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Resum  

La maduració dels formatges és una de les etapes més importants de la seva elaboració degut 

a les transformacions que aquests pateixen. Els microorganismes intervenen en les reaccions 

bioquímiques ocasionades pels enzims així com  en les reaccions químiques. 

Darrerament  des de la inspecció veterinària de Catalunya es discuteix el possible risc sanitari 

dels formatges elaborats amb llet crua, posant en risc la salut dels consumidors. 

L’objectiu d’aquest treball és doble, d’una banda fer el seguiment del pH durant la maduració 

dels 12 formatges que s’elaboren a la formatgeria Mas d’Eroles,  ja que aquest és el principal 

paràmetre que regula la supervivència dels microorganismes. Aquests formatges recullen la 

majoria de tecnologies emprades en la elaboració de formatges artesans a Catalunya. Per 

l’altra banda elaborar un nou formatge amb la crosta tractada amb cervesa, per augmentar la 

oferta de la formatgeria  i posicionar-se millor en el mercat.  

Un cop obtinguts els resultats podem concloure que el nivell de seguretat és, si més no, igual 

d’elevat que els de llet pasteuritzada, ja que s’aconsegueixen uns nivell de pH òptims per què 

no hi hagi la presència de microorganismes patògens, tenint en compte a la vegada altres 

aspectes relatius a l’ elaboració dels formatges i que tenen incidència en la supervivència dels 

microorganismes. Pel que fa al nou formatge, el resultat encara no és definitiu, cal fer algunes 

proves i modificacions en la tecnologia d’elaboració abans de tenir el producte final ben 

definit, malgrat que el formatge en l’estadi actual és molt acceptable. Un dels aspectes a 

millorar és que caldria controlar millor el desuerat per tal d’obtenir un formatge amb les 

característiques sensorials desitjades . 

 

Paraules clau : maduració dels formatges, higiene, pH, eliminació del xerigot  
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Resumen 

La maduración de los quesos es una de las etapas más importantes de su elaboración debido a 
las transformaciones que estos sufren. Los microorganismos intervienen en las reacciones 
bioquímicas ocasionadas por las enzimas así como en las reacciones químicas. 
 
 

Últimamente desde la inspección veterinaria de Cataluña se discute el posible riesgo sanitario 
de los quesos elaborados con leche cruda, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. 
 
El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado hacer el seguimiento del pH durante la 
maduración de los 12 quesos que se elaboran en la quesería Mas d'Eroles, que es el principal 
parámetro que regula la supervivencia o no de los microorganismos. Estos quesos engloban  la 
mayoría de tecnologías empleadas en la elaboración de quesos artesanos en Cataluña. Por 
otro lado elaborar un nuevo queso con la corteza tratada con cerveza, para poderlo situar en 
el mercado. 
 
Una vez obtenidos los resultados podemos concluir que el nivel de seguridad es por lo menos 
igual de elevado que los de leche pasteurizada, ya que se consiguen unos niveles de pH 
óptimos para que no haya la presencia de microorganismos patógenos, teniendo en cuenta 
otros aspectos relativos a la elaboración de los quesos. En cuanto al nuevo queso hay que 
hacer varias pruebas y modificaciones en la tecnología de elaboración antes de tener el 
producto final definido a pesar que en el estadio actual es muy aceptable. Uno de los aspectos 
a mejorar sería controlar mejor el desuerado para obtener un queso con las características 
sensoriales deseadas. 
 

Palabras clave: maduración de los quesos , higiene , pH, eliminación del suero. 
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Abstract 

 

Ripening cheese is one of the most important stages in the development due to the 
transformations that it undergoes. Microorganisms are involved in biochemical reactions 
caused by enzymes as well as chemical reactions. 
 
Lately from the veterinary inspection of Catalonia, it is discussed the possible sanitary risk of 
cheese made from raw milk, endangering the health of consumers. 
 
The aim of this paper is double, on the one hand, to monitor the pH during the maturation of 
the 12 types of cheese produced in the Mas d'Eroles dairy farm, since this is the main 
parameter that regulates the survival of microorganisms. These types of cheese make use of 
most technologies employed in the production of artisan cheese in Catalonia. On the other 
hand, the other objective is to develop a new cheese with the rind treated with beer, in order 
to increase the offer of the cheese factory and find a better position in the market. 
 
After obtaining the results we can conclude that the level of security is at least as high as those 
of pasteurized milk, as optimum levels of pH are achieved so that there is no presence of 
0pathogenic microorganisms, taking into account, at the same time, other aspects of the 
preparation of cheese that have an impact on the survival of microorganisms. As for the new 
cheese, the result is not yet final; it is necessary to do some tests and changes in processing 
technology before having the final product well defined, although the cheese at this stage is 
very acceptable. One aspect worth improving is to have better control of the draining process 
for a cheese with the desired sensory characteristics. 

 
Keywords: cheese ripening, hygiene, pH, whey drain. 
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1. Introducció 

1.1 El formatge  

1.1.1 Definició i diagrama d’elaboració  

Hi ha diversos tipus de definició però segons la legislació espanyola (RD 1113/2006, modificat 

pel RD 818/2015)   es defineix  al formatge de la manera següent: “S’entén per formatge el 

producte fresc o madur, sòlid o semisòlid, obtingut per separació del sèrum després de la 

coagulació de la llet natural, de la desnatada total o parcialment, de la nata, del sèrum de 

mantega o d’una barreja d’alguns o de tots aquests productes per l’acció del quall o altres 

coagulants apropiats, amb o sense hidròlisis prèvia de la lactosa.  

Així mateix, s’entén per formatge l’aconseguit mitjançant tècniques d’elaboració que 

comprenen la coagulació de la llet i/o matèries obtingudes de la llet que donin un producte 

final que posseeixi les mateixes característiques  del producte definit anteriorment i sempre que 

la relació entre la caseïna i les proteïnes sèriques sigui igual o superior a la de la llet.“ 

El més rellevant perquè realment sigui considerat  un formatge és que cal coagular la llet i 

separar el coàgul del sèrum. 

A la figura 1 podem observar un diagrama general de la seva elaboració, on a continuació 

s’explicaran els punts claus de cada etapa a nivell de la tecnologia d’elaboració del formatge.  
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FIGURA 1: Diagrama general de l'elaboració del formatge (Romero del 

Castillo i Mestres, 2004) 

 Preparació de la llet: Obtenció de llet fresca i en les condicions desitjades de 

temperatura i acidesa per començar a elaborar .  

 Coagulació: Consisteix en una sèrie de modificacions físico-químiques de la caseïna 

(proteïna de la llet ), que porten  a la formació d’un coàgul.  

 Tractament de la quallada: en funció del tipus de coagulació es talla mes o menys la 

quallada mitjançant les lires o directament passa als motlles, per tal d’afavorir la 

eliminació de sèrum de la quallada. 

 Emmotllat: S’omplen els motlles amb  la quallada.  

 Premsat/Escorregut :Té com a finalitat donar la forma al formatge  i evacuar el sèrum i 

l’aire atrapat entre els grans.  

 Salat: Es regula el procés microbià evitant el creixement de microorganismes 

indesitjables , controla   la extracció del xerigot ,  forma la crosta i potencia el sabor.  

 Oreig: Durant unes hores i fins varis dies els formatges es posen en una cambra amb 

baixa humitat relativa per tal d’afavorir la formació de la crosta . 

 Maduració: El procés de maduració té lloc en cambres adequades, en funció del 

formatge la temperatura varia de 8 a 14oC  i la humitat relativa de 85 a 95 %, el temps 

depèn de cada formatge.   . Cal voltejar els formatges i rentar-los en cas que sigui 

necessari per tal que la maduració sigui uniforme. La maduració és un procés molt 

important que més endavant s’explicarà amb més detall.  
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1.1.2 Tipus de coagulació  

La coagulació és la operació central de la fabricació de formatge ja que algunes manipulacions  

prèvies a la llet influeixen en ella. Des del final de la coagulació  fins al principi de la maduració 

totes les operacions en major o menor mesura contribueixen a la extracció del xerigot  de la 

quallada. 

Mitjançant aquesta operació , la llet es transforma en un gel  que comporta la desestabilització 

de les micel·les de caseïna. Els mecanismes que indueixen a  la modificació de la caseïnes són 

diferents segons el mètode de coagulació emprat .  

Els principals tipus de coagulació són:  

 Coagulació enzimàtica 

Es coneix un gran nombre d’enzims proteolítics capaços  de coagular la caseïna de la llet , però 

el més utilitzat és el quall tradicional , una barreja de quimosina (pH isoelèctric=4,65) i pepsina 

extreta de l’estómac dels ruminats lactants recent nascuts .  

La coagulació de la llet per acció del quall té dues fases :  

 La fase enzimàtica: L’enzim hidrolitza la caseïna K en l’enllaç Phe 105-106. La caseïna es 

divideix en dos segments desiguals , el segment 1-105 corresponent a la paracaseïna K 

que queda integrada en la micel·la lligada a les caseïnes  

 , ß , i el segment 106-169 , el caseinomacropèptid , és el que  es separa de la micel·la 

i passa  al sèrum.  

Totes les formes de la caseïna ƙ estan involucrades en aquesta hidròlisi  , i  s’efectua a 

gran velocitat.  

La paracaseïna ƙ posseeix un caràcter bàsic i hidrofòbic . El caseino macropèptid que 

conté els radicals glúcics de la caseïna ƙ és àcid i hidròfil. Aquesta reacció , succeeix en 

un ample interval de pH 5-7 i de temperatura  de 4 a 45ºC .  

La molècula resultant de caseïna , la paracaseïna, que ha perdut la part de la caseïna K 

que la feia estable en presència de calci, posseeix  una composició , una estructura i 

unes característiques  molt diferents de la caseïna original com són la pèrdua de la 

càrrega elèctrica i de la capa d’hidratació, el que comporta la seva inestabilitat. 

 La fase de coagulació: Es manifesta en condicions normals d’acidesa i temperatura 

quan al voltant del 70-80% de la caseïna ƙ ja  ha  estat hidrolitzada. Aquesta fase és 

molt més  terme independent  i no es manifesta a temperatures inferiors a 15ºC. 

Aquest fet significa que a baixa temperatura es realitza l’atac enzimàtic però no 

l’agregació i es pot aprofitar per realitzar el procés de coagulació en continu.  

Per tal que es puguin agregar les micel·les desestabilitzades i  es pugui anar formant 

gel cal la presència d’una concentració de calci iònic . (Superior als 80 mg/l). El calci 
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aconsegueix la neutralització de les càrregues negatives superficials de la micel·la i la 

formació de ponts entre càrregues negatives. La disminució del pH incrementa 

considerablement l’activitat de calci, ja que a un pH més baix l’equilibri es desplaça 

proporcionant més calci iònic.  

A més a més s’estableixen enllaços hidrofòbics  entre les restes de paracaseïna k i 

també ponts disulfur  entre la caseïna k.  

Els principals factors que determinen  la coagulació enzimàtica són:  

o Naturalesa i concentració de l’enzim : La velocitat de coagulació varia segons  

la composició inicial de l’enzim. A més a més el temps de coagulació és 

inversament proporcional a la quantitat de l’enzim. La velocitat de reacció 

acabarà influint en la velocitat d’enduriment del gel , la duresa i la seva 

elasticitat.  

o Temperatura: El fenomen de la coagulació depèn de la temperatura , en 

l’interval 10-20ºC, la velocitat de coagulació és lenta . Per sobre de 20ºC 

augmenta progressivament fins a arribar els 40-42ºC i disminuint a 

continuació. Per sobre dels 65ºC ja no es dona la coagulació degut a la 

inactivació de l’enzim. La temperatura influeix també sobre la velocitat del gel. 

o pH: Si el pH baixa per sota del pH normal de la llet , el temps de coagulació serà 

més curt i el  gel més dur. El pH òptima d’activitat de l’enzim és de 5,5. A un pH 

inferior a 5,2 o bé superior a 7 l’enzim no és actiu.  

o Presència de calci: Es necessària  la presència  de ions calci. Si hi ha calci 

suficient el gel serà més ferm i consistent, si se n’ha perdut el gel tindrà una 

consistència més tova.  

o Temps de coagulació: Des que s’afegeix la llet fins que les micel·les comencen a 

flocular transcorrerà un temps, però a partir d’aquest moment la floculació 

incrementa ràpidament i en un moment determinat es pot apreciar 

visualment, ja que si posem un objecte com ara una pala sobre la quallada 

aquest  li costarà desplaçar-se. 

 

 La coagulació àcido-làctica  

Consisteix en desenvolupar un cultiu de bacteris làctics. Quan la llet es troba en un pH de 4,6 

(punt isoelèctric de les caseïnes) , s’acidifica lentament i de manera homogènia formant un 

coàgul llis que ocupa tot el volum inicial de la llet. El moment en que la llet arriba al seu punt 

isoelèctric correspon al final de la coagulació.   

El descens del pH disminueix la càrrega elèctrica de les micel·les de caseïna i comporta la 

disminució del poder segrestant  del calci de les caseïnes , ß , que solubilitzen amb el fòsfor 

produint un desplaçament progressiu d’aquests minerals fins a la seva fase aquosa.  
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Durant l’acidificació es produeix una profunda desorganització de les micel·les acompanyada 

d’una modificació de l’estructura quaternària de les caseïnes. Quan arriba el pH al seu punt 

isoelèctric es produeix la neutralització completa de la càrrega elèctrica i  la pèrdua de la capa 

d’hidratació , fet que ens porta a la seva insolubilització.  

Els principals factors que determinen una coagulació àcida són els cultius de bacteris , el temps 

de duració de la coagulació i la temperatura.  

Els cultius iniciadors són barreges  de bactèries làctiques homo fermentatives mesòfiles , el 

que els condiciona és que la temperatura de coagulació òptima es trobi entre 20 i 30ºC. Si  la 

temperatura és inferior , el temps de coagulació serà més llarg , unes 24 hores. Quan més a 

prop estigui dels 30 ºC més curt serà el temps de coagulació unes 12 hores.  

La temperatura cal que no baixi per sota dels 10 ºC , ja que per sota les bactèries làctiques 

estan inhibides i la coagulació s’ha de realitzar en repòs.  

 

 La coagulació mixta  

És una combinació de les dues anteriors. Es pot afirmar que la majoria de les coagulacions 

àcides són coagulacions mixtes en les que hi predomina un caràcter àcid , ja que el coàgul 

format en una coagulació àcida pura és massa dèbil per poder-lo  processar . El que s’acostuma 

a fer quan s’obté una quallada àcida és afegir una petita quantitat de quall. Aproximadament 

una dècima part del que es posa en la quallada enzimàtica i el cultiu iniciador.  

 

1.1.3 Tractaments tèrmics (Romero i Mestres,2004) 

Existeixen diversos tractaments relacionats amb la temperatura de la llet a l’hora de realitzar 

l’elaboració del formatge. Cal afegir que tots els processos  que es realitzen a Mas d’Eroles  

s’elaboren a partir de llet crua i per tant no es sotmet la llet a cap dels tractaments que a 

continuació s’esmentaran.  

 La termització  

Consisteix en un tractament de calor de baixa intensitat. S’aplica un temperatura entre 57 i 68o 

C durant 15 segons, l’objectiu es destruir els bacteris  , en especial els psicrotrofs. Amb aquest 

tractament s’eliminen la majoria de les formes vegetatives dels bacteris sense que 

pràcticament es produeixin canvis irreversibles en les característiques fisicoquímiques de la 

llet. Cal vigilar la supervivència d’alguns psicrotrofs  termorresistents com el Alcaligens 

tolerans, per això  es aconsellables anar verificant la qualitat higiènica de la llet abans de 

fabricar.  

 La pasteurització  

L’objectiu d’aquest tractament és assegurar la destrucció dels microorganismes patògens. 

S’aplica una temperatura de 72-74ºC durant 15-20 segons. És recomanada en ka fabricació de 

formatges frescos i de formatges madurats menys de dos mesos. Una altra alternativa pot ser 
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a 80-90ºC durant varis minuts. En aquest cas a part de la destrucció de patògens també es 

pretén una precipitació d’una part de les proteïnes solubles. S’utilitza en la elaboració de 

formatges frescos  per augmentar-ne el rendiment ja que es capaç de retenir l’aigua.  

Aquest procés no s’acostuma a fer en els formatges madurats ja que les proteïnes solubles en 

la quallada poden alterar el sabor del producte final degut  a una ruptura de l’equilibri existent 

dels pèptids encarregats del sabor i si en centre del formatge queden retingudes provocaran 

que la extracció del xerigot  sigui més complicada.  

 

1.1.4 Coagulants, cultius iniciadors i additius (Alais,1985) 

Abans de la coagulació de la llet s’afegeixen certes substàncies, algunes d‘elles imprescindibles  

i altres opcionals en la fabricació del formatge, que intervindran en la seva elaboració.  

 Els enzims coagulants  

Poden ser d’origen animal ,  vegetal o microbià. En tots els casos es tracta de proteases amb 

una activitat sobre les caseïnes amb la capacitat de provocar la desestabilització de la micel·la 

caseïna per la formació d’un gel lacti  que influirà en la qualitat i les característiques del 

formatge.  Els coagulants tradicionals d’origen animal són una barreja de quimosina i pepsina 

en diferent proporció. El coagulant tradicional d’origen vegetal és la Cynara cardúnculus. A la 

formatgeria Mas d’Eroles s’utilitza quall tradicional d’origen boví. 

 Els cultius iniciadors  

El principal objectiu de la seva addició es tornar a afegir els microorganismes beneficiosos que 

tenia la llet i que s’ hagin pogut destruir en la pasteurització. Al ser menys els microorganismes 

que produeixen àcid làctic tant la coagulació com la transformació dels constituents del quall 

en la fase de maduració es veuran afectats negativament en la gran majoria dels formatges.  

Per tant caldrà restituir-los amb l’adició de cultius iniciadors d’acidificació i de maduració que 

amb la seva acció contribuirà a facilitar la coagulació , la extracció del xerigot  i la unió dels 

grans de la quallada. També duran a terme altres accions com la proteòlisis, lipòlisis, producció 

d’aroma, CO2 i altres compostos que influiran en les característiques finals del formatge.  

Al mateix temps els microorganismes del cultiu iniciador inhibiran a altres gèrmens perjudicials 

que puguin estar presents  bé per les substàncies que produeixen que no els deixen créixer o 

per dominar  l’entorn.  

És aconsellable la utilització de cultius iniciadors , seleccionats i comercialitzats per laboratoris 

especialitzats que hauran de ser resistents a bacteriòfags . Els cultius que s’han d’aplicar són 

homofermentatius  (produeixen un 85% d’àcid làctic) i/o heterofermentatius (50% d’àcid 

làctic, diacetil i CO2) . 

Les dosis seran segons el tipus de formatges i característiques del cultiu. El temps i la 

temperatura  de desenvolupament del cultiu de la cuba  serà segons el tipus de formatge que 

s’elabori . Els tipus més utilitzats són els que esmentarem a continuació.  
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 Els bacteris làctics  

Utilitzen rutes homo i heterofermentatives  per transformar els carbo-hidrats  en àcid làctic. 

Segons el tipus de formatge que es desitgi elaborar s’empraran tipus de bactèries làctiques 

diferents .  

Les homo fermentatives  mesòfiles si l’objectiu principal és l’acidificació ja sigui per realitzar 

una quallada àcida o per baixar el pH en els formatges de pasta premsada o de coagulació 

mixta. Aquest és el cas de Mas d’Eroles quan elabora els seus formatges de quallada de 

caràcter àcid. Les heterofermentatives mesòfiles en la fabricació de determinats formatges 

amb ulls en el seu interior produïts pel CO2, i per últim les  homo fermentatives termòfiles en 

les fabricacions de formatge. 

 Les floridures  

En alguns formatges s’introdueixen fongs ja sigui en el seu interior(Penicillium roqueforti) o en 

els que es vol afavorir una crosta blanca florida (Penicillium candidum, Penicillium camemberti, 

Penicillium album ) per atribuir-los unes característiques organolèptiques que els diferencien 

de la resta.  

 

 

A més a més també es poden aplicar altres cultius com ara: 

 Cultiu de llevats. 

 Bactèries propiòniques aplicades en formatges com el Gruyère o l’Emmental.  

 El Geotrichum Candidum  que provoca una crosta rugosa i d’un color blanc ivori.  

 El Brevibacterim linens, una corynebacteria1 que creix en la superfície, molt proteolítica 

donant al formatge característiques  sensorials que el fan únic.  

 

1.1.5 Tecnologies d’elaboració (Varnam et al , 1985) 

Una manera de classificar els formatges és segons la seva tecnologia d’elaboració , és a dir com 

han estat elaborats, a continuació se n’explicaran les més significatives: 

 Formatges frescos: És  un tipus de formatge tou que reté una part molt important de 

sèrum i que no té procés de maduració. Generalment s’acostuma a posar molt poca sal 

                                                           
1 Corynebacteria: Gènere de bacteris bacils, grampositius ,immòbils, anaerobis facultatius 

pertanyent al gènere dels Actinobacteria. La majoria de les 50 espècies d’aquest gènere 

no causen malalties i formen part de la flora sapròfita de la pell humana. 
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o gens , no té escorça i la seva durada és d’entre 4 a 10 dies ja que són molt humits 

(60-80% d’aigua). Conserva el gust lletós de la matèria primera i són variats en les 

tècniques d’elaboració . 

 Formatges de pasta dura : Es caracteritzen per la consistència de la pasta , durant més 

o menys temps han estat sotmesos a  un procés de maduració que n’ha variat les 

característiques respecte han estat recent elaborats. S’han addicionat cultius làctics 

específics , s’ha tallat la quallada , s’ha emmotllat , s’ha premsat , s’ha salat el 

formatge i s’han introduït en una cambra amb una humitat i temperatura controlada . 

A diferència dels frescos el contingut  en humitat sempre és inferior , no caduquen i 

existeixen infinites varietats.  

 Formatges de pasta tova i escorça florida: S’obtenen a partir de quallades mixtes ja 

siguin de caràcter làctic o enzimàtic. La extracció del xerigot  es realitza 

espontàniament sense premsat mecànic. Es sala , es desemmotlla i es sembren fongs a 

la seva superfície o es deixa que creixin els de l’ambient que provoquen l’aparició 

d’una capa vellutadade “polsim”  durant la seva maduració.  

 Formatges de pasta tova i escorça rentada: S’obtenen a partir de coagulació mixta ja 

sigui de caràcter làctic o enzimàtic . Durant la maduració els formatges són voltejats 

amb freqüència , raspallats i rentats amb salmorra o enriquits amb Brevibacterium 

linens. La crosta es converteix progressivament en suau , flexible i brillant.  

 Formatges blaus: La seva característica és la presència de fongs blaus en el seu interior. 

Poden ser de caràcter fort  o de caràcter suau amb domini enzimàtic. El Penicillium 

roqueforti es pot sembrar espontàniament o en la formació de la quallada.  Un cop 

mollejat pot ser punxat amb agulles per facilitar la circulació d’aire i estimular així el 

seu creixement.  

 Formatges de pasta premsada no cuita: S’atribueixen a tots aquells formatges de 

caràcter enzimàtic dominant i que contenen una humitat en l’extracte sec entre un 44-

55%. La extracció del xerigot és ràpida durant el treball en la cuba  i el seu premsat 

mecànic  aconseguint compactar més els grans de la quallada i evacuar  el lacto sèrum 

més ràpidament.  

 Formatge de pasta premsada cuita: Són aquells que un cop format el quall aquest 

pateix una cocció o escalfament entre 53-55ºC, durant un temps entre 30-60 minuts, 

d’aquesta manera augmenta el drenatge de la quallada.  

1.1.6 La maduració dels formatges  (Romero i Mestres ,2004) 

En la maduració dels diferents formatges es produeixen una sèrie de canvis en la quallada que 

fa que esdevinguin un tipus de formatge o un altre.  

En aquestes transformacions intervenen  els microorganismes presents en el formatge , 

reaccions bioquímiques degudes als enzims així  com reaccions químiques i canvis purament 

físics. La transformació de la lactosa, de la proteïna, del greix  i del citrat  comporten canvis 
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d’estructura que condueixen  a una determinada textura del formatge, així com la producció 

de substàncies responsables al gust i a l’aroma.  

1.1.6.1 Processos bioquímics que es duen a terme durant la maduració 

 La glucòlisis: Consisteix en la transformació de la lactosa en àcid làctic pels bacteris 

làctics presents en el formatge  ja siguin del cultiu iniciador o bacteris presents en la 

llet . Com ja s’ha vist abans, la transformació de la lactosa es realitza en les etapes  de 

l’elaboració del formatge.  

 La proteòlisis és la transformació del paracaseinat càlcic en substàncies de pes 

molecular més petit. És la transformació principal que produeix els canvis més 

importants de textura i gust en el formatge.  

 

                             

      

FIGURA 2: Transformació de la proteïna en la proteòlisi 

 Els principals enzims responsables són: 

o La proteïnasa de la llet  que pot ser alcalina ( hidrolitza les caseïnes s1,s2  i ß) o bé 

àcida que hidrolitza la caseïna s1 i més lentament la caseïna ß. 

Les proteïnases de la llet no s’inactiven amb la pasteurització . a més a més  el pH 

ha de ser relativament alt 6-6,8. 

o Els enzims coagulants. El pH òptim és de 5-5,2. Els enzims del quall degraden 

ràpidament la caseïna s1  i més lentament la caseïna ß.  

o Enzims de microorganismes diferents del cultiu iniciador. Són microorganismes 

diferents del cultiu iniciador es poden considerar de contaminació ja sigui perquè 

estan relacionats amb la falta d’higiene o altres microorganismes com els 

micrococs i les Corynebacteries presents en l’ambient i que van a parar als 

formatges bé com a supervivents  de la pasteurització  o bé durant els processos 

d’elaboració. Si el formatge s’elabora amb llet crua, els bacteris lactis  i altres 

microorganismes estan naturalment presents en la llet.  

 La lipòlisis. Consisteix en la transformació de la grassa de la llet deguda a la hidròlisi 

dels triglicèrids en àcids grassos i glicerol, monoglicèrids i diglicèrids. El greix de la llet 

conté altes concentracions d’àcids grassos de cadena curta que contribueixen  

directament en el gust i l’aroma dels formatges . A partir dels àcids grassos es formen 

altres compostos més petits com aldehids , cetones i metil cetones responsables del 

gust i l’aroma.  

 

 

Proteïna  Pèptids grans Pèptids petits  Aminoàcids 

Amoníac  
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Els principals enzims responsables són: 

o Lipasa de la llet  que es troba associada a les micel·les de caseïna . La concentració 

en el formatge depèn  del procés  de pasteurització de la llet en condicions 

estàndard  es perd d’un 10-15%.  S’encarrega d’alliberar els àcids grassos dels 

triglicèrids i només s’activa en la interfase greix-aigua. L’enzim treballa lentament 

degut a que el pH òptim és 8 i el mínim és 6 i a que les altes concentracions de sa 

del formatge no són les més adequades per la seva activitat.  

o Lipases microbianes que poden tenir diversos orígens  ja que poden venir de  la 

microbiota de la llet , especialment dels bacteris  psicrotrofs  de la llet refrigerada  , 

dels microorganismes que constitueixen  la microbiota específica segons el tipus 

de formatge o bé dels bacteris lactis  de la llet que no són molt lipolítiques però 

poden des composar mono i diglicèrids.  

 

1.1.6.2 Principals grups de microorganismes responsables en la maduració  

Hi ha un ampli ventall de microorganismes que participa en la  etapa de la maduració. La 

població total arriba a superar els 109 ufc/g. Aquesta quantitat varia molt poc al llarg de la 

maduració, però l’equilibri entre els diferents grups microbians i la importància relativa de les 

poblacions de cada grup estan en una constant evolució. Aquest equilibri depèn de les 

condicions de creixement pròpies  de cada tipus de microorganisme que depenen a l’hora de 

les característiques físiques i químiques del formatge (pH, aw, potencial redox) i del ambient 

(temperatura, humitat relativa).  

En funció de la evolució del pH al llarg de la maduració es poden agrupar els microorganismes 

en tres grups : 

 Acidificant: Pertanyen en aquest grup les bactèries làctiques tant les utilitzades en el 

cultiu iniciador com les pròpies de la llet. El principal procés que realitzen és la 

glucòlisis , que és la transformació de la lactosa en àcid làctic , procés que inicien en el 

moment en que són afegides a la llet abans de la coagulació  i que cal que estigui 

acabada  en el moment de la introducció del formatge en la càmera de maduració.  

 Desacidificant: Pertanyen els fongs i els llevats, responsables del principi de la 

proteòlisis secundària i de la lipòlisis. Els llevats degraden l’àcid làctic, fet que 

contribueix  a augmentar el pH del formatge.  

 Alcalinitzant: Formen part d’aquest grup els micrococs i les Corynebacteries que són 

microorganismes que generalment arriben al formatge a través de la llet i de la 

salmorra encara que en algun cas com per exemple el Brevibacterium linnens, s’afegeix 

com a cultiu iniciador. Aquests grups de microorganismes són responsables de la etapa 

final de la proteòlisis  secundària que produeix alguns petits pèptids i aminoàcids de 

caràcter bàsic i que col·laboren en l’alcalinització del formatge. 
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TAULA 1: Microbiota responsable de la maduració dels formatges (Romero del castillo i Mestres, 

2004) 

Acidificants Desacidificants Alcalinitzant 

Bacteris 
làctics 

Llevats Fongs Micrococs Corynebacteris 

Produeixen 
àcid làctic 

Degraden l'àcid làctic 
i produeixen CO2 

Proteolítics i lipolítics Aerobis i 
dèbilment 
anaerobis 

Gènere 
Corynebacterium 

10^9 ufc/g Proteolítics, lipolítics Halotolerants Halotolerants Halotolerants 

Anaerobis 10^8 ufc/g 
(Superfície) 

Aerobis Creixen a 10-
12ºC 

Bastant 
termorresistents 

10^6ufc/g (Interior) Aerobies 

Aerobis 

Lactobacils Saccharomyces Penicillium candidum  Brevibacterium 
linnens 

 
Lactococs Debaromyces Penicillium album 

Leuconostoc Kluyveromyces Penicillium camemberti 

 Pichia Penicilliu roqueforti 

Rhodotorula Geotrichum candidum 

Candida  

 

 

1.1.7 Formatge artesà  

 
A Catalunya hi ha un centenar de formatgeries artesanes que produeixen un ampli ventall de 

formatges  que per a una part del mercat són desconeguts. La empresa on fem l ‘estudi és  

artesana per això al sector artesà li dediquem aquest apartat en el treball. 

Els primers vestigis d’elaboració de formatges daten de 2300 anys A.C trobats en tombes 

egípcies però es creu que va ser l’Imperi Romà qui va saber com fer formatge artesà de forma 

industrialitzada i el va portar a tots els racons d’Europa.  

Es pot dir que el sector dels formatges artesans a Catalunya és força dinàmic ja que segons la 

documentació de “Productes lactis de proximitat “(Romero del Castillo, 2016 ) es creen entre 3 

i 4 formatgeries noves cada any . A més a més aquest camp artesà es caracteritza per 

elaboradors que produeixen petites quantitats , de 50 a 4000 litres al dia , empreses que tenen 

d’ 1 a 8 treballadors ,que no acostumen a estar a prop d’un gran nucli de població i poden o no 

obtenir la matèria prima del seu ramat propi.  

1.1.7.1 Regulació formatge artesà  

Per contextualitzar el formatge artesà dins l’àmbit actual , es mostra una recerca en la diferent 

legislació existent.  

A nivell estatal ,  les primeres regulacions daten de l’any 1968. Es va regular el sector fixant un 

registre per poder elaborar el “Plan de fomento de la Artesania “  
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A Catalunya, la normativa ha estat modificada en diverses ocasions fins quedar vigent el Decret 

330/2006 del 5  de setembre  provinent de la modificació del Decret  252/2000 del 24 de juliol 

sobre l’activitat artesanal a Catalunya.  

El principal objectiu d’aquestes lleis és fonamentar el sector tot obrint canals de 

comercialització  i promoció , cooperant  amb els òrgans de l’Administració.  

Actualment en l’article 86 del Decret 285/2006  defineix artesania alimentària com : 

“L’activitat d’elaboració  i transformació  de productes alimentaris que compleixen els requisits 

que assenyala la normativa en aquesta matèria i estan subjectes , durant tot el procés 

productiu a unes condicions  que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, 

de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites 

produccions controlades per la intervenció personal de l’artesà” 

Totes aquestes normatives i regulacions marquen la importància de l’artesania alimentària en 

l’àmbit de Catalunya i la importància i protecció que es dona des de les autoritats al sector. En 

el cas del sector alimentari artesà està coordinat, en major o menor grau, pel seu gremi o 

associacions. En el cas del món dels  formatges és ACREFA la que té una rellevància destacada  

per aconseguir que els formatges artesans catalans tinguin reconeixement davant les 

autoritats, les entitats, els elaboradors i també, com a final de la cadena alimentària, i per això 

menys important, els consumidors. Segons aquesta associació i en concordança amb el 

Departament de la Generalitat de Catalunya d’Agricultura Ramaderia i Pesca hi ha 73 

empreses  associades que es dediquen a la elaboració e formatge artesà arreu del territori 

català. 

1.1.7.2 Comercialització  del formatge artesà  

El panorama ha variat força en l’últim segle , ja que s’ha passat del formatge com un aliment 

de subsistència, principalment per poder conservar la llet més temps, a que hi hagi una àmplia 

gama de varietats en el  mercat per poder satisfer les necessitats  de la població. 

L’evolució ha tingut un clar signe positiu . Malgrat aquest fet la majoria de la població sobretot 

de les àrees metropolitanes , van a comprar en grans superfícies comercials i allà la major part 

del formatge es d’origen industrial.  

El formatge artesà és més difícil d’aconseguir i per això cal saber on anar-lo a comprar. En 

primer lloc es pot obtenir directament de la formatgeria que l’elabora ja sigui en la seva botiga 

pròpia o bé en fires i mercats que es fan periòdicament. D’altra banda hi ha botigues 

especialitzades que venen formatges artesans de diferents orígens.  

La venta directa permet a l’elaborador obtenir un benefici major del seu producte ja que no ha 

de passar per tants intermediaris. Garanteix al client un producte fresc i de qualitat . Aquest 

tipus de venta es la que es feia principalment  anys enrere quan els formatges es venien a les 

pròpies cases o servien com a intercanvi . Avui en dia també segueix predominant aquest  tipus 

de vendes ja sigui en la botiga de la pròpia formatgeria o en els mercats o fires artesanes 

alimentàries.  
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1.1.7.3 Fires alimentàries, artesanes i formatgeres  

A Catalunya hi ha la tradició de celebrar aquest tipus d’esdeveniments que poden ser 

acompanyades per alguna festivitat del poble amfitrió. Serveixen per cultivar el patrimoni del 

formatge i donar reconeixement al treball diari de les pròpies formatgeries.  Algunes de les 

més emblemàtiques són les següents : 

 Fira del formatge artesà del Pirineu. Es celebra a la Seu d’Urgell un cop a l’any per la 

fira de Sant Ermengol el tercer cap de setmana d’octubre. És un espai comú on es 

poden trobar fins a una quarantena de formatgers que han de complir que siguin 

d’origen pirinenc ja sigui dels Pirineus catalans, aragonesos, bascos o francesos. Com a 

fet especial cada any hi ha un formatge convidat de muntanya d’arreu del territori.  Es 

realitzen activitats de maridatge, tastos, i un concurs amb un jurat d’experts .  Els 

premiats reben un premi en metàl·lic així com etiquetes per posar en els seus 

formatges  com a distinció . Fa més   de   vint anys que es celebra    

 Lactium. Es celebra a la població de Vic.  Encara que es relativament nova (8 edicions), 

ja està consolidada dins del sector. També es realitza un concurs de formatges de 

diferents categories de formatges  amb un jurat expert. Els guardonats reben un 

diploma acreditatiu i etiquetes adhesives per destacar el seu producte.  

 Fira del formatge artesà de Lladó. Ja duu més de 20 edicions , el seu inici era reunir el 
màxim de formatgers catalans i mica en mica s’ha anat donant un caire més lúdic 
introduint diverses activitats.  

 Mostra del formatge artesà català: És un nou esdeveniment  que poc a poc es va 
consolidant s’han fet a Borredà i a Sort i  ja estarem a la setena edició. La idea es que la 
fira sigui itinerant a diverses poblacions de Catalunya, a més a més de la exposició i la 
venta es fan tallers i activitats del món del formatge.  

Aquestes que s’han  esmentat són algunes de les més representatives però n’hi ha més. Tot 
això demostra que és un sector dinàmic i que no para de bellugar-se tot buscant noves 
oportunitats  per  donar a conèixer el patrimoni artesà català. 

A més a més a Catalunya també es celebren certàmens més  generals del món alimentari on el 
formatge també hi és present com ara la fira Alimentària que es realitza cada dos anys a 
Barcelona. Es troben milers d’empreses d’arreu del món. Es poden degustar més de 100 
varietats de formatge acompanyats de vins espanyols.  

Un altre esdeveniment  important a  nivell d’àmbit català és el Fòrum Gastronòmic  és una fira 
que es celebra a la ciutat de Girona  d’àmbit  més gastronòmic  i amb una gran vinculació del 
sector de la restauració catalana.  
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1.2 ACREFA i Mas d’Eroles  

ACREFA, és una associació catalana  de ramaders elaboradors de formatge artesà . Està 

formada per diferents tipus  de formatgers  que han de complir com a requisit essencial  que 

siguin artesans. Aquest fet implica que la seva producció pot ser des de 50 fins a 4000 litres de 

llet al dia. Poden formar-hi part tots els elaboradors lactis que treballin en el món del formatge 

o en altres productes  derivats de la llet.  

L’associació classifica els diferents productes lactis segons si són formatges frescos, formatges 

madurats, llets fermentades, llets fresques, postres o pastissos de formatge.  

Actualment un 70% dels formatgers artesans catalans formen part d’aquesta associació . Entre 

ells hi ha la formatgeria Mas d’Eroles.  Per tal de formar part has de sol·licitar la teva entrada i 

ells l’acceptaran sempre i quan reuneixis el perfil requerit de producció diària i que realment 

elabora el formatge l’empresa la pròpia empresa i no terceres persones.    

El preu de formar-hi part és de 49 euros per trimestre  i 100€ a l’inici, i a canvi obtens els 

següents avantatges: 

 Introducció al món del formatge artesà, garantint la presència en fires importants del 

sector i el conseqüent  augment de contactes i clients.  

 Assessorament tècnic i legislatiu dels possibles problemes que el formatger pugui 

tenir.  

 Informació de novetats legislatives que cal tenir en compte en l’activitat laboral de 

l’empresa.  

 Tramitació d’iniciatives demanades pels associats.  

 Publicació de butlletins i articles tècnics.  

 Defensa del sector i l’associat  davant l’administració. 

 

Mas d’Eroles és una formatgeria de caire artesà localitzada a la població d’Adrall a la ribera de 

l’Urgellet dins la comarca de l’Alt Urgell. Elabora els seus productes a partir de llet crua de vaca 

que extreu de la seva granja pròpia . D’aquesta manera es garanteix la seva qualitat degut als 

controls diaris que es realitzen. S’elaboren 12 varietats diferents de formatge  utilitzant un 

mètode tradicional juntament amb mètodes i materials d’última generació , que són els que 

analitzarem en els apartats següents.  

La empresa es va iniciar l’any 2000, l’inici va ser complicat ja que es va trigar un parell d’anys  

en recuperar la inversió inicial i fins al tercer any de producció no van haver-hi beneficis.  Va 

començar el soci inicial tot sol només elaborant un sol tipus de formatge.  A dia d’avui ja es fan 

12 varietats, hi ha 2 treballadors més  i es ven la seva producció d’una manera total.  



25 
 

Alguns dels seus formatges han estat reconeguts en diversos concursos arreu del territori. Es 

venen un 85% dins el territori català, un 10% a Londres, i un 5% fora del territori català.  A més 

a més setmanalment es troben en el mercat de la Seu. 

 Alguns d’ells han estat reconeguts en diversos concursos arreu del territori. Es venen 

setmanalment al mercat de la Seu, a la pròpia botiga situada al costat del obrador i també 

s’envien per encàrrec als seus clients habituals tan en àmbit nacional com fora del país.  

Un cop cada dues setmanes també fan repartiment. Amb un vehicle propi de la  empresa es 

desplacen a botigues de diferents pobles de la Cerdanya (Martinet, Puigcerdà, Llívia, Alp, 

Bellver) on venen els seus formatges. 

Un altre aspecte a destacar és que des de fa menys d’un any han obert una botiga i un espai de 

tast on es poden degustar tots els seus productes acompanyats d’altres ingredients composant 

plats més elaborats. L’al·licient pels clients és que aquest local es troba al mateix recinte on hi 

ha la fàbrica de formatges. 

Pel que fa a garantir la seguretat dels productes, la formatgeria realitza els següents 

autocontrols : temperatures de les cambres, neteja indumentària del personal, neteja 

superfícies de treball etc.  

1.3 Innovació vs Tradició  

 
Un dels dilemes dels formatgers artesans és si bé han de continuar fent les coses com fins ara 

o han d’introduir  canvis en la seva manera de fer. En un simple formatge es pot reflectir  com 

és el país , la seva gent o el clima. Són productes que la seva elaboració ha passat de pares a 

fills durant varies generacions però que ja han anat patint modificacions al llarg del temps de la 

mateixa manera que han anat evolucionat es estils dels formatgers encara que ells no se’n 

donin compte en algunes ocasions. Si ens preguntem que ens motiva a innovar la resposta 

podria ser perfectament la necessitat.  

Possiblement moltes de les innovacions que es realitzen actualment seran en  no masses anys 

les pròximes DOP del nostre país.  

Les innovacions més importants que es poden fer durant l’elaboració dels formatges poden ser 

segons  (Saborit et al ,2010): 

 Tractament sobre la llet: Es tracta d’aplicar tecnologies que incrementin el rendiment , 

augmentin o retinguin el contingut d’humitat i permetin obtenir noves textures. Els 

tractaments tèrmics, l’homogeneïtzació convencional o noves tecnologies com les 

altes pressions hidrostàtiques i la ultrapressió d’homogeneïtzació entraran en escena 

en un futur pròxim.  

 Tractaments sobre el formatge: Es poden aplicar tecnologies per millorar el salat , 

retenir la humitat, reduir la càrrega microbiana, millorar la textura i accelerar la 

maduració . El salat amb impregnació al buit  i altes pressions hidrostàtiques semblen 

tècniques força interessants.  
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 Envasat del formatge: El desenvolupament de tecnologies d’envasat com les 

atmosferes modificades , els envasos intel·ligents que controlin l’evolució del producte 

i els envasos comestibles poden significar avenços rellevants. 

 Desenvolupament de noves varietats de formatges: Utilització de prebiòtics i/o 

probiòtics , l’alimentació dels animals que aportin components bioactius de la llet o bé 

la incorporació de components bioactius en el formatge  per augmentar la seva 

funcionalitat, permetran evolucionar els formatges d’un futur pròxim cap a noves 

varietats.  

Cal afegir que aquestes tecnologies són més aviat cares i no està clar el benefici en els 

formatges artesans. A més a més en el cas de la homogeneïtzació cal  anar en compte ja que el 

greix pot quedar desprotegit i no ens interessa. 

 

1.3.1 Tendències en el mercat  

Segons el laboratori d’investigació (AZTI-Tecnalia, 2008), s’ha assegurat que per llançar un nou 

producte al mercat , prèviament s’ha hagut de realitzar un estudi per tal d’avaluar quines són 

les preferències o les inquietuds dels consumidors.  

 A continuació definim les 8 més característiques: 

 “Food Telling”: Són aliments amb missatge. Dona resposta a una demanda 

d’informació transparent, atractiva i pròxima. Connecta al consumidor i al que 

consumeix i dota a la vegada de major identitat i autenticitat als propis  aliments.  

 “Supersense”. Experiència multisensorial. Busca una provocació dels sentits i generar 

una experiència sensorial original , intensa i plaent.  

 “Slowcal”: Implica una major conscienciació i responsabilitat amb l’impacte del 

consum alimentari en l’àmbit personal, social , econòmic i ambiental. Busca un consum 

de qualitat on prevalgui la diversió , l’equilibri , la sostenibilitat i el més proper.  

 “Here&Now” : Aquí i ara . Facilita l’estil de vida dels nòmades urbans que demanen 

flexibilitat , optimitzar la gestió del seu temps , salut i la gratificació instantània a les 

seves necessitats , en qualsevol moment i lloc.  

 “Eater trainment”: Experiència alimentària . Implica indulgència i autocomplaença a 

través d’experiències memorables que connecten amb les necessitats emocionals dels 

individus. Aventura diversió, sorpresa i entreteniment aporten un valor afegit al 

producte.  

 “Made Simple”: Fes-ho senzill. Es reflexa  en la demanda de solucions flexibles que 

permeten la compra i consum intel·ligent optant a la millor opció en menys temps. 

Està associat tant al producte com al procés de compra i consum a través de serveis i 

eines que faciliten la vida als consumidors.  
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 “My Health”: Salut personalitzada. Representa una actitud proactiva i responsable cap 

a la promoció , prevenció i conservació del benestar i la salut pròpia. Persegueix una 

alimentació adaptada a necessitats personals per aconseguir l’equilibri mental i 

emocional.  

 “Ego Food”. Expressió alimentària . Està associada a la expressió de la pròpia identitat 

(de forma individual o dins d’un col·lectiu), personificant en els productes de gran 

consum els desitjos, valors o aspiracions pròpies.  

1.4 Higiene en la elaboració de formatges  

Les empreses petites es caracteritzen per realitzar els seus processos d’elaboració d’una forma 

més manual. Aquests processos, no exempts de perill des del punt de vista  de la seguretat 

alimentària poden controlar-se d’una manera més fàcil. Cal mantenir un control des del 

tractament de la llet fins la expedició del producte.  

Per tots aquests motius s’ha treballat per aconseguir una normativa  que s’adapti a la manera 

de treballar dels  formatgers artesans.  La Generalitat de Catalunya va promoure l’any 2007 la 

creació d’una normativa que s’adaptés als petits establiments agroalimentaris . Així es va 

aprovar el Decret 20/2007 sobre el control en matèria  de seguretat alimentària dels petits 

establiments agroalimentaris . En el cas del sector làctic l’associació ACREFA  va desenvolupar 

una guia centrada en el seu dia a dia. Aquestes activitats són les següents i consten en la Guia 

de Pràctiques  Correctes d’Higiene (GCPH).  

 Control de la llet i la resta de matèries primeres 

 Disseny correcte dels establiments o els circuits dels establiments 

 Bones pràctiques abans , durant i després de la elaboració.  

 Sistemes de control documental pràctics i integrals  de cada elaboració.  

 Informació més important annexa als controls. (anàlisi aigua , cursos de formació i 

etiquetatge). 

Amb aquestes pautes del GCPH  busca millorar la qualitat i seguretat alimentària dels 

transformadors  de lactis , fer conèixer tots els processos des de la recollida de la llet fins al 

producte acabat , la comercialització dels productes làctics sans i segurs , i fer de referència per 

als elaboradors.  

En aquesta guia es troben uns quadres de gestió  que són uns resums organitzats  en forma de 

taules per facilitar la comprensió del formatger i s’indica el que ha de fer per seguir una bona 

pràctica.  

 

Etapa procés Perill Bones pràctiques Mesures correctores 

FIGURA 3: Inici de la graella d'un quadre de gestió 
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TAULA 2: Exemple de bones pràctiques en una formatgeria (Saborit et al,2010) 

A diari Repàs de tots els equips maquinària i instal·lacions visualment 

Emplenar fitxa d'elaboració 

Neteja i desinfecció dels equips i estris utilitzats  i de la sala d'elaboració 

Control d'inhibidors 

Anotació de totes les incidències 

Setmanal 

Control del clor , dos cops per setmana 

Neteja i desinfecció de l'establiment 

Control visual del punt d'entrada d'aigua a la instal·lació 

Control dels equips de cloració de l'aigua 

Control visual dels residus 

Mensual 

Analítica de la llet crua 

Control visual dels punts de consum d'aigua 

Control visual dels paranys de plagues 

Semestral 

Analítica d'estris i superfícies 

Analítica de productes acabats 

Control visual de la xarxa de distribució 

Anual 

Formació del personal 

Canvi de la font d'ultraviolats 

Controlar l'actualització de les fitxes tècniques 

Triennal Analítica de l'aigua 

 

1.4.1 Microorganismes i pH 

El pH, és una mesura quantitativa de l’acidesa o basicitat d’una dissolució i es determina per 

l’activitat dels cations hidroni (H3O
+) en dissolució. És una barrera per la supervivència per 

alguns microorganismes i una manera que tenim de controlar la presència o no d’aquests ja 

sigui en els productes finals o  en les pròpies instal·lacions.  En els pH en els que treballem 

només podran sobreviure els bacteris acètics, làctics , fongs i llevats ja que  la gran majoria són 

de caràcter neutròfil , viuen a un pH al voltant de 7 , i en pH menors de 5 queden inactivats. 

 

FIGURA 4: Efecte del pH sobre els microorganismes (Carbó, 2014). 
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Malgrat tot, cal saber que els microorganismes tenen mecanismes d’adaptació i resistència a 

pH adversos tot i que si es fa bé el procés aplicant els punts de control de perill crític  tal i com 

s’ha demostrat en els resultats , no s’ha de patir per la seguretat alimentària  

Si el pH és poc desfavorable ja sigui per massa àcid o massa bàsic, el que fan és una dissociació 

d’àcids dèbils o bases dèbils dins del seu propi citoplasma alterant així el seu pH intern. La 

resistència està lligada a la eliminació de H+ o OH- fora de la cèl·lula.  

Si el pH es força desfavorable pels seus interessos el que fan es una canvi de permeabilitat a la 

seva membrana desacoblant així el transport de nutrients.  

1.4.2 Patògens i llet crua  

La llet és un aliment molt complet i a l’hora és un medi de cultiu ideal per al creixement de 

microorganismes. Una de les rames de la indústria làctica que depèn en gran manera  de la 

activitat dels microorganismes és la elaboració de formatges  ja que en alguns casos són 

indispensables per obtenir el resultat final desitjat. En altres casos no es poden utilitzar ja que 

la seva presència podria alterar  la composició i característiques organolèptiques de la llet fent 

inadequat el seu consum.  

A la llet crua , hi poden haver microorganismes patògens perjudicials per la salut dels humans. 

La tuberculosi i la brucel·losi són  malalties que estan provocades pel Mycobacterim bovis, 

Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Brucella Mellitensis o la Brucella suis , que són 

fmicroorganismes que es troben en la llet d’animals infectats. 

També es poden trobar microorganismes patògens en la llet crua a causa de la mastitis de les 

vaques. Els més representatius són Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus i 

l’Escherichia coli.  

De totes maneres les infeccions més comunes són produïdes per Escherichia coli , Salmonella , 

Campylobacter i Listeria. Aquests patògens provoquen en les persones gastroenteritis agudes , 

arriben a la llet a través de la contaminació de fems i de la mastitis així com d’animals i 

persones.  

Si ens focalitzem més amb el món dels formatges els principals perills són:  Listeria 

monocytogenes, verocytotoxin (toxina generada per E.coli) , Staphylococcus aureus , 

Salmonella i Campylobacter. 

 

Verraes et al.(2015) en un estudi sobre revisió dels perills dels patògens a la llet crua i segons 

les bases de dades disponibles sobre els microorganismes en productes làctics elaborats a 

partir de llet crua, troben que de  476 mostres només una contenia més de 100 ufc/g de 

Listeria monocytogenes.  

Segons el mateix estudi, el desenvolupament d’una malaltia després del consum d’un producte 

contaminat depèn de diversos factors com la patogenicitat de la soca , el número de 

microorganismes ingerits , l’estat fisiològic del microorganisme , o bé la salut i la condició del 

consumidor ja que les persones més joves , embarassades o d’edat avançada poden tenir 
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dèficits immunològics.  El panel EFSA BIOHAZ (2012) va realitzar un estudi elaborant unes 

corbes on es pot apreciar la relació entre el patogen i la quantitat de cèl·lules infectades que hi 

ha d’haver perquè puguin provocar una malaltia.    

En el nivell número 1 es situen els patògens que han de créixer d’una manera desmesurada 

(més de 5 log ufc/g) per tal  que causin una malaltia seria el cas del Staphylococcus aureus i del 

Bacillus cereus.   

En el nivell número 2 també cal que creixin força els microorganismes , és el cas de la Listeria 

monocytogenes , Brucella ,M.bovis i espècies patògenes del Streptococcus.  

En el nivell número 3 hi ha aquells que causen malalties en petites concentracions , és el cas 

del Campylobacter, VTEC.  

A continuació es mostra una taula representativa on es demostra la freqüència de toxicitat 

d’un patogen en concret i el país on es fa l’estudi. 
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TAULA 3: Freqüència de toxicitat d'un patogen (Verraes et al. 2015) 

Patogen  
Freq. 

d'ocurrència 
(%) 

Número de 
mostres  

País  

Salmonella 

0 51 Espanya  

4 25 Escòcia 

41,9 31 Suècia 

0 230 Àustria  

12,2 474 Bèlgica 

6 901 Bèlgica 

Campylobacter  

0 66 Islàndia  

0 10 Alemanya 

0 123 Bèlgica 

Staphylococus 
aureus  

69 55 Suècia 

67,5 122 Noruega 

19,7 71 Bèlgica 

5 20 Bèlgica  

13,1 245 Alemanya 

100 33 Itàlia  

80,4 46 Itàlia  

36 25 Escòcia 

Bacillus cereus 
28 25 Suïssa 

0 3 Escòcia 

VTEC que 
produeix E. coli  

5,6 71 Bèlgica 

0 20 Bèlgica 

0 334 Alemanya 

4 25 Itàlia  

13,1 1039 França 

5,7 1502 Suïssa 

0 739 Itàlia  

8,9 180 França 

4,5 143 Itàlia  

29,8 400 França 

6,5 400 França 
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1.4.2.1 El creixement i la supervivència de microorganismes patògens durant la producció i 

l'emmagatzematge / maduració dels productes lactis a base de llet crua 

 

El creixement dels bacteris de fermentació redueix les possibilitats de creixement dels 
patògens ja que aquests tenen  més competència i disminueixen el pH del medi. L’efecte dels 
cultius iniciadors que produeixen bacteriocines i l’addició de  nitrat de sodi o potassi està 
especialment dirigit a la inhibició del creixement de bacteris de l’àcid butíric. La presència o no 
de la  Listeria monocytogenes  també podria estar influenciada per la presència de 
bacteriocines mentre que la inhibició del  Bacillus cereus  es deguda al nitrat de potassi o de 
sodi inhibint espores.  

El salat crea condicions que no són òptimes per la supervivència o el creixement a causa de la 
disminució de l’activitat de l’aigua. El creixement o inactivació dels patògens presents en la llet 
depèn del temps , la temperatura , el pH, l’activitat d’aigua i la concentració de NaCl , el 
contingut de matèria seca i la microbiota en competència , factors que es produeixen durant la 
maduració.  

La presència de microbiota interna i externa durant la maduració proporciona competició amb 
els patògens. Durant el període de maduració , les característiques físiques i químiques del 
formatge canvien, el que podria proporcionar una millor supervivència dels patògens i fins i tot 
permetre el creixement . A més a més, durant la maduració es pot produir una post-
contaminació , especialment en els formatges tous i semidurs així com formatges amb 
l’escorça rentada ja que estan més exposats a la contaminació superficial. Els microorganismes 
es comporten de manera diferent en la superfície o en l’escorça a causa de les diferents 
condicions especialment el pH.  
 
 

 

1.4.2.2 La identificació de les principals soques bacterianes en productes lactis elaborats amb 

llet crua.  

  
Els principals perills relacionats són la presència de L. monocytogenes , Salmonella, S. aureus i 
Campylobacter. Aquests patògens poden estar presents en la llet crua si no hi ha abans un 
tractament  de calor que els inactivi. A més a més també podríem observar  un altre risc 
addicional, especialment quan les vaques estan criades en granges que hi ha problemes 
d’higiene i no hi ha control veterinari. És el cas de la Brucella spp. El  ramat pot estar infectat 
amb Brucella  abortus o M. Bovis.   
 

Pel que fa al comportament dels agents patògens durant la producció i l’emmagatzematge de 
formatge , hi ha diferències depenent si la llet és crua o ha estat pasteuritzada. En un 
experiment de creixement de la inoculació  es va demostrar que la  L. monocytogenes va 
créixer quan es feia a partir de llet pasteuritzada i en canvi no va créixer quan es feia a partir 
de llet crua , probablement a causa de la presència de microbiota de competència . De totes 
maneres durant la maduració del formatge , el creixement es va produir en formatges 
elaborats a partir de la llet crua , però la inactivació es va produir en el formatge pasteuritzat a 
causa de les condicions fisicoquímiques dels formatges. (Schvartsman et , al 2011). 
 Un altre estudi que van realitzar  D’Amico , Druart i Donnelly (2008) inclòs dins l ‘article de 
Verraes (2015), no va trobar diferències en el potencial de creixement de L.monocytogenes 
inoculades  en la superfície dels formatges elaborats a partir de llet crua o pasteuritzada 
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durant l’emmagatzematge . A més la microbiota natural pot influir en el comportament dels 
agents patògens en el formatge. Delcenserie (2014) va considerar que el formatge elaborat 
amb llet crua i pasteuritzada tenien diferent microbiota  en l’escorça dels formatges.  
A trets generals la pasteurització assegura la inactivació de  microorganismes patògens 
vegetatius , el que augmenta la seva  seguretat en comparació amb els productes  lactis fets de 
llet crua .  
Malgrat aquest fet cal afegir que els productes lactis fets de llet pasteuritzada podrien ser 
susceptibles a la post-contaminació.  Per tant l’aplicació d’un bon sistema d’Anàlisi de Perills i 
Punts Crítics de Control (APPC) durant la producció és essencial.  
 
En quant al comportament dels patògens durant el procés de producció o maduració dels 
productes lactis fets de llet crua , és evident que hi ha una varietat de formatges amb les 
característiques adequades i condicions específiques que tindran un impacte en el potencial 
del creixement dels patògens.  
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2.Objectiu 

  

Aquest treball  està centralitzat en  dos focus d’estudi :  

D’una banda , per tal de documentar amb dades reals la supervivència o no de determinats 

microorganismes patògens en relació al pH, susceptibles de desenvolupar-se a la llet crua, es 

farà el seguiment del pH durant la maduració, dels 12 formatges que elabora la formatgeria 

Mas d’Eroles. Aquests formatges recullen diferents tecnologies d’elaboració (quallada àcida, 

quallada mixta i quallada enzimàtica), diferents temps de maduració i diferents tractaments de 

la crosta. Per fer això, en funció del temps de maduració de cada formatge es farà un calendari 

de realització de les mesures  per tal de recopilar la informació i realitzar els gràfics 

corresponents.   

D’altra banda es dissenyarà un formatge nou, a petició de la formatgeria,  amb la crosta 

tractada amb cervesa. Es realitzaran tots els passos , fent  les proves necessàries per tal 

d’enllestir-lo i tenir la possibilitat de llençar-lo al mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3. Material i mètodes del seguiment del pH en la maduració dels 

formatges 

3.1 Material 

3.1.1 Els formatges  

Ermesenda d’Eroles  

És el formatge més conegut de la empresa i el que també s’ha endut més 

reconeixements ens els diferents concursos que ha participat.  S’elabora a partir de llet 

crua de vaca ,  té una coagulació de tipus enzimàtic  amb quall d’origen animal que 

triga uns 45 minuts   a uns 33-34 °C . Es talla la quallada a grans petits i s’escalfa a  37 

°C , remenant  45 minuts.  Un cop escorreguda la pasta es posa en motlles cilíndrics i es 

premsa mitjançant una premsa hidràulica a 1,25-

2 atmosferes de pressió durant unes 5-6 hores. 

Tot seguit es fa una immersió en salmorra. El seu 

període de maduració és de  més de 3 mesos . 

Durant els primers 90 dies cal rentar la crosta 

amb aigua i sal un cop per setmana per tal 

d’afavorir la presència de llevats i no fongs en la 

seva superfície. Es presenta en cilindres plans 

d’uns 2-4 kg.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Formatge Ermesenda d'Eroles 
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TAULA 4: Ingredients i quantitats Ermesenda d’Eroles 

Producte  Ermesenda d'Eroles  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca    500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 
(Danisco*) 

1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Sigma 23 (Coquard) 1 tub 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub  

Alpha 3 (Coquard 1 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal Salmorra al 13% 

*Els noms que hi ha entre parèntesis fan referència a marques comercials dels diferents cultius 

iniciadors 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Ermesenda d'Eroles 
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Maduració de la llet amb 
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De 11 ºC  a 33-34ºC /2 hores  

>90 dies /Rentat en salmorra  

3-4%  cada 15 dies  

Salat  

Oreig  

Maduració /Acabat  

32-34ºC /40-45 min 

Es premsa 5-6 hores :   ½ kg  

pressió i  girar cada 2 hores. 

Escalfar fins 37 ºC/ 40-45min 

Salmorra 13% /24  hores  
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Ros d’Eroles  

S’elabora a partir de llet crua de vaca ,  té una coagulació de tipus enzimàtic  , amb 

quall d’origen animal que triga  45 minuts   a  32-34 °C . Es talla la quallada a grans 

petits i s’escalfa a uns 37 °C , remenant uns 45 minuts. Un cop escorreguda la pasta 

s’emmotlla en uns  motlles cilíndrics i més petits que els 

que s’utilitzen en l’Ermesenda  i es procedeix a un auto 

escorregut  sense posar-lo en cap premsa. Posteriorment 

es salen en una salmorra durant una hora 

aproximadament. En el primer període de maduració que 

és d’uns 60 dies  es renta la crosta periòdicament . 

S’afavoreix la presència de llevats en comptes de fongs, a 

l’estiu  té una textura més seca en canvi a l’hivern el 

contorn és un pèl més  humida i enganxosa.  Aquest 

formatge s’acostuma a vendre després d’un mes i mig  de 

maduració. Es presenta en cilindres plans d’uns 400-600 g . 

Cal mantenir-lo en un lloc fresc i sec .  

 

 

 

TAULA 5: Ingredients i quantitats Ros d'Eroles 

Producte  Ros d'Eroles  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Sigma 23 (Coquard) 1 tub 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub  

Alpha 3 (Coquard 1 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal Salmorra al 13% 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Formatge Ros 

d'Eroles 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Ros d'Eroles 
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Salmorra 13% /2  hores  
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Ratafia d’Eroles 

S’elabora a partir de llet crua de vaca,  té una 

coagulació de tipus enzimàtic, amb quall d’origen 

animal que triga uns 45 minuts  a  32-34°C. Es talla 

la quallada a grans petits i s’escalfa a uns 37°C, 

remenant uns 45 minuts. Un cop escorreguda la 

pasta s’emmotlla en uns  motlles cilíndrics i més 

petits i es procedeix a un auto escorregut  sense 

posar-lo en cap premsa. Posteriorment es salen en 

una salmorra durant una hora aproximadament. En 

el primer període de maduració que és d’uns 60 dies  

es renta la crosta periòdicament amb ratafia dels 

raiers. 

La ratafia és un licor elaborat amb la maceració de nous tendres i la destil·lació de 22 

plantes aromàtiques , arrels i espècies amb una graduació alcohòlica de 29% vol.  

 El fet de rentar la crosta amb aquest licor fa que tingui un gust molt característic i 

definit.  Aquest formatge s’acostuma a vendre després d’un mes i mig  de maduració. 

Es presenta en cilindres plans d’uns 400-600 g . Cal mantenir-lo en un lloc fresc i sec. 

 

TAULA 6: Ingredients i quantitats Ratafia d'Eroles 

Producte  Ratafia  d'Eroles  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Sigma 23 (Coquard) 1 tub 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub  

Alpha 3 (Coquard 1 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal Salmorra al 13% 

FIGURA 9: Formatge Ratafia d'Eroles 
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Procés d’elaboració   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 10: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Ratafia d'Eroles 
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42 
 

Castellot d’Eroles 

S’elabora a partir de llet crua de vaca , té una coagulació de 

tipus enzimàtic  , amb quall d’origen animal que triga  45 

minuts  a  32-34 °C . Es talla la quallada a grans petits i s’escalfa 

a uns 37 °C, remenant uns 45 minuts. Un cop s’escorre la pasta 

es col·loca en motlles i es deixa reposar 24 hores. Al dia 

següent  els formatges es tallen i es salen en sec , per ser 

premsats un dia més.  Durant el primer període de la 

maduració que són els primers 90 dies  cal raspallar la crosta 

dels formatges . Es venen quan tenen 3 mesos de maduració. 

Es presenta en cilindres plans d’uns 3-4 kg.  

 

 

TAULA 7: Ingredients i quantitats Ratafia d'Eroles 

Producte Castellot  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub  

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal 10 g/ kg formatge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Formatge Castellot 

d'Eroles 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 12: Diagrama de flux del 

procés d’elaboració del formatge Castellot d'Eroles  
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Tartera  

S’elabora a partir de llet crua de vaca ,té una  coagulació de 

tipus enzimàtic, amb quall d’origen animal que triga  45 

minuts   a uns 32-34 °C . Es talla la quallada a grans petits i 

s’escalfa a uns 37 °C , remenant  45 minuts. La sinèresis és 

mecànica i com a conseqüència la pasta esdevé més humida. 

Un cop s’escorre la pasta es premsen els motlles durant 

unes 5-6 hores . Es salen mitjançant la salmorra durant unes 

12 hores. Durant la maduració no es renta la crosta , per 

tant en aquesta hi haurà la presència  de fongs de tots tipus 

donant  al formatge un aspecte diferent. Es presenta en 

cilindres plans de 1,5 -2 kg.  

 

 

 

TAULA 8: Ingredients i quantitats formatge de Tartera 

Producte  Tartera  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub  

Alpha 3 (Coquard 1 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal Salmorra al 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Formatge de Tartera 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge de Tartera 
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Vellut  

S’elabora a partir de llet crua de vaca ,té una  coagulació de tipus enzimàtic, amb quall 

d’origen animal que triga  45 minuts a  32-34 °C. Es talla la quallada a grans petits i 

s’escalfa a  33ºC i es remena una hora sencera . 

Un cop s’escorre la pasta es posen en motlles que 

es premsaran per si mateixos no s’introdueixen 

en la premsa hidràulica. Es salen mitjançant la 

salmorra durant unes 12 hores. Durant la 

maduració no es renta la crosta, per tant en 

aquesta hi haurà la presència  de fongs de tots 

tipus donant al formatge un aspecte diferent, la 

maduració es produirà de fora cap a dins. Es 

presenta en cilindres plans de 0,5 kg.  

 

TAULA 9: Ingredients i quantitats formatge de Vellut 

Producte  Vellut  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub  

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal Salmorra al 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Formatge de Vellut 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 16: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge de Vellut 
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Brisat  

S’elabora a partir de llet crua de vaca , coagulació de tipus enzimàtic  , amb quall 

d’origen animal que triga  45 minuts   a  32-34 °C . Es talla la quallada a grans petits i 

s’escalfa a  37 °C , remenant uns 45 minuts. Un cop escorreguda la pasta s’emmotlla i 

es deixa reposar 24 hores.  Es trenca en tires i es salen 

en sec, per ser premsats un dia més.  Durant la 

maduració , els primers 60 dies , es renta la crosta  

amb lies de vi negre. Aquestes fan madurar el 

formatge pràcticament sense fongs ni llevats, donant 

un gust i aroma únics al formatge.  Abans de poder 

vendre el formatge cal que estigui uns 30 dies envasat 

al buit  arrebossat amb  la brisa del vi. Es presenta en 

cilindres plans de 900-1000 grams.  

 

 

TAULA 10: Ingredients i quantitats formatge Brisat 

Producte  Brisat  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub  

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal Salmorra al 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: Formatge Brisat 
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Procés d’elaboració  

FIGURA 18: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Brisat 
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Abadessa 

S’elabora a partir de llet crua de vaca ,té una  coagulació de tipus enzimàtic, amb quall 

d’origen animal (30ml/l)   a  32-34 °C . El temps de quallar és més llarg i es sol calcular a  

partir del temps de pressa que és el moment en que es posa  la pala sobre la quallada i 

s’observa que li costa desplaçar-se . Es dedueix de la manera següent (Temps de pressa 

+2 Temps enduriment = Temps de quall). Per tant si es pren amb 15 minuts , els temps 

de quall seria de  45 min. Tot i que pot oscil·lar 

aquest valor , acostuma a ser d’ 1 hora. El gra es 

talla una mica més gran que l’Ermesenda i cal 

remenar-lo manualment, intercalant alguns 

minuts de repòs. Es fa 5 minuts de remenat i 

8minuts  de repòs en tres tandes.  S’elimina el 

50% del xerigot  i s’emmotlla en cilindres de fons 

buit , provocant un espai entre els grans per tal 

que hi hagi aire. Es salen manualment, s’auto-

escorren i es van girant contínuament en el seu 

oreig. Al tercer dia es comencen a punxar per tal 

d’introduir-hi Penicillium Roqueforti en el seu 

interior.  El temps de maduració al celler es de 3 mesos i es guarden embolicats amb 

paper d’alumini per afavorir que creixin els microorganismes i s’aconsegueixi l’efecte 

desitjat.  

 

TAULA 11: Ingredients i quantitats formatge Abadessa 

Producte  Abadessa  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

    

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Alfa 3 (Coquard) 1 tub  

PR (Coquard) 1 tub  

KL (Coquard) 1 tub  

Quall Bioren boví (Biostar) 30 ml/litre 

Sal  10 g/kg formatge 

 

 

 

FIGURA 19: Formatge Abadessa 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Abadessa 
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Es sala manualment la seva 

superficie  

30 ml/L 

Gra una mica més gran  

Cilindre sense fons , deixant 

espai entre els grans.  

Al 3r dia punxar Penicillium 

Roquefortii.  
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Fogassa  

És l’únic dels  formatges  que no s’elabora  a la formatgeria Mas d’Eroles , el que fan es 

comprar-ne 10  peces  a la setmana  i fan l’última etapa  de maduració al celler abans de poder 

–los vendre.  Aquest formatge és originari de Menorca en concret d’una formatgeria que es diu 

Son Vives . La seva elaboració es artesanal i 

procedeix d’una tradició de la  seva pròpia 

gastronomia. S’elabora a partir de llet crua de vaca 

de les races frisona , menorquina o parda alpina , 

únicament filtrada amb gasa premsada , sotmesa a 

salmorra , orejada i madurada en condicions més o 

menys estables  de manera natural i controlada. 

Segons el temps de maduració les característiques 

organolèptiques variaran ja que serà més tendre o 

més vell. En el cas dels que es porten a Mas d’Eroles 

seran madurats ja que el seu període de maduració 

oscil·larà els 4 mesos. La seva presentació és en 

peces rectangulars que poden arribar als 3-4 kg.  

 

 

TAULA 12: Ingredients i quantitats formatge Fogassa 

Producte  Fogassa 

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca (Raça 
menorquina i frisona ) 

500 litres 

  

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal  Salmorra al 13% 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: Formatge Fogassa 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Fogassa 

 

 

Emmotllat 

Premsat  

Addició del quall 

eferments i llevats ddició 

del qual 

Salat  

Desemmotllat 

 

  Coagulació de la llet  

Tallat  

Maduració de la llet amb 

els ferments i llevats. 
De 11 ºC  a 33-34ºC /2 hores  

Oreig 

Maduració /Acabament 

30-34ºC /30-40 min 

Es retira la peça de roba. 

30-34ºC/10min 

En salmorra 48 hores.  

Es lliguen els 4 vèrtexs donant forma 

especial. (10 h) 

-Tendre:Formatge suau. 21-60 dies. 

-Semi-curat: Crosta taronja. 2-5 

mesos. 

-Curat: Més de 5 mesos .  

Es posa en una mena de bossa. 

(Fogasser).  

3-4 dies  



54 
 

Gebrat d’Obaga 

S’elabora a partir de llet crua de vaca,té una coagulació de tipus àcida  a 20-22 °C 

durant 24 hores i s’utilitza quall d’origen animal .Es reforça el cultiu base de mesòfils 

homofermentatius2 amb mesòfils heterofermentatius3  (Flora Danica ) i Penicillium 

candidum. La quallada no es talla i s’emmotlla directament amb un cullerot . La pasta 

es deixa escórrer per si mateixa en els 

motlles.  Al cap de 6 hores es dona una 

volta ,i la segona es dona al cal de 24 

hores d’haver emmotllat. Cal salar en sec 

després de cada volta els cantons i les 

cares. A més a més també es sembra amb 

Penicillium candidum , per tal de fer una 

contaminació positiva. Durant el període 

de maduració dels primers dies segueix 

sembrant amb Penicillium candidum   per 

afavorir l’aparició  de fongs desitjats donant a 

la crosta un aspecte florit i blanc. Es presenta 

en forma de cubs d’uns 350-400 grams. 

TAULA 13: Ingredients i quantitats formatge Gebrat d’Obaga 

Producte  Gebrat d'Obaga  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

      

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal  Segons superfície 

Penicillium Candidum Segons creixement  

 

                                                           
2 Mesòfils homofermentatius : Fa referència a cultius que la seva temperatura òptima de creixement és 

de 15-35ºC i que  el seu metabolisme es caracteritza perquè les hexoses són fermentades via Embden-

Meyerhof , donant lloc exclusivament a dos mols d’àcid làctic per cada mol d’hexosa metabolitzada.   

3
 Mesòfils heterofermentatius : Fa referència a cultius que la seva temperatura òptima de creixement és 

de 15-35 ºC i que el seu metabolisme es duu a terme mitjançant la via del 6-fosfogluconat i origina per 

cada mol de hexosa consumida ,1 mol de CO2 , 1 mol d’etanol i 1 mol d’àcid làctic. Les bactèries làctiques 

que només posseeixen aquesta via per fermentar els sucres es denominen heterofermentatives 

estrictes.(Carbó ,2014) 

FIGURA 23: Formatge Gebrat d'Obaga 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

FIGURA 24: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Gebrat d’Obaga 

 

 

 

 

 

Emmotllat amb el cullerot  

Addició del quall 

eferments i llevats ddició 

del qual 

Salat en sec  

Premsat 

 

  Coagulació de la llet  

Maduració de la llet amb 

els ferments i llevats. 
20 ºC  /6-8 hores  

>60 dies /es polvoritza cada 

10 dies 

Desemmotllat  

Oreig 

Maduració/Acabament 

20-22ºC /16 hores 

Polvoritzar motlles amb Penicillium 

candidum 

c 

C 

Polvoritzar amb Penicillium 

candidum 

A les 6 hores  , una cara. 

A les 24 hores , l ‘altra cara. 

A les 6 hores  , primera volta 

A les 24 hores , segona volta 



56 
 

4 Herbes  

S’elabora a partir de llet crua de vaca, té una coagulació de tipus àcida  a 20-22 °C 

durant 24 hores i s’utilitza quall d’origen animal .Es reforça el cultiu amb mesòfils 

(Flora Danica ) i Penicillium Candidum. La quallada no es talla  i s’emmotlla directament 

amb un cullerot .La seva elaboració és 

exactament la mateixa que el Gebrat 

d’Obaga. La única diferència és que quan 

porten una setmana de maduració 

s’arrebossa  amb un combinat d’herbes que 

són romaní , farigola , sajolida i sàlvia. El pH 

de la crosta es neutralitza i es produeix un 

efecte antifong ja que el Múcor és inhibit 

per aquestes.  

 

 

 

TAULA 14: Ingredients i quantitats formatge 4 Herbes 

Producte  4 Herbes  

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

      

No lactis  Qtat (per 500 litres llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre 

Sal  Segons superfície 

Penicillium Candidum Segons creixement  

4 Herbes  Segons superfície 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Formatge 4 Herbes 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

FIGURA 26: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge 4 Herbes 

 

 

 

 

 

Emmotllat amb el cullerot  

Addició del quall 

eferments i llevats ddició 

del qual 

Salat en sec  

Premsat 

 

  Coagulació de la llet  

Maduració de la llet amb 

els ferments i llevats. 
20 ºC  /6-8 hores  

>60 dies /es polvoritza cada 

10 dies 

Desemmotllat  

Oreig 

Maduració/Acabament 

20-22ºC /16 hores 

Polvoritzar motlles amb Penicillium 

candidum  

c 

C 

Polvoritzar amb Penicilium 

candidum   

A les 6 hores  , una cara. 

A les 24 hores , l ‘altra cara. 

A les 6 hores  , primera volta 

A les 24 hores , segona volta 
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Escaldat 

S’elabora a partir de llet crua de vaca ,  té una coagulació de tipus enzimàtic  , amb 

quall d’origen animal que triga  45 minuts a  32-34 °C . Es talla la quallada a grans petits 

i s’escalfa a uns 37 °C , remenant uns 45 minuts. Tot seguit cal deixar acidificar  durant 

unes 4 hores fins que arribi a un pH de 5,6-5,4 . Un cop escorreguda la pasta  s’escalfa 

amb aigua que està a una temperatura de 80 °C. A continuació  s’estira la pasta i es 

dona la forma desitjada treballant-la amb les mans, 

un cop s’acaba es deixa reposar en aigua freda .  Es 

sala 1 hora  amb salmorra i es deixa reposar unes 24 

hores , després d’aquest temps ja es  pot consumir.  

No necessita temps de maduració. Es presenta en 

forma d’esferes d’uns 200 grams. 

Aquest formatge es considera que és de pasta cuita  

ja que la posem a més de 80°C. Els italians 

l‘anomenen de” pasta filata”. Té una textura molt 

similar a la mozzarella.  

 

TAULA 15: Ingredients i quantitats formatge Escaldat 

Producte  ESCALDAT 

Ingredients  

Lactis  Quantitat 

Llet crua de vaca  500 litres 

      

No lactis  
Qtat (per 500 litres 

llet) 

Ferments MA-400 (Danisco) 1 sobre 

Cultiu Artesà 2 (Biostar) 1 sobre 

Gamma 1 (Coquard) 1/2 tub 

Alpha 3 (Coquard) 1/2 tub 

Quall Bioren boví (Biostar) 35 ml/litre   

Sal  Salmorra 13% 

 

 

 

 

 

 

 

     FIGURA 27: Formatge Escaldat 
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Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                        FIGURA 28: Diagrama de flux del procés d’elaboració del formatge Escaldat 

Remenat  

Acidificació xerigot i pasta  

Addició del quall 

eferments i llevats ddició 

del qual 

Escaldat amb aigua bullint 

Escorregut  

 

  Coagulació de la llet  

Tallat  

Maduració de la llet amb 

els ferments i llevats. 
De 11 ºC  a 33-34ºC /2 hores  

En 24 hores  ja està apte per la 

seva comercialització 

Amassat/Formació boles 

Salat 

Oreig 

32-34ºC /30-35min 

Escalfar fins 37 ºC/ 40-45min 

Fins a pH 5,4-5,6 / 4 hores 

Acabament 

Salmorra 13%/ 1 hora  
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3.1.2 Instruments de mesura 

Per tal d’ obtenir les dades per elaborar els gràfics i poder treure unes conclusions de l’estudi  

s’han fet servir dos aparells de mesura: 

 El pH-metre 

És un instrument electrònic de mesura que s’utilitza per determinar el pH que és 

l’acidesa o basicitat d’un líquid o d’una substància semi-sòlida com el formatge. 

Consisteix en una sonda especial de mesura que és un elèctrode de vidre connectat a 

un potenciòmetre que mostra el pH . A més a més també pot tenir una altra sonda que 

mesura la temperatura. 

  FIGURA 29: pH-metre utilitzat 

 Data Logger  

Aquest instrument també pot mesurar el pH com l ‘aparell anterior   ja que la base del 

funcionament és la mateixa  però a més a més té la capacitat de registrar dades durant el 

temps que està en contacte en el medi del qual volem saber el pH. Les dades queden gravades 

en una targeta SIM que un cop es  llegeix en un PC surten les dades en  format Excel 

.  

 

 

FIGURA 30: Data Logger utilitzat 
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3.2 Metodologia 

En aquest apartat  s’explicarà el procediment i la manera que s’ha treballat per tal d’obtenir les 

mesures corresponents.  

Cada dia que es procedia a fer mesures calia calibrar el pH-metre per tal que la sonda fos el 

més precisa possible. Primer s’introduïa la sonda en una solució tampó de pH 7 i un cop la 

pantalla deia que l’havia llegit es feia el mateix però submergint l’elèctrode  en una solució 

tampó àcida de pH 4.   

A l’hora de realitzar les mesures l’ideal hagués estat que sempre s’hagués punxat el mateix lot 

però per temes de temps i logístics no sempre  ha pogut ser així. Per tant es buscava el lot que 

pertanyia a un determinat temps de maduració i es prenien mesures. Si es mesuraven peces 

petites se’n punxaven tres , mentre que si eren peces més grans només dues ja que la sonda 

deixava una marca visible en els formatges.  La punxada es realitzava al centre del formatge 

sempre amb crosta i s’introduïa uns 3-4 cm. Es va decidir determinar un criteri ja que si es 

punxava des de un lateral o amb el formatge obert les mesures es podien desviar 

lleugerament.  

 

3.3. Pla de treball 

Per tal de poder fer les mesures de pH en els formatges , es van  pautar uns calendaris que 
varieaven segons la durada de la maduració de cada varietat.  

En els formatges Ermesenda Fogassa, Abadessa, Castellot, Brisat,  s’ha pres la mesura segons la 
taula següent: 

Inici 1 setmana 3-4 setmanes 7-8 setmanes 11-12 setmanes 14 setmanes  

En el formatge Tartera s’ha pres la mesura en funció de la taula següent: 

Inici 1 setmana 2-3 setmanes 4 setmanes 7-8 setmanes  10 setmanes  

En els formatges Ros , Ratafia i Vellut s’han seguit les dates de la taula següent: 

Inici 1 setmana 2-3 setmanes 4 setmanes 5-6 setmanes 8 setmanes  

En els formatges Gebrat i 4 herbes s’ha seguit la taula següent: 

Inici 1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes  

En el cas del Escaldat, que no té maduració, s’han pres mesures molt puntuals segons el 
quadre següent: 

Inici 1 dia  5 dies  
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4. Resultats i discussió  

4.1 Evolució del pH en la maduració dels formatges  

Ermesenda  

 

FIGURA 31: Gràfic de l'evolució del pH de l'Ermesenda 

 

En aquest cas veiem que el a l’inici té un valor per sota de 5 que és òptim des del punt de vista 

de seguretat higiènica  ja que evita el creixement de patògens. A mesura que va avançant el 

temps el pH es recupera . Fins arribar a 5,87 ja com a producte final . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 16: Quadre resum de valors 

de l'Ermesenda 
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Ros d’Eroles  

 

   FIGURA 32: Gràfic de l'evolució del pH del Ros d’Eroles 

 

Un altre formatge de quallada enzimàtica , al inici té un pH adequat per evitar l’aparició de 

patògens i que després puja fins a 5,8 quan ja està al punt per ser consumit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 17: Quadre resum de valors  

del Ros d’Eroles 
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Ratafia d’Eroles  

 

 

FIGURA 33: Gràfic de l'evolució del pH del Ratafia d’Eroles 

 

La seva maduració és quasi idèntica al Ros , ja que la única característica diferent és que es 

recobreix la crosta amb alcohol de Ratafia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 18: Quadre resum de valors  

del Ratafia  d’Eroles 
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Castellot 

 

FIGURA 34: Gràfic de l'evolució del pH del Castellot 

 

En el cas del Castellot els valors al llarg de tota la etapa de maduració estan al voltant de 5 i pot 

resultar sorprenent que  a les 14 setmanes el pH no sigui una mica més elevat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 19: Quadre resum de valors  

del Castellot  
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Tartera 

 

FIGURA 35: Gràfic de l'evolució del pH del Tartera 

 

En el cas del Tartera la primera mesura està presa quan el formatge tot just s’havia emmotllat , 

per tant el pH de la mostra inicial té un valor similar al de la llet. Després comença a baixar i no 

torna a pujar al  final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 20: Quadre resum de valors  

del Tartera 
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Vellut 

 

FIGURA 36: Gràfic de l'evolució del pH del Vellut 

 

 En aquest cas l’inici torna  a tenir un valor elevat perquè com en el cas anterior el pH és similar 

a la llet , baixa durant les primeres setmanes de la maduració i després torna a pujar bastant 

fins un pH de  6,19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 21: Quadre resum de valors  

del Vellut  
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Brisat  

 

FIGURA 37: Gràfic de l'evolució del pH del Brisat 

 

En aquest cas el valor de la primera mostra està per sota de 5 , això significa que s’hauria de 

millorar el desuerat. El pH va baixant fins les darreres setmanes que va pujant..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps (Setmanes) 

pH 

TAULA 22: Quadre resum de valors  

del Brisat 
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Abadessa 

 

FIGURA 38: Gràfic de l'evolució del pH del Abadessa 

 

En aquest formatge  el pH torna a ser bastant elevat a l’inici , baixa en les primeres setmanes 

però després torna a pujar ja que s’introdueix Penicillium candidum en el seu interior i acaba la 

maduració amb un valor de pH força elevat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 23: Quadre resum de valors  

del Abadessa  
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Fogassa 

 

FIGURA 39: Gràfic de l'evolució del pH del Fogassa 

En aquest cas les primeres setmanes no es van poder mesurar aquí ja que ve a mitja 

elaboració. El pH a l’inici és similar al de la llet , baixa notablement i en el tram final torna a 

pujar .Per tal de poder elaborar la taula , es van facilitar les dades des del lloc d’elaboració.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 24: Quadre resum de valors  

del Fogassa 
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Gebrat d’Obaga 

 

FIGURA 40: Gràfic de l'evolució del pH del Gebrat d’Obaga 

 

En aquest cas la coagulació és mixta de caràcter àcid i com es pot observar el pH té un descens 

molt brusc en les primeres hores , aquest descens es normal per aquest tipus de formatge, és 

per això que a la següent gràfica ens centrem en la evolució de les primeres hores. 

 

Gr 

FIGURA 41: Gràfic de l'evolució del pH del Gebrat amb el Data Logger 
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Amb el Data Logger s’obtenen els valors de l’evolució del pH a partir de que s’adjunten els 

ferments làctics  i es deixa reposar tota la nit perquè es pugui formar el quall i s’emmotlli el dia 

següent. En aquest gràfic es pot observar en les primeres hores com va descendint el valor del 

pH i es converteix en una quallada de caràcter àcid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 25: Quadre resum de valors  

del Gebrat d’Obaga  
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4 Herbes 

 

 

FIGURA 42: Gràfic de l'evolució del pH del 4 Herbes 

 

És un formatge  que té un comportament quasi bé idèntic al Gebrat ,per tant la corba del Data 

Logger seria apta pels dos . Fins les últimes setmanes de maduració no s’arrebossa amb les 

herbes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 26: Quadre resum de valors  

del 4 herbes  
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Escaldat  

 

FIGURA 43: Gràfic de l'evolució del pH del Escaldat 

Aquest formatge és el que té la vida útil més curta, ja que no té quasi bé maduració i a la 

setmana  s’està comercialitzant . En aquest cas comença amb un pH baix i va pujant. També 

s’ha fet una corba amb Data Logger per veure-ho amb més detall.  

 

 

                             FIGURA 44: Gràfic de l'evolució del pH del Escaldat amb el Data Logger 
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Amb un Data Logger, es va fer un seguiment hora per hora de l’evolució del  pH d’un Escaldat 

des de que es deixa reposar el quall amb el xerigot fins que es comença a escalfar per fer la  

elaboració  amb la pasta filada.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Discussió dels resultats i supervivència de  microorganismes patògens  

Per tal d’analitzar els resultats de l’evolució del pH, separarem els dos principals grups de 

formatges dels quals hem fet l’estudi.  

D’una banda tenim els de coagulació enzimàtica (Ermesenda , Ros , Ratafia ,Castellot, Tartera , 

Vellut ,Brisat, Abadessa , Fogassa i Escaldat), amb valors mitjos de pH al principi de la 

maduració de entre 4,7 i 5,5, desprès el pH pot evolucionar  fins a 7, cap al final de la 

maduració, en el cas dels formatges de pell florida. Les primeres fases de la fabricació 

determinen la velocitat de la producció d’àcid làctic que amb la pèrdua de lactosa determina el 

pH més baix. Amb l’addició de la sal, que regula l’activitat d’aigua, s’afavoreix el treball dels 

fongs i llevats que consumeixen àcid làctic i són molt proteolítics, fet que es tradueix en un 

augment del pH (Romero del Castillo i Mestres, 2004). Posteriorment continua  l’activitat de 

bacteris, llevats i fongs degradant la proteïna i en menor mesura el greix, produint compostos 

neutres o alcalins que  continuen elevant el pH, fent que els seus nivells màxims es registren 

quan l’activitat proteolítica és més intensa.  

Per l’altra banda tenim els de coagulació àcida ( Gebrat i 4 herbes ), en els que el pH acostuma 

a baixar fins a 4,5. Els bacteris làctics produeixen grans quantitats d’àcid làctic que com a 

conseqüència del seu metabolisme primari redueixen el pH del medi a valors no suportables 

per altres bacteris competidors . D’aquesta forma moren i els bacteris làctics es converteixen 

en la població dominant. 

En el cas dels formatges representats en els gràfics com per exemple l’Ermesenda , es pot 

observar que en els primers compassos de la maduració el pH està per sota de 5 , des del punt 

de vista higiènic es bo perquè significa que els microorganismes patògens queden inhibits, 

però des de el punt de vista de l’evolució sensorial, aquest pH tant baix dificulta el treball dels 

microorganismes que han d’intervenir en el procés proteolític.  

A més a més per tal de poder controlar els microorganismes  i la supervivència dels patògens hi 

ha altres factors que cal conèixer (Carbó, 2014), a més amés del pH que és el mes rellevant: 

TAULA 27: Quadre resum de valors  

del Escaldat 
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 Humitat: Afavoreix el desenvolupament microbià i l’activitat dels enzims. Les quallades 

amb major contingut d’humitat maduren més ràpid mentre que en  les que s’han 

desuerat mes intensament, el període de maduració es mes llarg, degut a que 

l’activitat microbiana està més limitada.  

 Temperatura: Regula el  desenvolupament microbià i l’activitat dels enzims. La 

temperatura òptima per el desenvolupament de la flora superficial del formatge és de 

20-25ºC, els bacteris làctics mesòfils de 30-35ºC i els termòfils de 40-45ºC. La activitat   

dels enzims té lloc generalment a una temperatura inferior a la òptima de treball dels 

enzims, generalment a 35-45ºC. Els formatges  estudiats maduren a una temperatura 

de 11 -15 ºC en funció de la càmera utilitzada i de la època de l’any , temperatura que 

fa que tant enzims com microorganismes treballin molt lentament. 

 Contingut en sal: Regula l’activitat d’aigua i la microbiota del formatge. El contingut de 

clorur de sodi pot ser d’un 2-2,5% que referit a la fase aquosa en que està dissolt 

suposa el 4-5% tot i que es un valor estàndard i segons el tipus  aquests valors poden 

oscil·lar. 

 Oxigen: Condiciona el desenvolupament de la flora microbiana aeròbia o anaeròbia 

facultativa. L’aire assegurarà les necessitats d’oxigen de la flora superficial dels 

formatges. 

 Producció de bacteriocines i altres metabòlits per part dels bacteris làctics: a més a 

més de la competència per la supervivència amb els bacteris patògens o indesitjables, 

els bacteris làctics produeixen bacteriocines que són com  antibiòtics contra altres 

bacteris. També alguns metabòlits com el propi àcid làctic i petites quantitats d’aigua 

oxigenada 

 

Tots aquests factors es sumen en fer molt difícil la supervivència dels patògens, en els 

formatges estudiats els pH varien entre 4,11-6,4 (sabent que el 6,47 és un pH proper al de la 

llet ja que la mesura està feta en una etapa molt inicial) els de coagulació àcida o mixta i entre 

4,73-6,175 els de coagulació enzimàtica, si el ramat d’on prové la llet està sanejat contra els 

microorganismes que provoquen la tuberculosi i la brucel·losi, com succeeix en aquest cas i a 

la formatgeria es mantenen els autocontrols tal i com s’ha explicat a la introducció (pH, 

temperatura, neteja i desinfecció de superfícies, higiene del personal, etc.) la garantia de la 

seguretat dels formatges és molt alta, tenint en compte que el risc zero no existeix, si mes no, 

tant alta com si fossin de llet pasteuritzada. Tal i com s’explica en Verraes et al. (2015) i Tiwari 

et al. (2014), la probabilitat de creixement de microorganismes patògens com la Listeria 

monocytogenes  per contaminació creuada és més alta, degut a la absència de competència i 

als metabòlits produïts pels bacteris làctics, en els formatges de llet pasteuritzada que de llet 

crua. 

Segons Smukowski (2013), s’han de controlar els aliments amb Aw > 0,95 i pH > 5,6, la majoria 

de formatges estudiats, els que presenten maduracions de > de 60 dies tenen una  Aw voltant 

de 0,95. 
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Desprès d’haver fet el seguiment del pH en tots els formatges, malgrat que no era objectiu del 

treball, s’escau proposar un millor control del desuerat per tal de millorar el desenvolupament 

del potencial sensorial dels formatges, especialment en els de coagulació enzimàtica i  en 

concret en l’Ermesenda , el Ros i el Castellot.  

5. Elaboració d’un nou formatge 

Es tracta d’un nou formatge que es diu Pla de Birra , elaborat a partir de llet crua 

de vaca  amb una maduració d’uns tres mesos   i que com a principal 

característica es que la seva crosta està rentada amb cervesa artesana.  Es 

començarà a comercialitzar en peces d’1 kg en forma de disc  , de 18 cm de 

diàmetre i 4-5 cm d’alçada.  

La idea inicial era introduir els llevats de la cervesa que en la etapa de maduració  

tenen un caràcter  proteolític elevat  fet que farà accelerar la proteòlisi provocant 

una textura més cremosa , viscosa i adherent.  

Ingredients: 

Llet de vaca , sal , quall , llevats i Cervesa Cim.                                            FIGURA 45:  Cervesa 

Cim                          

Aquesta cervesa està elaborada a un poble pròxim a la formatgeria (Montferrer) de manera 

artesana . És de tipus “Stout” un estil de cervesa negra amb altes proporcions de malta 

torrefacta que dona un color daurat a la crosta del formatge.  

5.1 Procés d’elaboració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remenat  

Emmotllat  

Addició del quall 

eferments i llevats ddició 

del qual 

  Coagulació de la llet  

Tallat  

Maduració de la llet amb 

els ferments i llevats. 
De 11 ºC  a 33-34ºC /2 hores  

32-34ºC /40-45 min 

Escalfar fins 37 ºC/ 40-45min 
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FIGURA 46: Diagrama de flux del procés d’elaboració del Pla de Birra 

Per tal d’impregnar els llevats  en el formatge el que es fa es rentar un cop amb salmorra just 

després dels 5 dies de l’oreig , es deixa madurar una setmana i ja es comença a rentar amb 

cervesa 2 cops a la setmana . El procés de rentar la crosta  pot durar d’un mes i mig a dos en 

funció de la seva evolució , per tant cada peça haurà estat rentada  de 12 a 16 vegades.  

Evolució del pH 

 

FIGURA 47: Gràfic de l’evolució del pH del Pla de Birra 

Desemotllat  

Premsat 

 

>90 dies /Rentat en salmorra  3-4%   

just després de l’oreig , i després 

rentat amb cervesa.  

Salat  

Oreig  

Maduració /Acabat  

Es premsa 5-6 hores :   ½ kg  

pressió i  girar cada 2 hores. 

Salmorra 13% /24  hores  

4-5 dies  
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TAULA 28: Quadre resum de valors del Pla de Birra 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Valoració sensorial del formatge 

Per tal de realitzar l’anàlisi sensorial el que es va fer va ser obrir una peça de formatge i primer 

de tot es va analitzar visualment tan per fora com per dins , després es va  analitzar el tacte tan 

per la superfície de la crosta com pel centre. Es va fer el mateix amb l’olfacte i acte seguit es va 

passar a la degustació.  

Es van tallar diversos trossets en forma de daus irregulars en una taula de degustació de fusta i 

van ser degustats per alguns membres de l’empresa i jo mateixa . Després d’haver realitzat el 

tast amb una determinada concentració  i compartir les impressions es van treure aquests 

resultats.  

La valoració sensorial es va fer seguint el manual de “El análisis sensorial de los quesos” de 

Chamorro y Losada (2002)  
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TAULA 29: Quadre resum de la valoració sensorial del Pla de Birra 

Fase visual 
Aparença exterior Color ocre fosc , superfície llisa  

Aparença interior Pasta amb ulls mecànics  de distribució irregular  

Fase tàctil  
Superfície Tova  , llisa ,no humida  

Centre  Tacte més dur que el perímetre 

Fase olfactiva  
Superfície Olor a humitat i a llevats  

Centre  Olor a llevats de forn, dolçor , intensitat suau  

Fase bucal  

Característiques 
mecàniques  

Fermesa Baixa 

Cohesió Mitja 

Fragilitat Baixa 

Masticabilitat Alta 

Gomositat Baixa 

Viscositat Alta 

Adherència  Mitja 

Persistència  Mitja 

Caràcter gustatiu 
Entrada suau , es va pronunciant i té un final més 

intens. Força equilibrat.  

Segons (Chamorro y Losada ,2002) en el llibre que van publicar entenem les característiques 

mecàniques de la següent  manera: 

-Fermesa: Resistència que presenta la mostra a un petit desplaçament de les mandíbules.  

-Cohesió: Mesura el grau de deformació del formatges abans de trencar-se. 

-Fragilitat: Força necessària per trencar la mostra del formatge en trossos. Després de 2-4 

masticacions abans que es dissolgui la saliva , valorar el número de trossos que s’han format. 

-Masticabilitat:  Temps que es triga o número de masticacions necessàries per deixar la mostra  

de formatges en condicions de ser tragada. 

-Gomositat: Propietat que es mesura per l’esforç requerit per reduir la mostra de formatge al 

estat necessari per poder ser tragada.   

-Viscositat: Valoració de la resistència al flux per ser tragada  després d’haver estat mastegada 

i insalivada de manera suficient.   

-Adherència : Treball que és necessari  a realitzar amb la llengua per desenganxar el producte 

enganxat al paladar i a les dents.   

-Persistència :  Continuïtat de la sensació  olfacte-gustativa després que la mostra de formatge 

hagi desaparegut de la boca. La naturalesa de la persistència pot ser complexa associant a la 

vegada aromes , sabors elementals i sensacions trigeminals.  
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5.3 Discussió sobre l’èxit de la elaboració 

-Inicialment es renta  amb la cervesa  , mentre que si es renta amb el seu residu  que són els 

llevats morts que precipiten , barrejat amb la cervesa s’aconseguirà un efecte més accentuat 

de la idea. Els residus , són els cadàvers de llevats morts que precipiten al fons del recipient i  

encara són més alcohòlics ja que el llevat en si no es proteolític ho són les seves toxines . Per 

tant amb un residu més brut aconseguirem un formatge més cremós.  

-Pel que fa a la corba del pH , s’hauria d’aconseguir que la primera mesura no tingués un valor 

tan àcid ,  ja que des d’un punt de vista higiènic està bé però des del punt de vista organolèptic 

l’actuació dels llevats es veurà frenada ja que en medis amb tendència àcida no realitza tan bé   

la proteòlisi  i per tant el formatge perdrà cremositat.  Es podria millorar aquest paràmetre 

controlant la consistència del gra . Una manera de fer-ho seria variant el temps del desuerat.  

-Pel que fa al gust , un cop el formatge en boca no es nota excessivament la cervesa , això no 

es pot considerar un defecte perquè cada formatge és com és però si realment desitgéssim 

aconseguir aquest efecte hauríem d’alterar el procés tecnològic i tractar d’inserir la cervesa en 

el cor de la peça en algun moment de la seva maduració.  

Per tal de millorar aquest aspecte a nivell sensorial  , es proposa retirar el xerigot entre un 15 i 

un 20% i afegir la cervesa a la mateixa temperatura del conjunt de quallada i xerigot. Caldria 

deixar-la un temps per tal d’afavorir el desuerat fins que els grans agafin la consistència 

adequada. Aquesta seria una manera de conferir al formatge el gust de la cervesa.  

 

 

El formatge Pla de Birra tot just s’està començant a comercialitzar i atès que és un formatge 

artesà originat en un punt geogràfic concret  , que dona importància a la proximitat de les 

matèries primeres el   tracte preferencial amb  el client  i gaudir d’una nova experiència 

sensitiva . Segons les tendències que hem esmentat anteriorment del laboratori Azti Tecnalia , 

se li poden atribuir les  següents: Ego food , Eater Trainment ,Super Sense i Food Telling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 48: Formatge Pla de Birra en la etapa final 
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6. Conclusions  

 

Desprès de fer el seguiment del pH dels 12 formatges de la Formatgeria Mas d’Eroles podem 

concloure el següent: 

 
 Podem dir que els formatges elaborats amb llet crua són segurs des del punt de vista 

microbiològic, ja que els nivells de pH en les primeres setmanes són inferiors a 5 en 10 

dels formatges estudiats i per sota de 5,6 en els dos restants (Tartera i Vellut), això fa 

molt difícil la supervivència de microorganismes patògens, degut a que aquests pHs 

van lligats, per la pròpia tecnologia d’elaboració dels formatges, a baixa activitat 

d’aigua i a substàncies antimicrobianes que produeixen els bacteris làctics.  

 Els formatges de llet crua són si  més no igual de segurs que els de llet pasteuritzada, ja 

que la probabilitat de creixement de microorganismes patògens com la Listeria 

monocytogenes per contaminació creuada és més alta en els formatges de llet 

pasteuritzada que de llet crua, degut a la absència de competència pels nutrients i als 

metabòlits produïts pels bacteris làctics autòctons de l’ambient de la llet crua. 

 Com a conseqüència del seguiment del pH també s’ha vist, en el cas dels formatges de 

la formatgeria estudiada, que si es realitzés un control més exhaustiu  del  desuerat  

evitant que baixés tant el pH, milloraria la qualitat  organolèptica del formatges, ja que 

els llevats i fongs i altres grups de microorganismes de la maduració treballarien millor 

i es guanyaria en cremositat i complexitat de gust.  

 Pel que fa al nou formatge elaborat amb cervesa, cal fer encara  algunes proves i 

modificacions de la idea original  abans de llençar-lo al mercat , ja que les idees inicials 

no sempre es veuen reflexades en primera instància en el resultat final. Concretament 

per millorar el bouquet a cervesa caldria inserir la cervesa al seu interior, en la fase del 

treball en la cuba.  
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