva i comparar-lo amb el perfil sensorial obtingut mitjanant el mètode 

CATA per comprovar la utilitat d’aquesta nova metodologia. 
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ANNEXOS 

ANNEX A 

Les respostes obtingudes a través de les entrevistes realitzades sobre diferents mètodes de 

cocció dels espigalls, es troben a continuació (Figura 45). 

 

RESPOSTES ENTREVISTA COCCIÓ ESPIGALL 

 

1. On compra els espigalls?  

Montse Marcé: és productora. 

Remei Gimeno: és productora. 

David Reig: productora local (Remei Gimeno). 

Josep M. Sánchez: productores (Montse Marcé i Remei Gimeno). 

Valentí Montgay: productors locals ecològics (Can Pere i Can Girona). 

Alfons Rovira: és productor. 
 

2. En què es fixa per seleccionar un espigall o altre? 

Remei Gimeno: en el color, bollat i poca amplitud de la fulla. 

Josep M. Sánchez: si és un brotó o espigall, perquè el brotó és més tendre. 
 

3. Preu/kg: 

Montse Marcé: (és productora). 

Remei Gimeno: (és productora). 

David Reig: 2,5 €. 

Josep M. Sánchez: 3 €. 

Valentí Montgay: 1,5 € (Can Pere) i 4 € (Can Girona). 

Alfons Rovira: (és productor). 
 

4. On els emmagatzema? a. Com els emmagatzema? 

Montse Marcé: a la nevera en bossa de plàstic semioberta i sense netejar o tallats i 

rentats en bossa de plàstic hermètica. 

Remei Gimeno: a la nevera en bossa de plàstic i sense netejar. 

David Reig: a la nevera (4 ºC), sense netejar. 

Josep M. Sánchez: a la despensa (sense llum) i sense netejar. 

Valentí Montgay: a la nevera en bossa de plàstic i sense netejar. 

Alfons Rovira: a la nevera amb film i sense netejar. 
 

5. Quant de temps els té emmagatzemats? 

Montse Marcé: poc, però poden aguantar fins a 1 setmana. 
Remei Gimeno: poc, el menor possible. 
David Reig: < 1 setmana. 
Josep M. Sánchez: poc, els demana per tenir-los el dia que els necessita. 
Valentí Montgay: el menor possible. 
Alfons Rovira: els cull i els menja el mateix dia. 
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6. Els neteja? Com? En quin moment? 

Montse Marcé: els neteja amb aigua freda després de tallar-los i abans de coure. 
Remei Gimeno: els neteja amb aigua freda després de tallar-los i abans de coure. 
David Reig: amb aigua freda, sense tallar. 
Josep M. Sánchez: amb aigua i desinfectant amb clor. 
Valentí Montgay: amb aigua freda. 
Alfons Rovira: amb aigua freda. 

 

7. Com els prepara per coure? 

Montse Marcé: fa talls longitudinals en forma de creu a la tija i talls transversals cada 3 
cm. 
Remei Gimeno: fa talls longitudinals en forma de creu a la tija, descarta la part inferior de 
la tija (la més dura) i fa talls transversals cada 2 cm. 
David Reig: separa la tija de la fulla i cou primer la tija. 
Josep M. Sánchez: treu la part inferior de la tija (la més dura) i els talla transversalment 
cada 5 cm. 
Valentí Montgay: fa talls longitudinals en forma de creu a la tija i talls transversals cada 4 
cm. 
Alfons Rovira: treu la part inferior de la tija (la més dura) i els talla transversalment cada 1 
cm. 
 

8. Amb quin tipus de cuina els cou?  

Montse Marcé: fogó de gas natural. 
Remei Gimeno: fogó de gas propà. 
David Reig: fogó de gas natural. 
Josep M. Sánchez: (marmita o forn de vapor). 
Valentí Montgay: fogó de gas natural. 
Alfons Rovira: vitroceràmica. 

 

9. En quin recipient els cou? 

Montse Marcé: olla a pressió. 
Remei Gimeno: olla. 
David Reig: olla. 
Josep M. Sánchez: marmita (bullits) i forn mixt de convecció i vapor (al vapor).  
Valentí Montgay: olla. 
Alfons Rovira: olla. 
 

10. De quin material és el recipient en què els cou? 

Montse Marcé: acer inoxidable. 
Remei Gimeno: alumini. 
David Reig: acer inoxidable. 
Josep M. Sánchez: acer inoxidable. 
Valentí Montgay: acer inoxidable. 
Alfons Rovira: alumini. 
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11. Com els cou?  

Montse Marcé: bullits. 
Remei Gimeno: bullits. 
David Reig: bullits i al vapor. 
Josep M. Sánchez: bullits i al vapor. 
Valentí Montgay: bullits. 
Alfons Rovira: bullits. 

 

a. Bullits: 

i. Quina aigua utilitza?  

Montse Marcé: aigua de cisterna. 
Remei Gimeno: aigua de pou situat a Vilanova i la Geltrú. 
David Reig: aigua de l’aixeta filtrada amb osmosis (Sitges). 
Josep M. Sánchez: aigua de l’aixeta descalcificada (Vilanova i la Geltrú). 
Valentí Montgay: aigua de l’aixeta (Sitges). 
Alfons Rovira: aigua de l’aixeta descalcificada (L’Arboç). 
 

ii. Quanta aigua utilitza? Fa proporcions aigua (mL): material vegetal (g)? 

Montse Marcé: fins que l’aigua cobreix els espigalls. 
Remei Gimeno: aigua en excés. 
David Reig: 5 L d’aigua per cada kg d’espigalls. 
Josep M. Sánchez: 2 L d’aigua per cada kg d’espigalls. 
Valentí Montgay: aigua en excés. 
Alfons Rovira: fins que l’aigua cobreix els espigalls. 
 

iii. Els posa a l’olla amb l’aigua freda, o quan l’aigua ja bull?  

Montse Marcé: quan l’aigua bull. 
Remei Gimeno: quan l’aigua bull. 
David Reig: quan l’aigua bull. 
Josep M. Sánchez: amb l’aigua freda (marmita). 
Valentí Montgay: quan l’aigua bull. 
Alfons Rovira: amb l’aigua freda. 

 

b. Vapor: 

i. Quin recipient utilitza? 

David Reig: cistella. 
Josep M. Sánchez: forn mixt de convecció i vapor. 
 

ii. Quina aigua utilitza?  

David Reig: aigua de l’aixeta filtrada amb osmosis (Sitges). 
Josep M. Sánchez: aigua de l’aixeta descalcificada (Vilanova i la Geltrú). 

 

12. Quanta estona els cou? a. Des de quin moment? 

Montse Marcé: 5 min des de que l’olla a pressió fa soroll. 
Remei Gimeno: 15 min des de que tira els espigalls a l’olla amb l’aigua bullint, fins que 
torna a bullir. 
David Reig: 7-10 min (bullits i al vapor).  
Josep M. Sánchez: 30 min (marmita) i 1 h (forn mixt de convecció i vapor). 
Valentí Montgay: 4 min (posteriorment, els tritura). 
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Alfons Rovira: 4 min des de que comença a bullir l’aigua. 
13. Modula el foc durant la cocció? 

Montse Marcé: sí, baixa el foc quan tira els espigalls. 
Remei Gimeno: no. 
David Reig: no. 
Josep M. Sánchez: no.  
Valentí Montgay: no. 
Alfons Rovira: sí, baixa el foc quan comença a bullir l’aigua. 
 

14. Els tapa durant la cocció? 

Montse Marcé: sí. 
Remei Gimeno: els tapa quan comença a bullir l’aigua. 
David Reig: no. 
Josep M. Sánchez: sí (marmita / forn mixt de convecció i vapor).  
Valentí Montgay: no. 
Alfons Rovira: sí.  
 

15. Els remena? a. Quin estri utilitza per remenar? 

Montse Marcé: sí, al començament, utilitza una cullera de fusta. 
Remei Gimeno: sí, al començament, utilitza una cullera de fusta. 
David Reig: no. 
Josep M. Sánchez: no. 
Valentí Montgay: sí, utilitza una aranya. 
Alfons Rovira: no. 
 

16. Hi afegeix sal? 

Montse Marcé: sí. 
Remei Gimeno: sí. 
David Reig: sí, 10 g de sal per litre d’aigua. 
Josep M. Sánchez: sí. 
Valentí Montgay: sí. 
Alfons Rovira: no. 
 

17. Hi afegeix algun altre ingredient? 

Montse Marcé: sí, bicarbonat. 
Remei Gimeno: no. 
David Reig: sí, dues fulles de llorer. 
Josep M. Sánchez: no. 
Valentí Montgay: no. 
Alfons Rovira: sí, un raig d’oli. 
 

18. Els deixa un temps en repòs? 

Montse Marcé: no. 
Remei Gimeno: no. 
David Reig: no. 
Josep M. Sánchez: no. 
Valentí Montgay: no. 
Alfons Rovira: sí, els deixa 5 min a l’olla perquè s’acabin de coure. 
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19. On els col·loca desprès de coure’ls? 

Montse Marcé: escorredor. 
Remei Gimeno: escorredor. 
David Reig: escorredor i els hi posa sota l’aixeta. 
Josep M. Sánchez: escumadora. 
Valentí Montgay: escorredor i els deixa 1 min en aigua amb gel. 
Alfons Rovira: escorredor. 
 

20. Amb què els combina? 

Montse Marcé: mongetes seques, arengada, fregits i croquetes. 
Remei Gimeno: alls tendres, patata bullida, cigrons, mongetes i truita. 
David Reig: croquetes. 
Josep M. Sánchez: truita amb all, mousse, pastís, albergínia farcides i trinxat. 
Valentí Montgay: púding, patata bullida, arengada, cansalada i amb pasta. 
Alfons Rovira: truita de patata, tempura, bunyols i amanida. 

 

PREGUNTES DE PREFERÈNCIA 

21. Com li agraden a vostè? 

Montse Marcé: de totes les maneres. 
Remei Gimeno: amb arengada i pa de pagès amb tomàquet. 
Josep M. Sánchez: truita i saltejats amb all, julivert i bacó. 
Valentí Montgay: pasta farcida, crema, arròs i púding. 
Alfons Rovira: saltejats amb mongetes blanques. 
 

22. Com creu que li agraden als consumidors? 

Montse Marcé: saltejats amb un gra d’all. 
Remei Gimeno: saltejats amb un gra d’all. 
Valentí Montgay: bullits amb patata. 
Alfons Rovira: bullits amb un raig d’oli. 
 

23. Què faria per estendre el consum d'espigalls més enllà de la comarca del Garraf i 

voltants? 

Montse Marcé: parlar-ne els mitjans de comunicació. 
Remei Gimeno: parlar-ne els mitjans de comunicació. 
Josep M. Sánchez: promocionar-los a través dels ajuntaments. 
Valentí Montgay: fer cursos per ensenyar a cuinar-los. 
Alfons Rovira: turisme gastronòmic. 

 

Figura 45. Respostes de les entrevistes.  
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ANNEX B 

La fitxa de tast utilitzada per l’estudi de consumidors es presenta a continuació (Figura 46). 

 



Annexos  85 

 

 
 

 
Figura 46. Fitxa de tast utilitzada per l’estudi de consumidors. 

 


