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Títol: Elaboració de vodka a partir de midó de patata 

Autor: Daniel López Jurado 

Tutores: Maria Isabel Achaerandio i Montserrat Pujolà 

 

Resum 

 

En l’actualitat, el midó és una matèria prima molt valorada en la indústria 

alimentària. Dóna origen a multitud de gelificants, aglomerants i edulcorants, 

presents en una àmplia varietat de productes en el mercat. L’objectiu d’aquest 

estudi és fomentar l’ús del midó de patata en l’elaboració del vodka, i es 

divideix en tres fases experimentals. Una primera fase que conté l’adequació 

dels pretractaments, una segona fase on es tracta d’optimitzar l’etapa de la 

sacarificació enzimàtica, i una tercera fase que engloba tot el procés d’obtenció 

del vodka, basant-se en els resultats de les fases anteriors. Els resultats 

indiquen que el midó és una font útil per elaborar vodka, ja que s’obté un 

destil·lat amb una certa quantitat d’octanoat d’etil que li aporta un bon potencial. 

El rendiment del procés resulta de 4.92±0.72 d’etanol absolut, comparable al 

d’altres autors. Amb aquest rendiment i juntament amb una millora en l’aspecte 

sensorial, ens fa pensar que a banda d’ésser una possibilitat viable, pot 

convertir-se en una bona opció per a l’elaboració d’un destil·lat de qualitat. 
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Título: Elaboración de vodka a partir de almidón de patata 

Autor: Daniel López Jurado 

Tutoras: María Isabel Achaerandio i Montserrat Pujolà 

 

Resumen 

 

En la actualidad, el almidón es una materia prima muy valorada en la industria 

alimentaria. Da origen a multitud de gelificantes, aglomerantes y edulcorantes, 

presentes en una amplia variedad de productos en el mercado. El objetivo de 

este estudio es fomentar el uso del almidón de la patata en la elaboración del 

vodka, y se divide en tres fases experimentales. Una primera fase que contiene 

la adecuación de los pretratamientos, una segunda fase donde se trata de 

optimizar la etapa de la sacarificación enzimática, y una tercera fase que 

engloba todo el proceso de obtención del vodka , basándose en los resultados 

de las fases anteriores. Los resultados indican que el almidón es una fuente útil 

para elaborar vodka, ya que se obtiene un destilado con una cierta cantidad de 

octanoato de etilo que le aporta un buen potencial. El rendimiento del proceso 

tiene un resultado de 4.92 ± 0.72 de etanol absoluto, comparable al de otros 

autores. Con este rendimiento y junto con una mejora en el aspecto sensorial, 

nos hace pensar que aparte de ser una posibilidad viable, puede convertirse en 

una buena opción para la elaboración de un destilado de calidad. 
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Title: Development of vodka from potato starch 

Author: Daniel López Jurado 

Tutors: Maria Isabel Achaerandio i Montserrat Pujolà 

 

Summary 

 

Nowadays, starch is a very valuable commodity in the food industry. Gives rise 

to many products gelling, binding and sweeteners present in a wide variety of 

products on the market. The objective of this study is to focus the use of potato 

starch for preparing vodka, and is divided into three experimental phases. A first 

phase containing the adequacy of pretreatment, a second phase where you are 

optimizing step enzymatic saccharification, and a third phase that containing the 

entire process of obtaining vodka, based on the results of the previous phases. 

The results indicated that the starch is a useful source for making vodka, as a 

distillate is obtained with a certain amount of ethyl octanoate which gives a 

good potential. The process yield is the result of 4.92 ± 0.72 absolute ethanol, 

comparable to other authors. With this yield, along with an improvement in the 

sensory aspect, we believe that apart from being a viable option, can become a 

good form for the production of distillate quality. 
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1 Antecedents i motivació 
 

El vodka és un dels destil·lats més coneguts i consumits arreu del món. No 

obstant, la seva elaboració es troba estandaritzada en unes matèries primes 

específiques (blat, ordi, sègol). En l’actualitat, l’obtenció d’etanol a partir de 

midó de patata és una pràctica poc usual en les destil·leries, essent més  

enfocada a estudis agroalimentaris i d’altres àmbits, com el dels 

biocombustibles. Per altra banda, destaquem un considerable augment de la 

comercialització de destil·lats sense criança en els últims anys, potenciat en 

part, per minimitzar les despeses de producció.  

Tot plegat, ens ofereix una oportunitat idònia de fomentar un altre fi industrial 

del midó, essent a la vegada una original aportació al mercat dels destil·lats. 

A nivell personal em motiva tant el repte d’aconseguir un producte final de 

qualitat, com l’estudi de les diferents operacions en el procés, ja que aquest 

conté etapes de naturalesa física, química i microbiològica. 
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2 Introducció 
 

El Vodka (водка en rus, vodka en  eslovac i txec, o en Japonès anomenat 

wotoka) és una beguda destil·lada provinent de la fermentació de grans o fruits 

rics en midó. El seu nom s’atribueix originàriament a que la paraula vodka 

prové de la paraula russa "voda", que significa "aigua", però també trobem que 

el terme vodka s’utilitza en països de l'Est per a designar qualsevol beguda 

d'alta graduació (Jackson, 1987). 

L'origen i denominació, no es coneix amb claredat, però la seva autoria es 

disputa entre Rússia i Polònia. També el trobem molt arrelat al nord d’Europa, 

destacant Escandinàvia. Té certes similituds amb l’aquavit, amb processos molt 

semblants d’origen indígena. La principal diferència és que a l’aquavit 

s’afegeixen condiments i es realitzen maceracions, que si varien la composició i 

el gust del destil·lat. Un altra diferència seria que el vodka gaudeix de 

popularitat en tot el món, sobretot en les seves regions d’origen (Buglass, 

2011). 

 

2.1 Producció del vodka 
 

Es produeix generalment a través de la fermentació de cereals i altres vegetals 

rics en midó, com el sègol, blat, o la patata. Normalment, el contingut d'alcohol 

del vodka es troba entre 37% i 50% del volum; el vodka lituà, rus i polonès 

clàssic conté 40%. En les destil·leries de petita i mitjana producció, té lloc en un 

alambí amb el sistema "pot still” (destil·lacions múltiples). Consisteix en una 

sèrie d’alambins aïllats, de 2 a 5 unitats, d'acer inoxidable amb parts de coure. 

En destil·leries grans es troben sistemes amb rectificadors continus, on aquests 

poden arribar a altures de 20-40 metres. El nombre de vegades que la beguda 

és destil·lada serà proporcional a la seva qualitat. Els vodkes comuns són 

destil·lats dues o tres vegades, però també podem trobar vodkes destil·lats 4, 

5, 6 i fins i tot, 9 vegades. Posteriorment, aquest destil·lat es dilueix amb aigua 

fins a assolir el seu grau alcohòlic final (≈40%vol) (Bryce i Stewart, 2004).     

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=WOTOKA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=voda
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pot
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=still
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Cal ressaltar la diferenciació dels vodkes russos, ja que a Rússia el destil·lat es 

dilueix “d’aigua viva", o el que és el mateix, aigua de manantial. A la resta de 

països el vodka s’acostuma a diluir amb aigua purificada. Ambdós casos, 

l’aigua s’acostuma a filtrar prèviament amb filtres de terres o de membrana, per 

tal d’assegurar al màxim la seva puresa. Finalment el producte se sotmet a una 

nova filtració, freqüentment triple filtració, amb filtres de carbó actiu. En aquest 

procés es produeix una adsorció on  s’eliminen els compostos orgànics (molts 

susceptibles d’olor i sabor). La quantitat de carbó actiu i la duració del 

tractament depenen del tipus i la qualitat del carbó vegetal (Siříštová et al. 

2012). 

 

2.1.1 Productors i comercialització 
 

L'origen de la comercialització del vodka, es va popularitzar a finals de la 

Segona Guerra Mundial. Es va expedir inicialment com “whisky blanc”, i el seu 

eslògan era “sense gust ni olor”. Els noms russos del vodka donen pistes sobre 

el seu sabor o sobre l'origen del producte. Ex. Limonnaya: sabor a llimona, 

Krepkaya: licor fort, Moskovskaya: natural de Moscou (Jackson, 1987). 

Actualment, la situació del mercat de begudes alcohòliques en Europa pot 

denominar-se com a sobresaturada. Per als productors de begudes és molt 

difícil  mantenir el ritme de venda dels seus productes. Això provoca la recerca 

de noves formes d’atracció al producte, com per exemple, nous destil·lats 

elaborats a partir de matèries primes inusuals, elaboració amb  procediments 

alternatius, o bé distinció del producte oferint una major qualitat (Siříštová et al. 

2012). 

Hi ha molts productors nord-americans, i fins i tot japonesos, com Suntory. El 

vodka gaudeix de gran presència en el nord d’Europa, sent la sueca Absolut i la 

ucraïnesa Petrov, de les més prestigioses a nivell mundial. Actualment, només 

existeixen 15 referències registrades de vodka a partir de patata al món. A 

Espanya la destil·leria galega Nordés, ha estat la primera en comercialitzar la 

primera referència de vodka a partir de patata a nivell estatal (Figura 1). 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Moskovskaya
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Absolut
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Figura 1 - Diferents referències de vodka al món 

Font: web: Absolut, El Mundo, Santory. 

 

2.1.2 Consum 
 

Els costums per a beure'l difereixen segons el seu lloc de consum. En els 

països bàltics i d'Europa oriental, la beguda és presa sola i sense barrejar, 

servint-se en gots ben freds i acompanyada d’aliments. Hem de destacar que 

en aquests països, existeix un gran segment de consum d’influència mundial 

(estimat en un 30%) de vodka no registrat, que generalment, manca de 

l’etiquetat adequat i pot tenir variacions de fins a 10% en el grau alcohòlic 

(Lachenmeyer, Kanteres i Rehm,2011). Fora dels seus països d’origen, el 

vodka és freqüentment utilitzat com a base per a còctels i begudes tipus RTD 

(Ready to drink) com els alcocops (Ex. Smirnoff Ice), o bé convertits 

directament en vodkes aromatitzats. També s’ha de mencionar, que l’increment 

de la demanda dels anomenats vodkes "premium" fa que cada vegada sigui 

més freqüent el consum de vodka sol (Bryce i Stewart, 2004). 

 El volum de consum de vodka en els Estats Units arriba al 25% del total dels 

destil·lats consumits. Al Regne Unit, el 40% del consum de destil·lats són 

destil·lats blancs, i la major part d’aquesta proporció esta composada pel 

vodka. Si avaluem els litres consumits, el vodka seria la beguda més 

consumida al món, ja que només en Rússia es varen consumir 2 milions de 

litres l’any 2012, equivalents a 14 litres per càpita/any. A Espanya i més 

concretament, a Catalunya, el vodka no és de les begudes destil·lades més 
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consumides, essent molt superior el percentatge de consum en altres destil·lats 

com la ginebra o bé el whisky (The Economist).  

 

2.1.3 Components minoritaris del vodka: Congèneres 
 

Depenent de les matèries primeres i protocols de processament, poden ser 

presents després de la destil·lació tota una varietat de components en 

quantitats traça. En estudis recents, s’ha definit el vodka com un solució rica de 

diversos hidrats d'etanol. Aquesta composició és pròxima a la d'un clatrat-

hidrat, que és una substància en forma de gàbia que reté una altra molècula al 

seu interior (Figura 2). D’aquí ve l’origen del paràmetre estructurabilitat, basant-

se en l’anàlisi d’aquests hidrats i dels seus continguts, que inclouen 

components com: olis de fusel, alcohols superiors, èsters, o aldehids, en 

concentracions que oscil·len entre 10 i 3.000 mg/L (Naiping et al. 2010). 

 

 
Figura 2 - Estructura tridimensional d’un clatrat 

Font: http://budacuantico.blogspot.com.es/2013/03/el-agua-y-la-informacion.html 

Degut a que els nivells d’aquests components són força baixos, es dificulta molt 

l’anàlisi sensorial i és necessari cercar alternatives com la detecció i 

quantificació mitjançant tècniques instrumentals, com la cromatografia de 

gasos/masses (GC/MS). D’aquesta manera, és possible trobar diferències 

entre referències de vodka de diferents països, de diverses matèries primeres i 

mètode de producció (Naiping et al. 2010). Els congèneres més importants 

detectats en vodka són alcohols superiors, èsters d’etil i compostos carbonilats.  
 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=catadores
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MS
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Taula 1 -  Congèneres trobats en vodka de diferents orígens 

Compost Fórmula Teb (ºC) Característiques 

Acetaldehid (etanal) C2H4O 20.2 Olor a poma passada 

2-Propenal (acroleïna) C3H4O 52.6 Olor/sabor desagradable 

Metanol CH4O 64.6 Tòxic 

Butanal (butiraldehid) C4H8O 74.8 - 

Acetat d’etil C4H8O2 77.1 Olor a Vernís 

1-Propanol (Alcohol propílic) C3H8O 97 - 

2-Butanol CH4H10O 99.5 - 

2-Metil-1-propanol (Alcohol isobutílic) C4H10O 107.8 Olor a dolç i humitat 

1-Butanol (Alcohol butílic) C4H10O 117.7 Subproducte fermentació 

Àcid acètic C2H4O2 117.9 Olor a vinagre, picant 

Acetat d’isobutil C6H12O2 118 Cirera, gerd, maduixa 

Acetat de n-butanoat de metil C6H12O2 120.1 Olor afruitat, similar a la pinya. 

Butirat d’etil C6H12O2 121.5 Olor a pinya 

1-Butanol,2-metil (Alcohol terc-amílic) C5H12O 128.0 Olor trufa negra 

1-Butanol,3-metil (Alcohol isopentílic) C5H12O 131.1 Oli de fusel, ardent 

1-Pentanol (Alcohol amílic) C5H12O 137.9 - 

Acetat de isoamil C7H14O2 142 Olor banana i pera 

2-Furan carboxil aldehid (Furfural) C5H4O2 162 Derivat grans 

Hexanoat d’etil C8H16O2 167 Olor a poma o anís 

Oleat d’etil C20H38O2 168 - 

Octanoat d’etil C10H20O2 208.5 Pinya, pera 

Estearat d’etil C20H40O2 224 - 

Octanoat de butil C12H24O2 240.5 - 

Decanoat d’etil (Caprat d’etil) C12H24O2 241.5 Subproducte fermentació 

Palmitoleat d’etil C18H34O2 - - 

Teb= Temperatura d’ebullició 
Font: Adecuada a  partir de  Lide(1995) i Ziołkowska i Jele (2011). 



  Introducció 
 

7 
 

Podem apreciar com hi poden ser presents alguns components 

reconegudament tòxics com el metanol, o bé precursors de males olors com 

l’acroleïna o l’acetaldehid. També trobem precursors aromàtics com èsters 

d’alcohols i d’àcids grassos. Una altra particularitat del vodka elaborat a partir 

de patata, és l’elevada quantitat de palmitoleat i estearat d’etil versus l’oleat 

d’etil, fàcilment detectable per GC/FID ja que observaríem un perfil d’èsters 

etílics diferent. 

En el cas dels vodkes americans, es poden trobar alguns compostos com       

5-Hidroximetil-2-furaldehid (5-HMF) o citrat de trietil (TEC), deguts a additius 

(xarop de sucre i l’àcid cítric) agregats abans d’embotellar el producte (Buglass, 

2011). 

 

2.2  La patata com a matèria primera per la producció de vodka  
 

Pertanyent a la família Solanaceae, ens centrem en l’espècie Solanum 

tuberosum. Originària històricament del continent americà, és avui un aliment 

fonamental en la nostra dieta, com també és protagonista en altres àmbits com 

en la indústria del midó o de l’obtenció de biocombustibles (Redecliffe, 1991).  

Al 2012 va haver-hi una producció mundial de 368 milions de tones, increment 

respecte els 325 milions de tones del 2007 (FAO), on va haver-hi un excedent 

aproximat d’un terç de la producció total. Com a conseqüència d’això, alguns 

estudis han demostrat que la presència de glucoalcaloides com α-solanina i    

α-chaconina en la fauna autòctona d’algunes zones, és deguda a l’acumulació 

de grans quantitats de residus de patata al medi ambient. Tenint en compte que 

la producció d’etanol a partir de patata té uns rendiments de 1400-1800L/Ha, la 

converteixen en una bona opció per reduir aquest excedent, ocasionant un 

impacte ambiental molt baix (Tasic i Veljkovic, 2011). 

 

2.2.1 Composició i factors externs influents en la matèria seca 
 

La patata conté una quantitat d’aigua aproximada a tres quartes parts del seu 

pes. Són diversos els factors que afecten a la quantitat de matèria seca de la 
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patata, i en conseqüència al contingut de midó. En la Taula 2 veiem com 

paràmetres com la climatologia, tipus de sòl i pràctiques agrícoles poden 

afavorir o minvar la quantitat de la matèria seca en la patata. 

Taula 2 -  Variabilitat del contingut de matèria seca i sucres reductors en la patata 

Font: Adequada a partir de Rousselle, Robert i Crosnier (1999). 

Tal i com mostra la Taula 3 trobem diversos components en la matèria seca de 
la patata. 

Taula 3 -  Composició química de la patata 

Components 
Valors mitjos 

Sobre matèria seca 
(%) 

Sobre matèria 
fresca (%) Desviacions 

H2O - 77.5 63-86 

Midó 70 15.7 60-80 

Glúcids totals - 19.4* 13-30 

Sacarosa 0.5-1.0 0.1-0.2 0.25-1.5 

Glucosa, fructosa 0.5-2.0 0.07-0.45 0.25-3.0 

Pròtids - 2.0 0.7-4.6 

Lípids - 0.1 0.02-0.96 

Cendres - 1.0 0.4-1.9 

*Un 0.6% (desviació 0.2-3.5) són no extractables. Fibres com la cel·lulosa, hemicel·lulosa, substàncies 
pèctiques, suberines i lignines. 

Valors corresponents a patates recol·lectades madurades completament i no enmagatzemades. 

Font: Rousselle, Robert i Crosnier (1999). 

Factors Matèria seca Sucres reductors 

Pluviometria elevada (-) (+) 

Llum escassa (-) (+) 

Sòls argilosos/llimo-argilosos (+) - 

Fertilitzants K (-) - 

Fertilitzants N2 - (+) 

(-) aspectes negatius (+) aspectes positius 
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Podem apreciar com el component majoritari de la matèria seca és el midó, 

encara que també trobem una quantitat relativament elevada de sucres i, en 

molta menys proporció, trobaríem substàncies nitrogenades i lípids. El midó és 

des del punt de vista vegetal, una substància de reserva que es forma en el 

tubercle a partir de sacarosa elaborada per les fulles, com a conseqüència de 

la fotosíntesi. Dins el tubercle, hi ha un equilibri de midó/sucres solubles 

(sacarosa, glucosa i fructosa) durant el cicle vegetatiu, i també en el període de 

conservació (Rousselle, Robert i Crosnier, 1999). En aquesta matèria seca El 

midó es troba en les cèl·lules del tubercle en forma ovoïdal estriada, de longitud 

entre 5-50µm. La seva mida varia segons les varietats, l’estat de maduresa i les 

condicions del medi. En els teixits, la distribució dels grànuls no és homogènia, 

degut a que en les cèl·lules vasculars trobem grànuls més petits que en altres 

parts. Al parènquima cortical és on trobem més concentració de grànuls. El 

midó de la patata té un poder d’inflament i una viscositat elevades. Quan 

l’inflament és molt gran, es produeix un esclat dels grànuls i una alliberació dels 

seus components. En medi diluït, s’obté una dissolució col·loïdal i en medi 

concentrat amb unes determinades condicions, s’obté un gel anomenat engrut 

de midó (Redecliffe, 1991). Com es pot apreciar en la Taula 4, el calibre de la 

patata té la seva influència sobre la quantitat de midó i sobre la mida dels seus 

grànuls. 

Taula 4 -  Efecte del calibre de la patata en el contingut de midó 

Calibre (mm) 
Contingut en 

midó(% matèria 
fresca) 

Diàmetre 
mitjà dels 
grànuls de 
midó (µm) 

Contingut en 
amilosa en el 

midó (%) 

Temperatura 
mitja de 

gelatinització 
(ºC) 

0-10 5.0 10.5 12.5 70.0 

20-30 6.4 20.0 13.9 68.5 

40-50 9.2 25.0 16.4 65.0 

50-60 11.0 28.0 17.2 63.5 

60-70 13.4 32.0 18.2 63.5 

80-90 17.5 43.0 19.0 61.5 

100-110 18.0 45.0 19.8 62.0 

140-150 - - 20.0 60.5 

Font: Rousselle,Robert i Crosnier (1999). 
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Quan més gran és el calibre de la patata, més quantitat de midó és present. La 

part negativa és que quan més gran és la patata, més grans passen a ser els 

grànuls, per tant més difícil serà el seu posterior processat en la hidrolització, ja 

que influirà en la seva temperatura de gelatinització.  

 

2.3 Midó de la patata 
 

Amb fórmula química (C6H10O5)n, el midó de la patata es composa en un 99% 

de dos constituents, l’amilosa i l’amilopectina. Tenint la D-glucosa com a 

element base, trobem un 21-25% d’amilosa i 75-79% d’amilopectina (Figura 3). 

L’amilosa és constituïda per unitats de glucosa unides per cadenes lineals, 

encara que en alguns casos pot tenir ramificacions, però aquestes sempre 

unides en els enllaços glucosídics α(1-4). La seva massa molecular és de 

10000-60000g/mol (Damodaran,Parkin i Fennema, 2010). 

 

Figura 3 - Amilosa (superior) i Amilopectina (inferior) 

 

L’amilopectina té una forma ramificada de 20-30 unitats de glucosa, unides pels 

enllaços glucosídics α(1-4), i el seu enllaç diferenciador α(1-6) en la ramificació. 

La seva massa molecular oscil·la entre 50000-100000g/mol.  
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2.3.1 Principals fonts de midó  
 

Les principals fonts de midó a Europa són el blat de moro (57%), el blat (23%) i 

la patata (20%). La fabricació de fècula és estacional, amb una duració de 7 

mesos (de mitjans d’agost a mitjans de febrer). Com podem veure en la Taula 5 , 

es relaciona la quantitat necessària de diverses matèries primes, tenint en 

compte també les extensions de cultius de cadascuna, per produir una quantitat 

de midó (Redecliffe, 1991). 

Taula 5 -  Quantitat d’algunes matèries primes equivalents a 1t de midó 

Per obtenir 1t de midó 

Matèria prima Quantitat necessària Extensió cultiu 
Blat de moro 1.6t 0.23 ha 

Blat 1.8t 0.33 ha 

Patata 5t 0.14 ha 

Font: Adequada a partir de Rousselle, Robert i Crosnier (1999). 

El midó tractat adequadament, es converteix en una font important de sucres. 

Aquest tractament s’anomena sacarificació. Es fonamenta en la degradació del 

midó, hidrolitzant els enllaços α(1,4 i 1,6) i alliberant com a resultat d’això 

glucosa i fructosa. 

Generalment, aquest procés es pot realitzar de dues formes: 

Per via química: mitjançant l’addició d’àcids forts, neutralitzant després amb 

hidròxid de sodi (Hashem i Darwhish, 2010). En la hidròlisi àcida es generen 

productes de degradació, tals com furfural, 5-(hidroximetil) -2-furaldehid (HMF) i 

àcid acètic que són presents en les solucions de glucosa. Aquests 

subproductes són inhibidors del creixement microbià i s’han de mantenir en 

concentracions baixes, per permetre fermentacions posteriors (Guerra-

Rodríguez i Portilla, 2012) 

Per via enzimàtica: Amb l’addició d’enzims en el medi en unes condicions 

determinades (Figura 4). És necessari un pretractament per afavorir la 

penetració d’aquests enzims. Els més utilitzats pertanyen al grup de les 

glicosidases. 
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Figura 4 - Esquema d’una sacarificació enzimàtica 

Tal i com mostra la Taula 6, es destaquen els avantatges i inconvenients de les 

dues tècniques. 

Taula 6 -  Comparativa de sacarificacions 

Tipus sacarificació Principi Avantatges Desavantatges 

Química 
Addició àcids 

inorgànics forts 

No necessita 

pretractament 

Neutralització 

posterior. Probabilitat 

d’inhibició 

microorganismes 

Enzimàtica 
Addició enzims 

glicosídics 

Condicions ideals per 

iniciar la fermentació 

Gelificació prèvia. Alt 

cost en producció 

Font: Adequada a partir de Hashem i Darwhish (2010), i Guerra-Rodríguez i Portilla (2012). 

És comuna la utilització d’àcid clorhídric o sulfúric en la sacarificació química, 

com també és molt freqüent en la sacarificació enzimàtica emprar la α-amilasa i 

l’amiloglucosidasa (Taula 7). 

Taula 7 -  Característiques dels enzims per a la sacarificació del midó 

Enzim Tipus Acció pH Temperatura(ºC) 

α-Amilasa Endoenzim 
Enllaç 1,4 

amilosa/amilopectina 
4-7 30-110 

Amiloglucosidasa Exoenzim Enllaç 1,6 amilopectina 3.5-4.5 40-70 

Font: Adequada a partir de Damodaran, Parkin i Fennema (2010). 

En el procés de sacarificació enzimàtica, existeix una primera etapa de 

disminució de la viscositat del midó, coneguda com a liqüefacció. Això es degut 

a l’acció de la α-amilasa, que va hidrolitzant tots els enllaços α(1,4) 

indiferentment. La segona etapa és purament la sacarificació, on per acció de 

l’amiloglucosidasa s’acaben d’hidrolitzar els enllaços específics α(1,6), donant 

com a producte final glucosa (Figura 5).  

Hidrolases 



  Introducció 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Esquema sacarificació enzimàtica 

Font: Adequada a partir de Damodaran, Parkin i Fennema (2010). 

 

2.4 Fermentació alcohòlica: obtenció d’etanol a partir dels sucres 
 

L’objectiu d’aquesta etapa és la de fermentar els sucres reductors formats en la 

sacarificació. Això ho aconseguim sota l'efecte de la inoculació de llevats, 

produint-se etanol ,CO2 i alliberació d’energia, com mostra la següent reacció: 

C6H12O6→ CH3CH2OH + 2CO2↑ + 25.5 Kcal 

Aquesta reacció, al ser exotèrmica, allibera una quantitat de calor que provoca 

un augment de la temperatura. Aquest augment ha d’ésser controlat, ja que ens 

pot afectar negativament als llevats, ocasionant aturades de fermentació, o bé 

també amb una pèrdua aromàtica del fermentat. La temperatura de control 

vindrà donada del tipus de llevat que s’inoculi, però oscil·larà entre els 18-25ºC. 

La finalització de la fermentació del midó arriba amb concentracions que 

oscil·len entre el 7% al 12% d’alcohol en volum (%v/v), per tant, en termes de 

densitat, és tradueix entre 0.9895 i 0.9843 (Rani et al. 2010). 

El llevat utilitzat és Saccharomyces cerevisiae. Pertany a la família 

Saccharomycetaceae i són cèl·lules amb forma el·líptica amb dimensions de  

(4-7) x (8-23) µm. Són resistents a la concentració d’etanol (<16%v/v) i es 

α-amilasa termostable 

pH 6.0-6.5, Ca+2, 90-105ºC, 1-3h 

Glucoamilasa 

pH 4.5, 60ºC, 12-96h 

8-5 DE (Maldodextrines) 

Xarops de glucosa 

(95-98%) 

LIQ
Ü

EFAC
IÓ

 

Pasta de midó 30-40% pH 4-5 

SAC
AR

IFIC
AC

IÓ
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reprodueixen per gemmació en presència de petites quantitats d’oxigen 

(Hidalgo, 2003). Les condicions de la fermentació són pràcticament en 

anaerobiosis (<10mg O2 per litre), ja que en aquestes concentracions el 

metabolisme del llevat és estrictament fermentatiu (Flanzy, 2003). Per tal que el 

microorganisme pugui sintetitzar aminoàcids vitals pel seu desenvolupament, i 

realitzi el transport de sucres de manera correcta, és necessària la presència 

d’una font de nitrogen fàcilment assimilable (NFA) de l’ordre de 130mg/300mg 

NH4
+ (Flanzy, 2003). Totes aquestes condicions, ens asseguraran aconseguir 

una alta proporció de cèl·lules vives en la nostra població, o el que és el mateix, 

una alta viabilitat. 

 

2.4.1 Etapes de la fermentació 
 

El conjunt d’aquestes etapes es pot dividir en 6 fases (Figura 6): 

Fase de latència: la població no augmenta. Això és degut a l’adaptació dels 

llevats al medi. 

Fase d’acceleració: inici de la multiplicació dels llevats, trobant-se unes 

concentracions de 105cèl·lules/mL. Aquesta fase i  l’anterior succeeixen durant 

les primeres 24h. 

Fase de creixement exponencial: la multiplicació de llevats és exponencial, amb 

una viabilitat molt propera al 100%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Corba de creixement del Saccharomyces Cerevisiae 
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Fase de ralentització del creixement: correspon a la última part del creixement 

exponencial. Els factors limitants provoquen que la població disminueixi el seu 

creixement, arribant a unes poblacions de 107-108cèl·lules/mL (Fugelsan i 

Edwards, 2007). 

Fase estacionaria: La població deixa de créixer i es manté activa durant un cert 

temps. El 70% de la fermentació la realitzen cèl·lules que es troben en aquesta 

fase (Hidalgo, 2003). 

Fase de mort: La població de llevats disminueix lleugerament, però és la 

mortalitat la que creix de manera important. La falta de substrat i la presència 

d’etanol són les principals causes (Flanzy, 2003). 

 

2.4.2 Rendiments de la fermentació de la patata 
 

Trobem diversos rendiments teòrics en l’obtenció d’etanol a partir de patata. 

(Rousselle, 1999) va publicar com a rendiment teòric que a partir d’1 tona de 

patates s’obtindrien 87L d’etanol. El mateix autor també es va referir que partint 

de midó, un rendiment ideal seria de 56.79Kg etanol absolut/100Kg de midó. 

Altres autors van basar el seu rendiment en que 100Kg de glucosa, o la suma 

de glucosa i fructosa,  podrien donar 51.1Kg d’etanol absolut (Redcliffe, 1991). 

Una dada experimental real, és que al voltant del 40-48% de la glucosa 

sacarificada del midó es converteix en etanol, significant només un 45% de 

l’eficàcia en la fermentació (Martínez, 2008). 

 

2.4.3 Metabòlits secundaris de la fermentació del midó 
 

Durant la fermentació alcohòlica, no només és important la formació d’etanol, 

sinó la formació d’altres compostos que són molt importants en el producte 

final, anteriorment citats com a congèneres. Obviant la formació de CO2, són 

derivats de la fermentació del midó, alcohols superiors, àcids orgànics o algun 

dels seus èsters, com també poden trobar-se compostos carbonilats, entre 
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d’altres (Sowinski, Wardencki i Partyka,  2005). Com podem apreciar en la Taula 

8, la formació de cadascun d’aquests components depèn d’aspectes relacionats 

amb el llevat, el medi, les condicions de la fermentació alcohòlica (FAL) o la 

matèria prima utilitzada. 

 
Taula 8 -  Productes formats en la fermentació alcohòlica del midó 

Component Factors d’influència Biosíntesi Compostos Referències 

Alcohols 

superiors 

Soca del llevat 

NFA 

Condicions del medi 

Via Ehrlich 

o 

Sucres 

Metanol 

1-Butanol 

1-Pentanol Flanzy, 2003 

 

Ziołkowska  

i Jele, 2011 Èsters Azil-s-coenzima 

Acetat d’etil 

Butirat d’etil 

Octanoat 

d’etil 

 

Compostos 

carbonil 

Matèria prima 

Estat del llevat 

Condicions FAL 

Descarboxilació 

dels àcids 

cetònics 

2-Propenal 

Pentanal 

Hexanal 

Sowinski, 

Wardencki i 

Partyka, 2005 

Font: Adequada a partir de Flanzy (2003), Sowinski, Wardencki i Partyka (2005) i Ziołkowska i Jele (2011). 

En estudis recents sobre l’obtenció de bioetanol a partir de residus de patata, 

es va detectar un nou subproducte, la clorozotocina, amb una concentració de 

61mg/L. Aquest compost s’atribueix a un important subproducte medicinal i 

farmacèutic que s’utilitza en tractaments de quimioteràpia (Hashem i Darwish, 

2010). 

 

2.5 Destil·lació: concentració d’etanol  
 

És la operació bàsica que separa, concentra, i/o purifica en major o menor grau 

els components d'una barreja líquida sobre la base dels seus diferents punts 

d'ebullició o pressions de vapor. Dit d’un altra forma, partim de la possibilitat de 

generar via ebullició, una fase vapor de composició diferent a la de la fase 

líquida. La condensació d'aquesta fase vapor passa a ser un líquid enriquit amb 

els components més volàtils de la barreja. L’etanol és miscible amb l’aigua 

gairebé en totes les proporcions, però no es formen solucions ideals degut als 
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forts enllaços de l’hidrogen existents entre les molècules. Aquesta situació 

condueix a un equilibri de fases més complex, on es caracteritza per un punt 

d’ebullició de 78.4ºC, corresponent a la formació d’una barreja azeotròpica amb 

composició de 95.6% etanol i 4.4% d’aigua. Això ho podem comprovar 

gràficament amb el diagrama d'equilibri del sistema etanol-aigua a pressió 

atmosfèrica, mostrat  com a punt Z en la Figura 7. 

 

Figura 7 - Diagrama d’equilibri pel sistema etanol-aigua a pressió atmosfèrica                

                            Font: Imatge de Íñiguez, 2010. 

                 

La principal problemàtica del destil·lat, provinent d’un fermentat, és que d’una 

sola destil·lació ens resulta una concentració alcohòlica de l'ordre de 25%v/v. 

Per tant, es pot realitzar una segona destil·lació que a part d’obtenir més 

concentració d’etanol, seccioni el destil·lat  en tres fraccions: 
 

- Caps: Substàncies més volàtils que l’etanol, amb punt d’ebullició menor de 

78,4ºC. Es tracta de la primera fracció de l’inici de la destil·lació. Podem    

trobar-hi compostos com metanol, acetona, èsters, furfurals... 

- Cors: Compostos amb punt d’ebullició entre 78,4 y 100ºC. Són la part central, 

objectiu de la destil·lació i fracció majoritària del producte final. 

- Cues: Compostos amb punt d’ebullició superior als 100ºC. Són la part final de 

la destil·lació i es queden a l’alambí. 

El control de les fraccions del destil·lat es pot realitzar mitjançant lectures de la 

temperatura, fet que ens ajudarà en la determinació del final de la destil·lació, 

ja que quan la temperatura del vapor arriba a els 98ºC, la major part de l'alcohol 

ja ha estat destil·lat i no convé continuar amb el procés. Aquesta separació 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=etanol
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també es pot fer per volums i concentració d’etanol. Per exemple, per separar 

els caps es separen els primers 50ml per cada 25L de destil·lat (en cas d’una 

rectificació), o 100ml per cada 20L de destil·lat (en cas de destil·lació simple). 

La concentració d’etanol en el qual es realitza el tall de la fracció, depèn del 

perfil del sabor que el destil·lador vulgui obtenir, i el gènere del producte 

destil·lat. En la primera destil·lació, és freqüent agafar com a orientació (cas de 

la fruita fermentada) que el punt de tall per a les cues sigui de 20-25% 

d'alcohol, i en la segona destil·lació pot donar-se per finalitzada a partir de 

60%. Els compostos no desitjats de la primera destil·lació, es separen 

majoritàriament en la fracció cua. En la segona destil·lació, la fracció cor, que 

és constituïda principalment per alcohol en concentracions de 60% a 70% en 

volum, aigua i quantitats petites d'alguns constituents de caps i cues, és el que 

eventualment arriba al consumidor (Íñiguez,  2010). 

 

2.6 Exemples d’equips de destil·lació emprats en l’obtenció de destil·lats 
 

A les destil·leries, les destil·lacions simples es realitzen amb alambins. L'alambí 

és considerat el dispositiu més antic utilitzat tant per a la destil·lació de mosts 

fermentats, com d'essències vegetals. Els components d'una  instal·lació típica 

de destil·lació basada en alambí simple es mostren a la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Parts d’un alambí  

Font: elaboració pròpia, ubicació: Miguel Torres SA. 

1 

2 
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Identifiquem amb el número (1) la font de calor, forn, o fogó, que amb 

combustió de llenya, gas o mitjançant l'ús de vapor en serpentins interiors, 

proporciona la calor per a produir i sostenir l'ebullició del most fermentat 

prèviament carregat al calder (2). Els vapors generats són conduïts a través del 

braç (3) cap al serpentí on són finalment condensats, degut al contacte amb 

l'aigua freda que hi circula pel condensador (4), on el serpentí de condensació 

es troba immers. Els vapors condensats i enriquits en el component més volàtil 

surten del serpentí i passen llavors pel dispositiu conegut com proveta (5), on 

són finalment descarregats al recipient col·lector de destil·lat (6). El nombre (7) 

identifica el termòmetre que indica la temperatura en la cambra de vapor i que 

representa una variable important en el control de la velocitat de la destil·lació, 

així com en la determinació del tall de les tres fases. 

Respecte als materials de construcció en alambins, és molt freqüent l’ús del 

coure, ja que té com a avantatges: 

- És un metall molt mal·leable. 

- És un bon conductor tèrmic. Això evita el sobreescalfament local del líquid, fet 

que pot originar gustos no desitjats en el destil·lat. 

- Té bona resistència a la corrosió. 

En contrapartida, actua com a catalitzador d’alguns processos químics, 

reaccionant amb compostos indesitjables organolèpticament, sobretot si es 

troben en elevades concentracions. Serien el cas dels tiols, mercaptans, 

aldehids, etc. (Destilarias) 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=serpentines
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3 Objectius  
 

El principal objectiu  és obtenir vodka a partir de midó de patata. Per assolir-ho, 

estudiarem diversos aspectes com: 

 

• L’optimització del procés de la sacarificació del midó comercial. 

 

• Fixar la viabilitat del procés d’elaboració a partir del rendiment i qualitat 

obtinguda.
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4 Materials i mètodes 

4.1 Midó comercial 
 

Es tracta d’un midó de patata comercial, processat industrialment (Figura 9). El 

podem descriure com una pasta compacta i humida, de coloració blanquinosa 

amb partícules més fosques. Té una olor força potent. Es determinaran 

paràmetres com la humitat i la solubilitat. 

 

Figura 9 - Midó comercial emprat en l’experiment  

 

4.2  Disseny experimental 

  
En la elaboració del vodka podem distingir tres fases, la part de sacarificació 

del midó, l’etapa de la fermentació del sacarificat i la posterior concentració 

d’etanol mitjançant una destil·lació. En canvi, en el present estudi s’ha cregut 

convenient subdividir el procés en tres fases experimentals, (Figura 10). En la 

primera fase determinarem la solubilitat del midó en aigua i la quantitat 

d’agitació necessària per realitzar una gelificació completa. En la segona fase 

ens centrarem en optimitzar la liqüefacció i sacarificació enzimàtica, treballant 

la concentració d’enzims afegits i el seu temps d’acció. La tercera fase és 

l’elaboració del vodka, tenint en compte els resultats de les fases 
experimentals 1 i 2.  
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Figura 10 - Diagrama del disseny experimental 

 

4.3 Metodologia 
 

L’escala de treball de tot el procés serà a nivell de laboratori. 

Per assegurar una uniformitat en el procés, partirem sempre de midó assecat 

prèviament, per tant, es pesarà per triplicat una quantitat coneguda de midó 

fresc en una balança analítica AE Mettler A-166. Posteriorment, s’introduiran a 

una estufa P-Selecta (S-381) a una temperatura de 45ºC durant 18h. 

Solubilitat 
midó 

Agitació 

Optimització 
sacarificació 

Elaboració 
vodka 

Fase 
experimental 1 

Fase 
experimental 2 

Fase 
experimental 3 

Gelificació 

Anàlisi 

Fermentació 

Destil·lació 

Midó 

Sacarificació 

Liqüefacció 
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4.3.1 Fase experimental 1: Solubilitat i gelificació del midó 

4.3.1.1 Solubilitat del midó 
 

La solubilitat de referència és de 200g/L (Benavides i Pozo, 2008). Per tant, es 

prepara una bateria de proves de solubilitat per tal d’optimitzar el procés. 

Aquesta bateria es composa de solucions de 150g/L, 300g/L, 450g/L, a partir 

de midó sec, exposades a temperatures de 50ºC,60ºC,70ºC i 80ºC en un bany 

maria. Per controlar la temperatura, utilitzarem una sonda digital termomètrica 

Checktemp.  

4.3.1.2 Determinació de l’agitació en la gelificació 
 

La gelificació de la mescla va directament relacionada amb la temperatura, 

però també amb una agitació homogènia. Ja que aquest és un aspecte a 

controlar, es realitza per duplicat una bateria de proves composta de velocitats 

d’agitació: 30, 40 i 60 (oscil·lacions/min), en matraços erlenmeyers de 50mL en 

un bany termostàtic amb agitació P-Selecta Unitronic OR. La concentració i la 

temperatura seran les escollides en els resultats de “Solubilitat i gelificació del 

midó”. 

 

4.3.2 Fase experimental 2: Optimització de la sacarificació 
 

La proporció de referència sobre la quantitat d’enzim afegit és de 0.01g d’enzim 

de 500U/mg per cada 5.26g de midó, tant d’amilasa en primer lloc, com 

després d’amiloglucosidasa. El temps d’acció és d’una hora cadascuna, en 

repòs i a una temperatura de 70ºC (Benavides i Pozo, 2008). Els enzims que 

s’utilitzaran en aquest experiment són α-amilasa (Aspergillus oryzae, Lot 

110501) i Amiloglucosidasa (Aspergillus niger, Lot-111201A), de 3000U/mL 

cadascuna, de Megazyme.  

Per tal d’extrapolar la relació (g enzim/g midó) trobem que la referència: 

0.01𝑔 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚 ×
103𝑚𝑔 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚

1𝑔 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚
×

500𝑈
1 𝑚𝑔

= 5000𝑈 
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Extrapolació aproximada per a la sacarificació de 5g de midó sec: 

1mL→ 3000U; 1.5mL→ 4500U ; 2mL→ 6000U 

5𝑔 𝑚𝑖𝑑ó ×
1.5 𝑚𝐿 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚
5.26𝑔 𝑚𝑖𝑑ó

= 1.42𝑚𝐿 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚 

Aquesta és l’aproximació de l’addició de cadascun dels dos enzims, amilasa i 

amiloglucosidasa. Per verificar la fiabilitat de l’estimació de la quantitat d’enzim 

a afegir, es prepara per duplicat una bateria de proves, amb la concentració, 

temperatura i velocitat d’agitació escollides en els resultats de la Fase 
experimental  1, de 1500U, 4500U i 6000U, exposades a 1, 2 i 3h d’acció 

respectivament. En el cas de l’addició de la amiloglucosidasa, és convenient 

ajustar abans el pH del medi sobre 4.0-4.5 (punt 4.3.2.1). Posteriorment, es 

determinarà els sòlids solubles (ºBrix), mitjançant la utilització d’un 

refractòmetre ATAGO Refractometer PAL-1, i la quantitat de glucosa/fructosa 

obtinguda amb un kit enzimàtic (D-Fructose and D-Glucose de Megazyme).  

Els càlculs de rendiment (%R) de les sacarificacions els calcularem amb la 

fórmula (1): 

%𝐑 = �𝑔 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡𝑠
𝑔 𝑚𝑖𝑑ó 𝑠𝑒𝑐� �× 100  (1) 

Per comprovar si estadísticament hi ha diferències entre els resultats de 

rendiment, tractarem els resultats obtinguts amb un anàlisi de variància 

(ANOVA de dos factors amb test de Tukey amb interval de confiança del 95%) 

tenint en compte les variables de concentració d’enzim i temps d’acció. 

 

4.3.2.1 Correcció pH 
 

Hem de realitzar una correcció de pH en la mostra per tal que la sacarificació 

de l’amiloglucosidasa sigui òptima. Trobem com a referència, que l’acidificació 

es realitza amb una solució aquosa d’àcid cítric 0.04% p/p (Benavides i Pozo, 

2008). S’ha cregut que la utilització d’aquest àcid ens podria ocasionar 

problemes en els aromes, ja que com el nostre medi no és estèril, l’àcid cítric 
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és vulnerable a l’atac d’altres bacteris, formant-se àcid acètic que 

arrossegaríem en la posterior destil·lació. Un altre aspecte és la inviabilitat 

econòmica, ja que s’hauria d’utilitzar molta quantitat d’àcid cítric per passar de 

pH≈6.5 a pH≈4.0. Per aquestes raons, es decideix utilitzar àcid tartàric en una 

concentració més elevada, 0.5% p/p. 

 

4.3.2.2 Determinació sucres de la sacarificació 
 

S’utilitza un kit enzimàtic D-Fructose and D-Glucose Assay Procedure de 

Megazyme. Aquest es fonamenta en l’addició de diferents enzims que 

provoquen la descarboxilació de glucosa i fructosa, provocant un augment de 

NADPH, proporcional a l’augment d’absorbància mesurada a 340 nm amb un 

espectrofotòmetre Thermo Scientífic Evolution 600. El procediment s’exposa a 

la Taula 9.  

Taula 9 -  Procediment determinació glucosa 

Addicions Mostra (mL) Standard (mL) 

Reactiu 1 
Aigua destil·lada 

Mostra 
Standard 

0.040 
0.160 
0.003 

- 

0.040 
0.160 

- 
0.003 

Homogeneïtzar, llegir les absorbàncies de les solucions després de 3 min. (A1) 

Reactiu 2 0.020 0.020 

Homogeneïtzar, llegir les absorbàncies de les solucions després de 5 min. (A2) 

Reactiu 3 0.020 0.020 

Homogeneïtzar, llegir les absorbàncies de les solucions després de 10 min. (A3) 
Font: D-Glucose/D-Fructose UV-method. 

 

Una vegada obtingudes les absorbàncies (A1, A2, A3), obtindrem la 

concentració de glucosa i fructosa realitzant el càlcul amb la fórmula (2).  
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   𝐶 = 𝑉 ×𝑃𝑀
𝜀 ×𝑑 ×𝑣

× ∆𝐴  (2) 

C = concentració sucres (mg/L) 

V = Volum final (mL), v = Volum de mostra 

PM = Pes molecular de glucosa o fructosa 

ε = Coeficient d’extinció del NADPH a 340nm (6300 L·mol-1·cm-1) 

d = Camí òptic (0.2 cm) 

Es realitzarà una dilució 1/50 a totes les mostres per tal de complir la linealitat 

del mètode. 

 

4.3.3 Fase experimental 3: Elaboració del vodka 
 

Tenint en compte els resultats de les Fases experimentals 1 i 2, realitzem un 

canvi d’escala en la Fase experimental 3, per tal d’aconseguir una quantitat 

d’etanol absolut suficient per a realitzar els anàlisis i que sigui possible realitzar 

amb el material de laboratori disponible. Respecte als experiments anteriors, 

incrementem 5 vegades l’escala de treball, realitzant l’experiment per triplicat. 

 

4.3.3.1 Gelificació, liqüefacció i sacarificació de la mostra 
 

El procés a seguir es pot veure en la Figura 11.  
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Figura 11 - Esquema de la sacarificació 

 

Al finalitzar el procés, es calcularà el rendiment de sucre obtingut a partir del 

midó pesat (R%), com també el grau probable (%GP) del sacarificat. Aquest 

últim paràmetre es realitzarà tenint en compte l’aproximació de que 17.5g 

glucosa formen 1% v/v d’etanol (Flanzy, 2003).  

 

4.3.4 Fermentació alcohòlica 
 

L’inicií de la fermentació alcohòlica serà quan es realitzi l’addició del peu de cub 

als sacarificats, ja que això ens assegurarà una població de llevats nombrosa i 

viable. Aquest es prepara partint del llevat comercial deshidratat Zymaflore 

RX60. Destaquem la seva tolerància a unes temperatures de 20-30ºC, i té unes 

elevades necessitats de NFA. Per tant, haurem de tenir en compte l’addició de 

(NH4)HPO4 com a font de nitrogen. També és necessària la presència de 

Solució de midó sec/aigua al 25%  
(25g midó sec/100mL)  

Bany termostàtic amb agitació  
(70ºC, 60 oscil·lacions/min, ≈20min) 

Bany termostàtic amb agitació  
Addició α-amilasa                

(6000U, 70ºC, repós, 2h) 

Correcció pH                             
(àcid tartàric 0.5%) 

Bany termostàtic amb agitació  
Addició amiloglucosidasa   

(6000U, 70ºC, repós, 2h) 

Anàlisi de sucres                        
(D-Glucose/D-Fructose UV method) 

(ºBrix) 
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glucosa, en quantitats properes als 50g/L (López i Santamaría, 2005). És 

important que l’addició del sucre es faci després de la rehidratació, ja que sinó 

es podria produir CO2 en el citoplasma del llevat, acidificant el medi i produint 

una mortalitat elevada de la població (Hidalgo, 2003). El procediment és el 

següent: 

Pesem la dosi equivalent a 40g/hL. A continuació rehidratem amb aigua 

destil·lada a temperatura entre 35-40ºC. Esperem 15-20min. Afegim el 

(NH4)HPO4 i la glucosa. Incubem en una cambra a temperatura controlada a 

una temperatura de 18-20ºC durant 24h, sense tancar hermèticament el 

recipient. Passat aquest temps, es realitzarà un recompte de llevats segons 

mostra el següent apartat 4.3.4.1. 

 

4.3.4.1 Recompte de llevats  
 

La seva utilitat és la de conèixer quina població de llevats (ufc/mL) tenim en el 

nostre peu de cub d’inici, com també durant la fermentació posterior, i quina 

quantitat d’aquests són viables. Per fer-ho, fem servir un microscopi Motic 2823 

i una cambra de recompte Neubauer BlauBrand. 

Realitzarem una dilució de 1/100 en la mostra. Seguidament dipositem 200µL 

de dilució i els aboquem en un eppendorf. Afegim 20µL de Blau de metilè. 

Homogeneïtzem i deixem reposar 5min. Amb el suport d’un cobreobjectes, es 

diposita una gota en la cambra de recompte. L’enfocament del microscopi serà 

progressiu, iniciant amb un objectiu de pocs augments a un de més augments. 

Es realitzarà una lectura de 20 quadrats petits de 0.0025mm2 escollits al atzar. 

Per conveni, els llevats que es trobin en la intersecció d’una quadrícula, 

s’apuntaran a la quadrícula inferior o de l’esquerra, i les gemmacions 

comptaran com a ½ llevat. Els llevats que s’hagin tintat de color blau, els 

tindrem en compte com a cèl·lules no viables. 

NOTA: Si el nombre de cèl·lules/quadre és >10, convé diluir més la mostra. 

Per calcular la població total, ens remetrem a la fórmula (3) 
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RT = 𝑛 ×20 ×1000 ×𝑓
0.1

   (3) 

RT= Recompte llevats total (ufc/mL) 

f = factor de dilució (100) 

Per a comprovar la repetibilitat del procés, la fermentació es farà per triplicat. 

Per tant, l’addició del peu de cub consistirà en 1/3 del volum total a cada 

rèplica. Posteriorment s’introduiran els recipients tapats amb un tros de cotó, a 

l’interior d’una cambra a temperatura controlada, sobre els 19-20ºC. 

Diàriament, s’agitaran els matraços per tal oxigenar-los, i es farà un seguiment 

on es controlarà la densitat i la població de llevats. Aquest seguiment ens 

servirà per a construir l’evolució de la fermentació mitjançant gràfiques de 

densitat, i de viabilitat/gemmació/mortalitat de la població de llevats. Per 

calcular aquests dos paràmetres ens remetrem a les fórmules (4) i (5): 

% 𝒗𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕 = 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

× 100  (4) 

% 𝒈𝒆𝒎𝒎𝒂𝒄𝒊ó = 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑚𝑚𝑎𝑐𝑖ó
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

× 100  (5) 

NOTA: La mortalitat la calcularem per la diferència entre %viabilitat i el total relatiu. 

Quan la densitat no disminueixi, que normalment anirà acompanyada també  

d’una notable disminució en la viabilitat de la població, es realitzarà una 

determinació de sucres residuals tal i com es descriu a l’apartat anterior 4.3.2.2. 

 

4.3.5 Destil·lació  
 

Per facilitar el procés, és necessari separar la matèria en suspensió present en 

els erlenmeiers, mitjançant una centrifugació a 4500rpm a 4ºC durant 10min. 

Aquesta etapa es realitzarà mitjançant una destil·lació simple al laboratori 

(Figura 12), on es realitzarà una destil·lació per cada rèplica de la fermentació 

(en total 3), utilitzant tot el volum disponible de l’erlenmeier. Aquest volum el 

mesurarem amb una proveta de 100mL abans d’iniciar la destil·lació (Vi).  
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Figura 12 - Muntatge de la destil·lació simple 

 

Es realitzarà un mostreig amb control de temperatura d’inici a final de la 

destil·lació, donant-la per finalitzada quan la temperatura sigui aproximadament 

de 98-99ºC. Les fraccions del destil·lat es recolliran en vials de cromatografia 

de 1.5mL de capacitat, i s’anotarà el rang de temperatures en el moment de la 

recollida de cada vial. Al final de la destil·lació, es mesurarà el volum final (vf) 

que ens ha quedat al baló i es recolliran dues mostres d’aquest per analitzar. 

Amb la diferència de (vi-vf), obtindrem el volum total que hem destil·lat (vd). 

 

4.3.6 Anàlisi del destil·lat 
 

En el destil·lat, i haurà etanol i aigua majoritàriament. Per tal de determinar la 

viabilitat del procés, hem de conèixer quin rendiment d’etanol hem aconseguit, 

com també quins congèneres hi poden estar presents. Per assolir-ho, es 

realitzaran dos analítiques de cromatografia de gasos amb el cromatògraf HP 

5890 series II amb detector de ionització de flama HP 7673 (GC/FID), i es 

realitzarà una comparació amb 3 referències de vodka comercials. Finalment, 

es farà una prova sensorial del destil·lat versus les 3 referències de vodka 

comparades en cromatografia (Taula 10). 
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Taula 10 - Referències de vodka utilitzades en la comparació dels anàlisis 
Nom 

referència 
País 

Matèria 
origen 

Grau 
alcohòlic 

Nº 
destil·lacions 

 

Smirnoff Rússia Gra 37.5% 3 

 

Eldurís Islàndia Gra 37.5% 3 

 

Putinoff Alemanya Gra 40% 3 

 
 

4.3.6.1 Determinació etanol per GC/FID 
 

La determinació d’etanol serà clau per a calcular el rendiment del procés. Per 

realitzar-ho, escollirem les mostres a analitzar tenint en compte el seu rang de 

temperatura, i realitzarem un gràfic que mostri el perfil d’obtenció d’etanol 

durant la destil·lació. El patró utilitzat és etanol 96%v/v (UV-IR-HPLC), preparat 

en una solució aquosa (amb aigua ultrapura) al 5%v/v. D’aquesta solució es 

realitzaran les dilucions 1/5, 1/10 i 1/100. Les mostres també s’han de diluir 

depenent del seu rang de temperatura, tal i com es mostra a la Taula 11. 

Taula 11 - Dilucions de les mostres en la determinació d’etanol per GC/FID 

Rang temperatura Dilució 

65ºC-86ºC 1/50 

86ºC-90ºC 1/20 

95-99ºC - 
Nota: A les referències comercials se’ls aplica una dilució de 1/20. 

 

Les condicions cromatogràfiques per la quantificació de l’etanol són les 

mostrades en la Taula 12. 
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Taula 12 - Condicions emprades en la determinació  

Paràmetre Condicions 

Temperatura injector 200ºC 

Temperatura detector 250ºC 

Columna HP-FFAP 
(ø=0.25mm,e=0.25µm,L=25m) 

Rampa - 

Temperatura forn 45ºC 

Pressió gas portador 15psi 

Split 1/25 

 

Amb aquests resultats, es podrà calcular el rendiment del procés, tenint en 
compte la fórmula (6): 

%𝐑 = �𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
𝑔 𝑚𝑖𝑑ó 𝑠𝑒𝑐� �× 100  (6) 

 

4.3.6.2 Determinació dels congèneres per GC/FID 
 

Aquesta determinació té com a objectiu detectar alguns components aliens a 

l’etanol i l’aigua, que puguin ésser presents en el destil·lat. Es realitzarà una 

quantificació d’uns determinats congèneres (Taula 13), per tal de controlar la 

presència d’aquests al llarg de la nostra destil·lació, de totes les mostres 

recollides. Es prepararà un patró conjunt de tots els components amb una 

concentració 1g/L, dissolts en una solució d’etanol/aigua al 35%v/v, preparada 

a partir d’etanol 96%v/v (UV-IR-HPLC). 
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Taula 13 - Patrons emprats en la determinació de congèneres  

Nom Fórmula Temperatura 
ebullició Patró utilitzat 

Acetaldehid (etanal) C2H4O 20.2 

 
Acetaldehyde PA,≥99.5% (GC) 

Fluka 
 

2-Propenal 
(acroleïna) C3H4O 52.6 2-Propenal Analytical Standard. Fluka 

 

Metanol CH4O 64.6 Methanol (HPLC-gradient grade) PAI-
ACS. Panreac 

Acetat d’etil C4H8O2 77.1 Etilo acetato (HPLC) para 
cromatografia líquida. Panreac 

1-Propanol 
(Alcohol propílic) C3H8O 97 

1-Propanol (UV-IR-HPLC) para 
anàlisis instrumental. Panreac 

 

2-Butanol CH14O 99.5 2- Butanol 99%. Fluka 

2-metil-1-propanol 
(Alcohol isobutílic) C4H10O 107.8 

2-Methyl-1-propanol ,for 
HPLC,99.5%. Fluka 

 
1-Butanol 

(Alcohol butílic) C4H10O 117.7 1-Butanol (USP-NF) PRS CODEX. 
Panreac 

Butirat d’etil C6H12O2 121.5 
Ethyl butyrate Analytical Standard. 

Fluka 
 

1-Butanol,3-metil 
(Alcohol isopentílic) 

 
C5H12O 131.1 3-Methyl-1-butanol 

ACS reagent, ≥98.5% Fluka 

Acetat de isoamil C7H14O2 142 
Isopentyl acetate Analytical Standard. 

Fluka 
 

Octanoat d’etil C10H20O2 208.5 Ethyl octanoate 
analytical reference material. Fluka 

 

Les condicions cromatogràfiques d’aquesta determinació són les mostrades a 

la Taula 14. 

Taula 14 - Paràmetres del cromatògraf en la determinació  

Paràmetre Condicions 

Temperatura injector 200ºC 

Temperatura detector 250ºC 

Columna HP-FFAP 
(ø=0.25mm,e=0.25µm,L=25m) 

Rampa 45ºC(4’),10ºC/min,220ºC 

Temperatura forn 45ºC 

Pressió gas portador 15psi 

Split 1/25 

 



  Material i mètodes 
 

34 
 

4.3.6.3 Anàlisi sensorial 
 

Es va realitzar un tast de preferència per ordenació segons la norma UNE-ISO 

8587:2010 dels destil·lats, per un panell format per 12 tastadors no entrenats. 

Es van tastar 4 mostres codificades que corresponien a una fracció de destil·lat 

escollida i les tres referències comercials utilitzades en cromatografia, descrites 

en la Taula 10. La fracció de destil·lat escollida és la corresponent a la barreja 

del rang de temperatures 86-90ºC de les tres rèpliques, prèviament 

homogeneïtzada i estabilitzada. Per tal d’ajudar en la complexitat derivada del 

tast de destil·lats, es facilitarà una cullera per realitzar l’anàlisi en petites 

quantitats. El tast es durà a terme en una sala de tast adequada a la norma 

UNE-ISO 87022/92. La fitxa de tast es troba descrita a la Taula 15. 

Taula 15 - Fitxa de tast emprada 

Aroma 
 

Agradable 
(+) 

  Desagradable 
(-) 

1 2 3 4 
Aroma retronasal 

Agradable 
(+) 

  Desagradable 
(-) 

1 2 3 4 
 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045392&PDF=Si
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5 Resultats i discussió 
 

El midó que utilitzarem com a matèria prima té una humitat d’un 43.02 ± 0.14%. 
 

5.1 Fase experimental 1: Solubilitat i gelificació del midó 
 

5.1.1 Proves de solubilitat del midó 
 
La Taula 16 ens mostra els resultats del canvi d’aspecte de les solucions de 

diferents concentracions a mida que les sotmetem a l’efecte de la temperatura.  
 
Taula 16 - Solubilitat de la mescla de midó/aigua a diferents temperatures 

 
T(ºC) 
bany Midó g/L Resultat Aspecte i 

comentaris 
 

50 

150 No soluble 
Suspensió 

blanquinosa amb 
precipitat blanc 

 300 No soluble 
Suspensió 

blanquinosa amb 
precipitat blanc 

450 - No es realitza 

60 

150 Mig gelatina Error al controlar la 
TºC, puja fins a 63ºC. 

 

300 No soluble Suspensió blanca 
amb precipitat blanc. 

450 - No es realitza 

70 

150 Gelatina 
A 65ºC formació 

gelatina. 
Contundència baixa. 

 

 
300 Gelatina 

Color blanc-gris, 
gelatina contundència 

mitja. 

450 Gelatina Gelatina molt fosca i 
contundent. 

80 

150 Gelatina Formació gelatina. 
Gelatina contundent. 

 

300 Gelatina TºC interior 71.5ºC. 
Gelatina grisa densa. 

450 Gelatina Gelatina molt fosca i 
molt densa. 

(n=2) 
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Trobem que a més concentració de midó i més temperatura del bany, més 

fosca i més contundent és la gelatina obtinguda. Amb aquests resultats es 

decideix fer una prova amb 250g/L, ja que es creu que una concentració 

intermèdia entre 150g/L i 300g/L pot ésser la més adequada. En aquesta prova 

es descarten les temperatures de 40 i 50ºC, ja que no es produeix gelatinització 

(Taula 17). 
 
Taula 17 - Solubilitat de 250g/L a 70ºC i 80ºC 

 
TºC bany Midó g/L Resultat Aspecte i comentaris 

70 250 Gelatina Gelatinització correcta. Textura cremosa. Color 
blanquinós-grisaci. 

80 250 Gelatina Gelatinització correcta. Presència grumolls. 
Color grisaci. Densitat excessiva. 

(n=2) 

Finalment, es comprova que els paràmetres de gelatinització més favorables 

són els de 250g/L a una temperatura de 70ºC. 

 

5.1.2 Proves d’agitació 
 
Una agitació lenta, provoca que la mescla no es gelifiqui completament, 

provocant pèrdues en el posterior rendiment del procés. Aquest defecte ho 

podem apreciar quan es formen dos capes. En la Taula 18, segons l’aspecte de 

les gelificacions després de l’agitació, s’aplica un percentatge de gelificació.  

 
Taula 18 - Agitació de la mescla de midó/aigua a 70ºC  

 
Velocitat agitació 
(oscil·lacions/min) Aspecte i comentaris 

30 Parcialment gelificat (70-80%) 

40 Majoritàriament gelificat (80-90%) 

60 Completament gelificat (95-100%) 
       (n=2) 

 

Tal i com mostren els resultats, l’agitació que ens garantitza una gelatinització 

homogènia i pràcticament completa és la de 60 oscil·lacions/minut. 
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5.2 Fase experimental 2: Optimització de la sacarificació 
 

A la Taula 19, podem apreciar els resultats de les sacarificacions. Cal destacar, 

que les sacarificacions es van realitzar en dies diferents, i que a la taula el 

temps de les sacarificacions es refereix a cada enzim. Per tant, com actuen dos 

enzims (amilasa i glucosidasa) en cada sacarificació, el temps total d’acció 

seria el doble del que figura en la Taula 19. 

Taula 19 - Dades obtingudes de les diferents sacarificacions 

 Sacarificació 1h Sacarificació 2h Sacarificació 3h 
[enzim] 

(U) 1500 4500 6000 4500 6000 4500 6000 

ºBrix 7.7±1.1 10.5±2.1 10.6±0.2 12.3±0.6 14.4±0.2 13.1±0.0 13.5±0.2 

[glu] 
(g/L) 

73.84 
±4.85 

79.64 
±1.76 

96.30 
±0.90 

90.50 
±0.45 

119.52 
±3.38 

109.16 
±0.30 

121.35 
±11.84 

R(%) 50.70 
±0.24 

58.90 
±1.29 

69.20 
±0.60 

72.20 
±0.01 

83.50 
±0.01 

75.10 
±0.02% 

82.10 
±0.01% 

(n=2) 

El millor rendiment en la sacarificació d’una hora, ho aconseguim amb l’addició 

de 6000U, en canvi l’addició de 1500U, decidim descartar-la. Quan allarguem el 

temps d’acció de l’enzim fins a dos hores, tant l’addició de 4500U com la de 

6000U, augmenten el seu rendiment. En la sacarificació de 3h, podem veure 

com els resultats pràcticament no varien respecte a la sacarificació efectuada 

durant 2h. L’única discussió possible, seria entre l’addició de 4500U i 6000U, ja 

que els rendiments obtinguts són similars. A la Taula 20, són presents els 

resultats de l’anàlisi de variància de dos factors, on s’avalua si hi ha variació en 

la resposta ”rendiment” depenent de les variables “Concentració” i “Temps”. 

Taula 20 - ANOVA de dos factors amb CI 95% 

Variables N Pvalor 

Concentració 4 0.000 

Temps 4 0.409 

Interacció 4 0.057 
 

Com mostren els resultats de l’anàlisi de la variància de dos factors, no existeix 

interacció entre les dues variables, i el temps no és significatiu en relació al 
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rendiment obtingut. En canvi, la concentració si resulta com una variable 

significativa. S’opta per realitzar un anàlisi de variància d’un factor, amb un test 

de Tukey del 95%, per tal de confirmar aquest fet (Taula 21 i Taula 22). 

Taula 21 - ANOVA unidireccional Concentració vs Temps  

 

 

 

 
Taula 22 - Test Tukey 95%  

Concentració N Mitja Agrupació 

6000 2 82.100 A 

4500 2 75.100 B 

 
 

Podem comprovar que existeixen diferències en els resultats de concentració, 

ja que les lletres assignades pel test de Tukey són diferents. En definitiva, 

tenint en compte el resultat de l’ANOVA i de manera indirecta, l’estalvi de 

temps i energia, ens decantem per escollir la sacarificació de 6000U amb 2h de 

duració per a cada enzim. 

 

5.3 Fase experimental 3: Elaboració del vodka 
 

5.3.1 Sacarificació del midó 
 

En la Taula 23 s’expressen els resultats de la sacarificació, on també hi trobem 

el rendiment (%R) i el grau probable del sacarificat (GP%). 

Taula 23 - Taula resultats sacarificació final 

ºBrix 17.8±1.11 
[glu] (g/L) 129.72±4.00 

R(%) 87.9±0.24 

GP(%) 7.41±0.19 
      (n=3) 

El rendiment de la sacarificació es gairebé d’un 90% de glucosa respecte el 

midó, per tant, és superior al 81% estimat per (Benavides i Pozo, 2008) i molt 

Variable N Pvalor 

Concentració 2 0.006 
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proper al 89.6% obtingut per  (Guerra-Rodríguez i Portilla, 2012). S’ha de 

puntualitzar també, que els rendiments dels autors són originals de patata, no 

de midó, i que el nostre temps d’acció és el doble respecte als seus. Per altra 

banda, el grau alcohòlic probable resulta de 7.41±0.19%v/v d’etanol absolut, 

per tant es trobaria inclòs dins de l’interval de 7-12%v/v (Rani et al. 2010). 

 

5.3.2 Fermentació 
 

El peu de cub que utilitzarem com a starter en la fermentació alcohòlica té una 

densitat de 1.18±0.21g/mL, i una població de 3.4·106ufc/mL amb un 92% de 

viabilitat, població adequada segons (Hidalgo, 2003). El fermentat que obtenim 

és un líquid blanquinós i una mica viscós, que presenta dues fases. Desprèn 

olors afruitats que ens recorden a banana, pinya i pera. Aquests aromes els 

tenim en compte en la posterior determinació de congèneres, per detectar i 

quantificar els precursors aromàtics que coincideixin amb aquesta descripció. 

Segons mostra la Figura 13, veiem l’evolució de la densitat en tot el procés de la 

fermentació. 

  

Figura 13 - Evolució de la densitat durant la fermentació 

 

Com veiem, la densitat de totes les rèpliques es comporta de manera similar. 

Totes coincideixen en el punt final de la fermentació (≈0.9900), i les tres 

pateixen una davallada important al dia 7. També és cert, que la rèplica 3 

mostra un cert retràs sobre les altres fins el dia 13, on s’igualen les condicions 
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de densitat. Això pot ser degut a que el contingut de cèl·lules viables d’aquesta 

rèplica era inferior que la de les altres. Respecte l’evolució de la fermentació, 

podem veure en el Figura 14 que les rèpliques tenen un comportament similar, 

excepte en la gemmació. 

Figura 14 - Evolució de la població en la fermentació  
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S’ha de tenir en compte, que en l’evolució de la fermentació no hem de tenir ni 

fase d’acceleració, ni fase de creixement exponencial. Això és degut a que 

aquestes fases han succeït en el peu de cub en les 24 hores inicials de la seva 

preparació. Dit això, les fases que podem apreciar són la fase estacionària i la 

fase de mort. En les tres rèpliques la viabilitat disminueix conforme va avançant 

el temps, disminuint de manera important en el dia 7 en les rèpliques 1 i 2. En 

la rèplica 3 la baixada és més gradual, arribant com a punt final per sobre del 

40%. Al final de la fermentació, la mortalitat en els tres casos, que és 

inversament proporcional a la viabilitat, és aproximadament del 60%. En el cas 

de la gemmació, és comú en les rèpliques el màxim presentat en els dies 3 i 4, 

que coincideix amb una davallada molt marcada en el dia 5-6, amb que 

coincideix el que podríem anomenar com a fi de la fase estacionària. 

Posteriorment, comença una lleugera disminució fins a arribar a un 5% en les 

rèpliques 1 i 2, i una mica més elevat en la rèplica 1.  

Quan la densitat es va mantenir constant, es va realitzar la determinació de la 

glucosa residual. Gairebé tots els sucres van ser consumits pels llevats, ja que 

només van quedar 0.24g/L de glucosa per fermentar. Aquest valor és molt 

inferior als 2 g/L de sucres residuals exposats per Hidalgo ; Flanzy, (2003), fet 

pel qual vam donar per finalitzada la fermentació.  

 

5.4 Destil·lació 
 

En total es van recollir 15 vials de 1.5ml per cada rèplica. En la Taula 24  podem 

apreciar que el volum destil·lat (vd) és aproximadament la meitat del volum 

inicial (vi). 

Taula 24 - Volums en la destil·lació 

 Volum (mL) 
Vi 92.0±5.3 
Vf 46.3±7.6 
Vd 45.7±4.0 

(n=3) 

Com només hem realitzat una destil·lació, seria incorrecte parlar de caps ni 

cors, ja que són fraccions que es separen amb una destil·lació doble. En canvi, 
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si seria correcte anomenar com a cues la última fracció recollida amb rang de 

temperatura de (97-99ºC). 

 

5.5 Anàlisi del destil·lat 
 

Les mostres es van conservar en refrigeració (6-8ºC) fins que es van analitzar. 

Visualment, el destil·lat té aparença de fluid totalment transparent i incolor, per 

la qual cosa es descarta la seva filtració abans de realitzar les cromatografies. 

 

5.5.1 Contingut d’etanol en les diferents fraccions de destil·lat   
 

Tal i com ens mostra la Figura 15, al principi de la destil·lació obtenim una 

quantitat important d’etanol, al voltant del 75%v/v. Trobem una segona etapa 

de 86-90ºC, on la concentració disminueix fins a ≈40%v/v.  

 

Figura 15 - Evolució de la concentració d’etanol durant la destil·lació 

 

Finalment observem que a partir de 97-99ºC la quantitat d’etanol es va reduint 

a quantitats inferiors al 5%v/v. Aquesta última etapa pertany a les cues del 

destil·lat. 

 



  Resultats i discussió 
 

43 
 

5.5.2 Congèneres presents en les fraccions de destil·lats   
 

El mètode executat té un límit de detecció de 1mg/L, per tant tots els resultats 

inferiors a aquest valor es consideraran com a traces. En la Figura 16 es 

mostren els cromatogrames obtinguts en les diferents fraccions del destil·lat, 

com també en el contingut del baló (anomenat residu).  

 

Figura 16 - Identificació de congèneres en  les diferents fraccions de destil·lats i residu 

En les dues primeres fraccions, el pic de l’etanol satura al detector, raó per la 

qual la seva determinació es va realitzar amb un altre mètode. En les cues 

encara queda certa quantitat d’etanol, però a partir del minut 10 ja figuren pics 

d’una certa magnitud que no es poden identificar. En el residu ens trobem amb 

una situació semblant, però a més no hi ha presència d’etanol, pel que podem 

afirmar que no té valor com a destil·lat. A més, a jutjar pel seus aromes 

indesitjables, destacant un marcat i característic a olor a neumàtic, sospitem 

que algun dels pics que apareixen en el cromatograma són deguts a la 

1ª 
 

2ª 
 

Cues Residu 
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presència de mercaptans (Polasková, Herszage i Ebeler, 2008). La quantitat de 

congèneres va disminuint quan més avança la destil·lació (Figura 17). Cal 

destacar la gran quantitat trobada d’acetaldehid, (≈6g/) i d’acetat d’etil (≈3g/L) 

en la primera fracció. 

 

Figura 17 - Concentració de congèneres en les fraccions del destil·lat                              
(a): 65-90ºC (b): 86-97ºC (c): 97-99ºC(n=3)   

(a) 

(b) 

(c) 
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En l’evolució de la destil·lació, aquests dos components continuen detectant-se, 

però també s’ha d’aclarir que són components que s’adhereixen a les parets 

del detector i apareixen en injeccions posteriors. Dels precursors aromàtics que 

esperàvem trobar en el destil·lat, només ens apareix l’octanoat d’etil. Es 

detecta en la primera fracció en petita quantitat (1.24mg/L). És una mostra del 

potencial del destil·lat, ja que pot dotar al destil·lat d’agradables aromes fruitals, 

com la pinya o la pera. L’acetat d’isopentil probablement no és present en 

suficient quantitat per a poder-lo detectar, o bé en aquest cas no és un dels 

precursors aromàtics formats. Components no desitjables com l’acroleïna o el 

metanol, es detecten en petites quantitats (<10mg/L). També es troba un 

alcohol superior que té força presència en el vodka, com és el 1-Propanol. 

Finalment, en la Taula 25 trobem els resultats dels congèneres trobats en les 

referències utilitzades per comparar el nostre destil·lat. 

 Taula 25 - Congèneres trobats en  els  vodkes comercials 

Vodka Comercial Component Quantitat (mg/L) 

Smirnoff 
Acetaldehid 2.22 

1-Propanol Traces 

Eldurís 

Acetaldehid 1.71 

Acroleïna 6.46 

1-Propanol 14.41 

Putinoff Acetaldehid 1.13 

 

Observant els resultats concloem que pràcticament no contenen cap congènere 

a banda de l’etanol i l’aigua. La referència Putinoff és el millor exemple. 

Destaquem que a la referència Eldurís s’ha trobat una certa quantitat 

d’acroleïna, inexistent en els altres dos vodkes. En trets generals, les baixes 

concentracions trobades en les tres referències respecte del destil·lat, creiem 

que són degudes a la triple destil·lació a la qual són sotmeses en la seva 

elaboració, afegit també a un efecte d’adsorció posterior. 
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5.5.3 Anàlisi sensorial  
 

Cap dels tastadors va trobar diferències en l’aspecte visual, per tant, són 

objecte de discussió l’aroma i l’aroma retronasal (Figura 18).  

 

 

Figura 18 - Gràfics de l’anàlisi sensorial    (a): aroma (b): aroma retronasal 

 

Tal i com podem veure en els resultats, el destil·lat obtingut no ha estat a 

l’alçada de les referències comercials, sobretot en l’aroma. Com hem dit 

anteriorment, certs congèneres aporten bones aptituds, però la presència 

d’altres com l’acetaldehid o l’acroleïna també han afectat en l’aportació d’olors 

(a) 

(b) 
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indesitjables. Respecte l’aroma retronasal, millora lleument la sensació, però 

segueix deixant un postgust millorable. Hem de reiterar que, les marques 

comercials de la comparació, són productes acabats amb una triple destil·lació, 

i una posterior filtració. El nostre producte, tot i tenint bones aptituds, li manca 

aquest refinament d’aroma i gust que li proporcionaria una segona destil·lació, 

amb una posterior dilució amb aigua de qualitat. Per arribar a una igualtat de 

condicions amb la resta de referències, també seria necessària una filtració 

amb carbó actiu, cosa que milloraria substancialment els aromes del nostre 

producte. 

 

5.6 Rendiment midó a destil·lat  
 

Tenint en compte el volum de destil·lat recollit, i la concentració d’etanol 

determinada per GC/FID, calculem dos rendiments. El primer, anomenat fracció 

86-90ºC, pertany al rendiment de vodka obtingut a partir del midó pesat. El 

segon, anomenat com a etanol total, és la quantitat d’etanol compresa en les 

tres fraccions (Taula 26). 

Taula 26 - Rendiments d’etanol del procés 

Paràmetres Fracció 86-90ºC Etanol total 
Volum destil·lat (mL) 4.6±0.3 45.7±4.0 

Concentració % v/v 35.99 35.08 
%R 

(etanol absolut/midó sec) 4.92±0.72 47.54±7.35 

  (n=3) 

Com veiem en els resultats, el rendiment del vodka és gairebé d’un 5% d’etanol 

absolut. S’apropa bastant al 6% aconseguit en altres treballs (Benavides i 

Pozo, 2008). Tot i que no és un resultat baix, el bon rendiment que hem 

obtingut en la sacarificació ens fa pensar que seria lògic que el nostre 

rendiment fos una mica superior. Hem de dir al nostre favor, que aquest 

rendiment hauria millorat si s’hagués realitzat una segona destil·lació, tot i que 

congèneres com el metanol i l’acroleïna també es concentrarien. Aquest seria 

un aspecte a controlar per mantenir el producte dins la normativa vigent.  
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En el cas de l’etanol total, obtenim un 47.54%v/v d’etanol absolut, equivalent a 

dir que s’han obtingut 47.54Kg etanol absolut/100Kg de midó. És a prop també 

doncs, del rendiment teòric de 56.79Kg etanol absolut/100Kg midó publicat per 

Rousselle, Robert i Crosnier (1999). Destaquem que aquest rendiment seria 

molt valorat també en el supòsit de l’obtenció de bioetanol. 
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6 Conclusions 
 

A partir dels resultats obtinguts en el present treball, es plantegen les següents 

conclusions: 

• En l’optimització de la sacarificació s’ha obtingut un rendiment de 

87.90±0.24% de glucosa. 

• El rendiment del procés ha estat del 4.92%±0.72% d’etanol absolut 

respecte el midó comercial, molt proper al 6% publicat per altres autors, 

fet que indica que és viable.  

• Respecte la qualitat del destil·lat, tenim dues lectures: La presència 

d’octanoat d’etil aporta un potencial important de cara a la seva qualitat 

aromàtica, encara que l’anàlisi sensorial ens demostra que és un 

producte per acabar. 
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