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RESUM:
En la conca mediterrània s’ha utilitzat des de fa segles tant el coagulant d’origen animal
com el vegetal per a l’elaboració de formatges. Aquest últim però, el derivat de
l’herbacol (Cynara cardunculus), ha anat caient en desús de manera progressiva.
Darrerament alguns formatgers artesanals han volgut aportar característiques
diferencials al seu producte, en contraposició als productes d’elaboració industrial. Per
això han cercat matèries primeres diferents, tant pel que fa a les peculiaritats de la llet,
com a la diferent maduració per fongs autòctons de cada zona o l’ús de qualls d’origen
vegetal. Aquest fet ha provocat un increment de la demanda d’aquests qualls amb el
consegüent problema d’abastiment i del desconeixement de les seves propietats degut a
l’origen heterogeni i no caracteritzat.
Els objectius del treball són: i) fer una revisió dels estudis realitzats sobre l’herbacol, ii)
conèixer les opinions dels productors i els consumidors sobre l’interès d’aquest
producte quallant, iii) comprovar si existeixen diferències en la força quallant degudes a
l’origen de la planta i/o al mètode de conservació dels enzims extrets.
Es conclou que els hi ha una llarga tradició en l’ús de l’herbacol com a quallant a la
conca mediterrània, però que la majoria de formatgers no acaben d’estar conformes amb
les característiques sensorials dels productes finals que obtenen, especialment per la
seva amargor. En canvi creuen que la textura es bona. Pel que fa als consumidors hi ha
un segment interessat en els formatges quallats amb herbacol, que n’aprecia justament
les peculiaritats sensorials diferencials. Els experiments efectuats demostren que hi ha
diferències en la força de quallat entre origen de les mostres assajades i que aquesta
força tendeix a disminuir progressivament en funció del temps transcorregut des de
l’extracció dels enzims. Finalment la utilització de bicarbonat com a conservant no
resulta beneficiosa per mantenir les activitats coagulants al llarg del temps.

Paraules clau: Cynara cardunculus, enzims, formatge artesanal
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RESUMEN:
En la cuenca mediterránea se ha empleado desde hace siglos tanto coagulante de origen
animal como vegetal, para la fabricación de quesos. Sin embargo, este último, derivado
del cardo (Cynara cardunculus), ha ido cayendo en desuso de manera progresiva.
Últimamente algunos queseros artesanos han deseado aportar características
diferenciales a su producto, en contraposición a los quesos de elaboración industrial.
Por ello han buscado materias primas diferentes, tanto por lo que respecta a las
peculiaridades de la leche, como a la diferente maduración debida a los hongos de cada
zona o al uso de cuajo de origen vegetal. Este último hecho ha aumentado la demanda
de estos cuajos con el consiguiente problema de abastecimiento y el desconocimiento de
sus propiedades debido a un origen heterogéneo y no caracterizado.
Los objetivos del trabajo son: i) realizar una revisión bibliográfica de los estudios
efectuados sobre el cuajo de Cynara cardunculus, ii) prospectar las opiniones de
elaboradores y consumidores sobre el interés de este tipo de cuajo, iii) comprobar si
existen diferencias en la fuerza de cuajado debidas al origen de la planta y/o al método
de conservación de los enzimas.
Se concluye que existe una larga tradición en el uso del cuajo vegetal en la cuenca
mediterránea, pero que la mayoría de queseros no acaban de estar satisfechos con las
características sensoriales de los productos finales que obtienen, especialmente por su
toque amargo. En cambio consideran que la textura es buena. Respecto a los
consumidores existe un segmento interesado en los quesos cuajados con Cynara
cardunculus, y que aprecia justamente sus características diferenciales. Los
experimentos realizados demuestran que existen diferencias en la fuerza de cuajado en
función del origen de la planta y que esta fuerza tiende a disminuir en función del
tiempo transcurrido desde la extracción de los enzimas. Finalmente la utilización de
bicarbonato como conservante no resulta beneficiosa para mantener la actividad
coagulante a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Cynara cardunculus, enzima, queso artesanal
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ABSTRACT:
For centuries, cheese makers in the Mediterranean basin have used coagulant, both of
animal and vegetable origin, for the production of cheese. However, lately the use of
herb rennet has progressively become less popular.
In recent years, some artisan cheese makers have been trying to provide differential
characteristics to their products, to distinguish them from mass produced cheeses. The
use of particular milk and/or specific fungi of each area to enhance differences in
maturation, or the recovery of vegetable coagulants, have been explored. This last
target has led to a significant increase in the demand for vegetable rennet, with a
consequent problem of lack of supply and poor information on the characteristics of
each sample.
The objectives of this work are: i) to review the studies published on the use of Cynara
cardunculus as a source of coagulant enzymes for milk, ii) to prospect the opinion of
both producers and consumers, on this kind of rennet, iii) to prove if there are
significant differences between the coagulant force of the enzymes according the origin
of Cynara cardunculus and the methods of conservation after their extraction from the
plant.
It is confirmed that there is a long tradition in the use of Cynara cardunculus as a source
of coagulant enzymes in the Mediterranean basin. Nevertheless the majority of cheese
makers do not like very much the sensory characteristics of the final product, specially
the bitter taste that frequently appears. In the opposite, they like the effects of plant
rennet in the texture of the cheese. A portion of the consumers seem interested in cheese
elaborated using vegetable rennet, appreciating their particular taste. The experiments
performed show differences in the coagulant force according to the origin of the card
sample, and a slow decrease of the coagulant activity in function of the time elapsed
from the preparation of the extract an its use. Finally, the use of bicarbonate to preserve
the activity of the enzymes after their extraction has a negative effect on the coagulant
force of the extract.

Keywords: Cynara cardunculus, enzyme, artisan cheese

iii

La utilització de l’herbacol (Cynara cardunculus) per a l’elaboració de formatges a
Catalunya: estat de la qüestió

AGRAÏMENTS

Un cop finalitzat el treball sobre La utilització de l’herbacol (Cynara
cardunculus) per a l’elaboració de formatges a Catalunya: estat de la qüestió, vull
agrair en aquest apartat a totes aquelles persones que han col·laborat en la seva
elaboració:
Primerament, a aquelles persones que ha estat en tot moment donant-me suport
en el treball: a la meva parella, Daniza, i al meu pare, Salva.
Vull també donar les gràcies a la Roser Romero del Castillo, pel seu temps i la
facilitat de poder-me comunicar amb ella en aquells moments en què em veia encallat.
Com també agrair al Francesc Casañas l’empenta que em va donar al inici i al final.
D’altre costat vull agrair al Manel de Mas Marcè, al Florenci de l’IRTA de
Monells i a l’Anton de Collsesplanes, per haver-me ofert mostres d’herbacol, ja que
sense la seva aportació no hauria pogut fer la part experimental.
Finalment, agraeixo la col·laboració desinteressada dels formatgers i els
consumidors que m’han contestat l’enquesta, a l’Elena Ordiales, al Paulo Barracosa i als
meus amics, Felipe, Julian i Enrique.

iv

INDEX
ABREVIATURES ............................................................................................................ 1
1.INTRODUCCIÓ ............................................................................................................ 3
1.1.Descripció taxonòmica ............................................................................................. 3
1.2. Descripció morfològica ........................................................................................... 4
1.3.Cicle biològic............................................................................................................ 5
1.4.El cultiu de l’herbacol .............................................................................................. 6
1.4.1. Clima (temperatura i humitat) ............................................................................ 6
1.4.2. Sòl ...................................................................................................................... 7
1.4.3. Maneig................................................................................................................ 7
1.4.4.Plagues ................................................................................................................ 9
1.5. Activitat de l’herbacol sobre la llet........................................................................ 10
1.5.1. La llet ............................................................................................................... 10
1.5.2. La coagulació de la llet .................................................................................... 11
1.5.3. Les substàncies actives de l’herbacol ............................................................... 12
1.5.4. Extracció de les substàncies coagulants de l’herbacol ..................................... 14
1.5.5. Les mesures de coagulació ............................................................................... 15
1.5.6. La normativa vigent sobre les substàncies coagulants de la llet ...................... 15
1.5.7. Diferències de rendiment en la coagulació i aprofitament de subproductes .... 16
1.6. Història de la utilització de l’herbacol per a l’elaboració de formatges ................ 17
1.7. Els països on es fa servir l’herbacol per a fer formatges ...................................... 22
1.8. Efecte de l’herbacol sobre les característiques sensorials del formatge ................ 23
1.9. Qui cerca formatges quallats amb herbacol? ......................................................... 25
1.10. Objectius del treball ............................................................................................. 26
2. MATERIALS I MÈTODES. ...................................................................................... 29
2.1. Revisió bibliogràfica. ............................................................................................ 29
2.2. Coneixement dels consumidors sobre l’ús de l’herbacol en la elaboració de
formatges. ..................................................................................................................... 29
2.3. Ús de l’herbacol per part dels formatgers. ............................................................. 30
2.4. Variabilitat de l’efecte coagulant segons l’origen de la mostra de herbacol ......... 30
2.4.1. Mostres d’herbacol i tipus de llet emprada ...................................................... 30
2.4.2. Aparells i estris emprats ................................................................................... 31
2.4.3. Determinació de l’efecte coagulant: procediment ............................................ 32

2.5. Modificació de la vida útil dels enzims de l’herbacol al afegir bicarbonat sòdic a
l’extracte d’herbacol ..................................................................................................... 33
2.5.1. Aparells, reactius i estris de laboratori ............................................................. 34
2.5.2. Procediment...................................................................................................... 34
3. RESULTATS I DISCUSSIONS ................................................................................. 38
3.1. Revisió bibliogràfica sobre l’herbacol ................................................................... 38
3.2.Enquesta als consumidors....................................................................................... 38
3.3. Enquesta als formatgers ......................................................................................... 43
3.4. Activitat de les diferents mostres d’herbacol recollides ........................................ 48
3.5. Mètodes de conservació de l’activitat enzimàtica de l’herbacol ........................... 52
4. CONCLUSIONS......................................................................................................... 55
5. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 57

La utilització de l’herbacol (Cynara cardunculus) per a l’elaboració de formatges a
Catalunya: estat de la qüestió
ABREVIATURES

ABREVIATURES
aa= aminoàcids.
mg= mil·ligrams.
mL=mil·lilitres.
L= litres.
Ppm= part per milió.
ACREFA = Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatges Artesans.
AMINOÀCIDS
Tyr Tirosina
Leu Leucina
Phe Fenilalanina
Met Metonina
Asp Àcid aspàrtic
Trp Triptofan
Ala Alanina
Lys Lisina

Phe105 : Es tracta de la fenilalanina en la posició 105 de la cadena.
RU : Activitat de coagulació (UC, unitat de coagulació).
V : Volum de substrat estàndard (10 mL de llet recomposta).
Q : Volum de coagulant (1 mL).
Tc : Temps de coagulació (segons).
F: Força coagulant de Soxlhet.
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1.INTRODUCCIÓ
1.1.Descripció taxonòmica
L’herbacol es una planta de la família de les Asteraceae, del gènere Cynara i de
l’especiec cardunculus. L’espècie es subdivideix en dues varietats, la silvestre o
herbacol, sylvestris, i la cultivada, altilis (Gatto et al, 2013). Dins del mateix gènere hi
trobem la carxofa Cynara scolymus encara que alguns autors consideren la carxofa com
una subespècie de Cynara cardunculus.
Curiositats:
El nom prové de la mitologia grega, en la qual es diu que Zeus es va enamorar
d’una noia, originaria de l’illa grega de Kynara/Zynara del mar Egeu, i se la va
endur a l’Olimp. La noia, cansada d’ell, va tornar a la terra i Zeus, enfadat, la va
castigar i la va convertir en una carxofa.
Aquesta planta era originaria d’aquesta illa i posteriorment es va estendre pel
Mediterrani.
“Cardunculus”, significa card (carduus) punxegut (unculus).
El nom llatí cinara prové del grec kinara (que vol dir de gos, de burro o de
porc, referent a planta espinosa que s’enganxa a aquests animals domèstics).
En català s’anomena herbacol (d’origen llatí herba que coagula), preó, presó,
card, card coler, card comú, card d’herba, card de formatjar, cardo formatger,
escarxofera borda, herba colera i herba de formatjar.
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1.2. Descripció morfològica
L’herbacol és una dicotiledònia (dos cotiledons, fulles embrionàries o
primàries), herbàcia perenne. Creix ràpidament, i fa unes arrels pivotants que permeten
emmagatzemar reserves per a la planta i poder rebrotar quan les condicions són
favorables: la corona d’aquesta arrel li permet reproduir-se asexualment. Fa d’ 1 a 3
fillols segons l’edat de la planta i quan les condicions són adverses a conseqüència de
pràctiques agrícoles (Ciancolini et al, 2012).
L’anvers de les fulles són sedoses, d’un color verd i grisenc, i en el revers està
folrada per una gran quantitat de pilositats blanques.
Les fulles estan profundament dividides, i cada lòbul acaba en una espina forta
de color groguenc. El conjunt de fulles formen una roseta d’un metre de diàmetre.
A la primavera, l’alçada de la planta arriba fins a 2 metres pel desenvolupament
dels àpex de les inflorescències. Aquestes inflorescències són de colors variats, del blau
al morat, formades per florets tubulars que arriben a una quantitat d’entre 300 i 400, a
diferència de la carxofa que en té entre 800 i 1200. Estan envoltades per bràctees rígides
acabades en punta (Ciancolini et al, 2012).
La fecundació és alògama (creuada), però a vegades també hi ha fecundació
autògama (autofecundació). Una vegada s’ha fecundat la llavor madura al cap de 60
dies fins a arribar a uns 5 mm de longitud. Aquestes s’escampen per l’aire mitjançant un
vil·là de color blanc (borrissol per planejar) o mitjançant el transport dels ocells o
baricòria (caiguda al terra), fet que permet aprofitar la matèria vegetal en descomposició
com a nutrients per a la nova plàntula.

Figura 1: Composició de tot l'òrgan reproductor
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1.3.Cicle biològic
En el zona mediterrània, des de que hi ha la caiguda al terra de la llavor i amb
una temperatura ambiental d’entre 15-20ºC juntament amb les primeres pluges de
tardor, es produeix el creixement de la radícula en el període d’entre 10 i 14 dies
(Ciancolini et al, 2012).
Durant l’hivern hi ha una parada del creixement vegetatiu, en què es
desenvolupen les arrels pivotants (que poden arribar als 6 metres de profunditat) i es
creen reserves de cara a la primavera per poder fer l’explosió vegetativa i així aguantar
estius secs aprofitant-ne l’aigua de pluja infiltrada.
Una vegada passat el període de gelades, a finals de febrer, hi ha una altra
vegada creixement aeri i radicular fins a finals de juny on la planta realitza un
creixement apical i a posteriori, durant el mes següent la part vegetativa es va
deshidratant. És en aquest període que emergeixen les tiges florals, es produeix la llavor
i la part aèria de la planta s’asseca per passar el període sec de l’estiu.
Cap al setembre, amb les pluges, comença a haver-hi una altra vegada el
creixement aeri, i segueix el mateix cicle fins al juny on hi ha un creixement apical on
es van generant inflorescències en cada un dels àpex que poden assolir els 2,5 m
d’altura. Aquestes inflorescències arriben al seu punt de maduració de collita al mes de
juliol i a la biològica al mes d’agost (Figura 2).
El cicle de vida de la planta té uns 15 anys (Ordiales, 2012).
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Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

SEGON ANY PRIMER ANY

Gener

Desembre

. . . x 14

Germinació llavor i creixement vegetatiu
Creixement vegetatiu de la roseta i arrel pivotant
Parada hivernal
Creixement vegetatiu
Creixement vegetatiu apical
Creixement flor
Maduració de la llavor
Assecat planta i flor

Figura 2: Esquema del cicle de la vida de l'herbacol

1.4.El cultiu de l’herbacol
1.4.1. Clima (temperatura i humitat)

Aquesta planta, en la primera etapa de creixement és sensible a temperatures per
sota del 0ºC, i suporta temperatures com a màxim de -5º C una vegada ja hi ha quatre
fulles establertes (Benach 2005).
Les necessitats hídriques queden cobertes amb un volum de 450 mm de pluja
anual, essent més necessàries en el període de tardor a primavera (Benach 2005). Un
estudi realitzat amb carxofa Blanca de Tudela (Garnica et al, 2004) relaciona diferents
tractaments de reg amb la producció (Taula 1).
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Taula 1: Relació reg amb producte final de carxofa (Garnica et al, 2004)

Reg (m3/ha) Producció (carxofes/ha) Pes producte (g/carxofa)
41,6

100227

119

142,4

110243

125

297,6

140224

131

457,5

146100

131

497,8

154581

129

Per tant de la taula 1 es conclou que en haver-hi una aportació de reg inferior ens
redueix la quantitat final de capítols i una aportació de reg superior ens redueix el pes
per carxofa.

1.4.2. Sòl
L’herbacol necessita de sòls lleugers i profunds, de naturalesa calcària, que
retinguin l’aigua al subsòl i que siguin rics en matèria orgànica. Els sòls lleugers serien
arenós-franc i franc-arenós i sòls de mescla mitjanament lleugers com francs francllimós i llimós. Per altre costat els sòls que retinguin bé l’aigua al subsòl serien arenósargilós-franc i també els francs.
Per tant, si a la zona hi plou poc, els sòls haurien de ser sòls bon conservadors
d’aigua, però si hi plou més de 450 mm /any poden ser òptims sòls arenós-franc i francarenós.

1.4.3. Maneig
Abans de plantar-hi l’herbacol, s’ha de preparar el terreny amb temps suficient
perquè les primeres pluges de tardor puguin retenir-se al sòl amb el terreny preparat.
Hi ha dos tipus d’implantació diferents, un que seria de manera sexual a través
de llavors i l’altra asexualment per fillols o per divisió de l’arrel.
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Mitjançant les llavors, la millor germinació s’ha obtingut en aigua, entre 8 i 10
hores (Japon, 1986), a una temperatura de 20ºC i aconseguint un índex de germinació
del 95% (Oliveiro et al, 2014).
Si es fa sembra directa aquesta s’ha de fer superficial doncs les llavors són
petites. Com a màxim a una fondària entre 1-1,5 cm.
També hi ha l’opció de fer planter, i trasplantar-los a camp una vegada hagin
assolit els 4 cm, evitant la pèrdua de plàntules.
D’altra banda, si es vol fer sembra directa és recomanable posar-hi la quantitat
desitjada de llavors a plantar, 2g llavors/10m2, en remull entre 8 i 10 hores (Japon
1986). També s’ha de tenir en compte que ha d’haver-hi una acumulació graus dies
(GDD) de 1088ºC, tenint com a temperatura inicial de recompte 10,15ºC (Oliveiro et al,
2014).
Fent servir el mètode de les llavors hi ha una pèrdua 5-56% de plàntules
potencials, depenent de la temperatura aplicada. A tot això cal afegir-hi les pèrdues per
malformacions a les plàntules i en el cas de sembra directa aquestes pèrdues
augmentarien per l’atac de microorganismes paràsits del cultiu precedent.
Fent una bona selecció d’estaques, hi ha un índex de rebrot dels fillols molt
superior al de germinació juntament al de supervivència de les plàntules, ja que s’eviten
les plagues del cultiu precedent i s’eviten els problemes de plantar amb llavor.
Les mesures de la bona selecció són escollir estaques d’aquelles plantes amb
unes inflorescències més grans i amb una activitat enzimàtica més alta. Les estaques han
de tenir un diàmetre d’entre 1,5 i 2cm i amb gemmes diferenciades, no agafar-ne que
tinguin la fulla molt dentada i finalment que no tinguin atacs de plagues (Gil, 1999).
Per evitar plagues una opció és la rotació de cultius començant per l’herbacol,
posteriorment sembrar mongetes ja que aporten nitrogen al sòl, seguidament patata
precoç juntament amb mostassa blanca, ja que aquesta última té un efecte biofumigador
(Haro-Bailón et al, 2013).
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En qualsevol cas s’ha de tenir en compte que les temperatures mínimes diàries
no siguin inferiors a 1ºC a camp. El marc de plantació és d’un metre per un metre ja que
les fulles es fan molt amples (Japon, 1986).
En aquells cultius en els quals es deixa la mateixa planta sense renovar es duu a
terme una operació que consisteix a retallar la part aèria de la planta lleugerament per
sota de la superfície del sòl per induir la propagació de la tija. S'aplica per iniciar un nou
cicle de cultiu (Ciancolini, 2012).

1.4.4.Plagues
Entre les diferents plagues que afecten el cultiu de la Cynara cardunculus
segons la zona afectada hi ha:
Taula 2:Plagues segons zona afectació (Japon, J. 1986 i Gil, R. 1999)

Zona afectada
Base de la tija
i arrel
Tija
Fulles
Capítols
Llavors

Animal paràsit
Prodenia, Agrotis, Hydroecia, Pretylenchus, Microtus duodecimostatus,
Apodermis sylvaticus, Microtus arvalis, Talpa europaea
Hydroecia , pulgons
Pulgons, Prodenia, Depressaria, Hydroecia, Sphaeroderma, Agromyza ,
cargols i llimacs
Depressaria, Agrotis, Hydroecia , pulgons
Terellia, Larymys, Lasioderma

A la taula 3, indico quina és l’època de l’any en la qual el paràsit afecta la planta
i quin nivell d’afectació té sobre el cultiu.
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Taula 3: Període d'afectació del paràsit i nivell d'afectació

Període d'afectació Animal paràsit i grau perillositat
Tardor
Depressaria erinaceella (***); Agromyza apfelbecki (**);
Sphaeroderma rubidum (**); Spodoptera litura (**); Ascochyta
cynarae (**); Leveillula taurica (**)
Hivern
Spodoptera litura (**)
Primavera
Cargols i llimacs (**); Bremia lactucae Regel (***); Agromyza
apfelbecki (***); Sphaeroderma rubidum (**); Hydroecia
xanthenes/Gortyna xanthenes (****); Ascochyta cynarae (**);
Alternaria solani (**); Agrotis ipsilon (**)
Estiu
Spodoptera litura (**); Hydroecia xanthenes/Gortyna
xanthenes (****); Verticillium wilt (**); Alternaria solani (**);
Agrotis ipsilon (**)
Microtus duodecimcostatus (****); Microtus arvalis (*); Talpa
Tot l'any
europea (*); Pratylenchus (**)
Bibliografia:Gil, R. 1999; Palmero et al. 2005; Elad, Y et al. 2006; González-Esteban et al , Any indeterminat;
Cotilla et al, Any indeterminat; Cirulli et al 2010.
Nota 1:*, risc baix; **, risc; ***, risc alt; ****, risc molt alt

1.5. Activitat de l’herbacol sobre la llet
1.5.1. La llet
Segons la definició del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, la llet és un
“Fluid blanc o groguenc segregat per les glàndules mamàries de les femelles dels
mamífers, que serveix per al nodriment de llurs cries.”
La llet està composada principalment d’aigua, greix, proteïnes i hidrats de
carboni, en proporcions diferents segons l’espècie, l’època de l’any i l’alimentació
(Taula 4).
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Taula 4:Composició de diferents llets (Aranceta et al, 2005)

Aigua (%)
Proteïna (%)
Hidrats de carboni (%)
Greix(%)
dels quals AG saturats (%)
Colesterol (mg/100g)

Vaca
87,7
3,1
4,7
3,8
2,3
14

Cabra
87,4
3,7
4,2
3,9
2,6
11

Ovella
82,9
5,3
4,7
6,3
3,5
11

A l’hora d’analitzar el coagulant, la part més important de la llet és la proteïna,
ja que és el que estableix l’organització de cada un dels compostos dintre de la llet i és
la part sensible al quall. Aquest fet és degut a que la llet està distribuïda en micel·les, i
aquestes en submicel·les, caseïnes unides entre elles mitjançant ponts de fosfat de calci,
que tenen una part hidròfoba a l’interior, per unir proteïnes amb proteïnes, i la part
hidròfila a l’exterior.
Hi ha tres grans grups de proteïnes de caseïnes les α, les β i les κ. La κ-caseïna
està ubicada a la part més externa de l’estructura esfèrica de la micel·la, i aquesta
facilita la estabilitat col·loïdal.

1.5.2. La coagulació de la llet
En l’elaboració de formatges hi ha dues vies per realitzar el quallat: mitjançant
un àcid o bé mitjançant un enzim. L’acció realitzada a pH ≤ 4,6 (punt isoelèctric de les
caseïnes) per un àcid afegit directament o provinent del residu metabòlic de bacteris
làctics, causa una alteració del complex de la llet caseïna-calci, el qual queda separat en
cadenes de caseïna i altres proteïnes formant cadenes més o menys estables i d’un altre
costat queda el xerigot àcid compost per aigua, proteïna soluble i minerals.
D’una altra banda, la coagulació enzimàtica, molt més estesa, s’indueix afeginthi enzims d’origen animal, vegetal o microbià. Aquests enzims de tipus coagulant
actuen en dues etapes:
El primer pas, on es produeix la hidròlisi dels enllaços Phe105-Met106 de la κcaseïna, d’un total de 169 residus d’aminoàcids.
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El segon pas, on el segment dels aminoàcids del 106 al 169 queda com a
macropèptid, que conté tots els radicals glucídics i passa al xerigot dolç, i de l’altra
costat el segment de l’1 al 105 queda com a paracaseïnat càlcic formant el coàgul o
gel, mitjançant enllaços intermicel·lars (Romero del Castillo, 2014).

1.5.3. Les substàncies actives de l’herbacol
Heimgarner et al, (1990) afirmen de l’existència de tres proteïnases aspàrtiques
diferents (cynarasses 1,2 i 3) amb diferents funcionalitats biològiques que s’aprofiten a
la indústria làctia per al quallat de la llet. Alguns autors anomenen aquestes proteïnases
aspàrtiques, però la idea més clara que se n’obté és que les formes 1 i 2, s’anomenen
cardosina A i la forma 3, s’anomena cardosina B (Ordiales 2012). D’un altre costat, hi
ha els enzims anomenats cyprosines que comparteixen un mateix origen amb les
cardosines, a diferència que els primers mantenen els residus Lys11/Tyr13 (Ordiales
2012).
Ambdós enzims són heterodimèrics, compostos per dues unitats diferents unides
entre ells. La cardosina A composta per una unitat de massa molecular aparent de
31kDa i una l’altra de 15kDa. Per un altre costat la B està constituïda per unitats de 34i
14kDa.

La cardosina A té unes característiques molt similars a la quimosina per a la seva
utilització (Ordiales, 2012). El pH òptim és entre 4 i 6, té una activitat enzimàtica
màxima a pH=5 (Pina et al, 2003).

A nivell biològic, aquest enzim ajuda a la

germinació de la retícula, en la formació de les llavors i en el reconeixement del pol·len
(Pereira et al, 2007; Pissarra et al, 2007).
La cardosina A té una forta presència en l’estigma al llarg del desenvolupament
floral, en les papil·les estigmàtiques (cèl·lules de l’estigma, encarregades de rebre el
pol·len), també en les capes del parènquima subepidermal. A l’epidermis de les
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papil·les dels estigmes i finalment també es troba en nivells molt més baixos en
l’epidermis de l’estil (Duarte et al, 2006; Pissarra et al, 2007).
La cardosina B té unes característiques molt similars a la pepsina (Ordiales,
2012), està present a l’interior del pistil i en la zona de transmissió des de la part
superior de l’estigma fins a la part inferior de l’estil (Pissarra et al, 2007).
El fet d’estar distribuït d’aquesta manera suggereix que pot estar associada a la
dilatació de la matriu extracel·lular dels teixits de transmissió per tal de facilitar el
creixement del tub pol·línic. També se li atribueix la funció de facilitar el trànsit de
substàncies nutritives per nodrir el sac embrionari (Pissarra et al, 2007).

Figura 3 : L’estigma ubicat entre el 5 fins als 8,5cm i l’estil ubicat entre el 8,5 fins als 10,5cm.

Els enzims més coneguts són la cardosina A i B, però hi ha una sèrie d’enzims
identificats recentment dels quals se’n té poca informació i que descriurem a
continuació:
Les cardosines C, són molt similars a la cardosina A pel que fa a la funcionalitat.
En canvi la seva localització és restringeix al pol·len i als pistils dels capítols oberts
(Pimentel, 2007; Ordiales, 2012).
Les cardosines D, són molt similars a la cardosina A, tant pel que fa a la
ubicació dintre de la flor com a les propietats coagulants (Pimentel, 2007; Ordiales,
2012)
La cyprosina B, està present als meristems de la flor (Pimentel, 2007).
Pimentel et al. (2007) mitjançant RT-PCR han establert la homologia genòmica
entre tots aquests enzims (Taula 5).
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Taula 5: Percentatge d’homologia entre els diferents enzims (Pimentel et al, 2007)

Cardosina A
Cardosina B
Cardosina C
Cardosina D
Cyprosina A
Cyprosina B

Cardosina A Cardosina B Cardosina C Cardosina D Cyprosina A Cyprosina B
80
97
97
74
78
76
80
79
75
80
96
75
97
74
78
96
75
96
74
78
70
77
69
70
86
75
77
74
75
82

També estem en disposició de poder comparar els enllaços sobre els que actuen
els enzims de l’herbacol, en comparació amb els que són sensibles a la quimosina (Silva
et al., 1999) (Taula 6).
Taula 6: Enllaç hidrolitzat segons els tipus de caseïna i d’enzim (Silva et al, 1999)

Caseïna
Quimosina
Cardosina

α1
Phe23-Phe24

α2

Phe23-Phe24
Phe145-Tyr146
Leu149-Phe150
B
Phe150-Arg151
A+B Phe153-Tyr154
B
Leu156-Asp157 Phe88-Tyr89
Ala163-Trp164 Tyr95-Leu96
B
Trp164-Tyr165
B
Tyr165-Tyr166
Tyr166-Val167

β
Ala189-Tyr190
Leu192-Tyr193

A+B

κ
Phe105-Met106
A+B

B

Leu127-Thr128

B
B
B

Leu165-Ser166
Ala189-Phe190
Phe190-Leu191
Leu191-Leu192
Leu192-Tyr193

B

Phe105-Met106

1.5.4. Extracció de les substàncies coagulants de l’herbacol
Segons Mutlu et al (1999), les cardiosines estan localitzades en les flors, on els
nivells de l’enzim augmenten a mesura que augmenta la maduració de la flor i sense
tenir presència en les tiges, fulles o llavors de l’herbacol (Ramalho-Santos et al, 1997;
Cordeiro et al, 1994). A partir del que s’ha indicat fins aquí sembla doncs evident que
els enzims s’han d’extreure de la flor on presenten la seva màxima acumulació.
El clorur de sodi (NaCl) contribueix a la força iònica i a la pressió osmòtica de la
solució d’extracció, i les dosis han de ser inferior al 3% (Sousa et al, 2000).
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Heimgartner et al (1990) va fer extraccions dels enzims en condicions de pH
alcalí (8,3), veient perfils electroforètics diferents als extrets a pH àcids. Posteriorment,
Pina et al. 2002 va realitzar assajos, i va determinar que la cardosina A estava activa
entre pH 2 i 7,5, desnaturalitzant-se a pH superior a 8 perquè es desprotonaven les
cadenes Cys249 i/o Cys282 ( pKa aproximat de 8,5). El clorur de sodi (NaCl)
contribueix a la força iónica i a la pressió osmòtica de la solució d’extracció, i les dosis
han de ser inferior al 3% (Sousa et al, 2000).
1.5.5. Les mesures de coagulació
L’activitat de coagulació (AC)

de les proteïnases presents, expressades en

unitats de coagulació (UC) es calcula mitjançant la fórmula següent:

La força de coagulació es refereix a el nombre d’unitats de llet coagulades per
una unitat de coagulant, en condicions estàndard. Per exemple una força de 10000 UC,
vol dir que amb 1 mL de coagulant es quallen 10000 mL de llet. (Romero del Castillo,
2014).

A través de la fórmula d’activitat de coagulació i la de força coagulant,
simplificarem i obtindrem la fórmula següent per a la força coagulant:

1.5.6. La normativa vigent sobre les substàncies coagulants de la llet
La normativa vigent (BOE 1996/02/26) ens indica que hi ha coagulant animals,
microbians i vegetals, i que aquests no poden ser venuts en mescla.
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Els coagulants

vegetal que estan permesos són de les plantes Cynara

cardunculus, Cynara humilis i Ficus carica.
Coagulants de la llet són precipitacions de proteïnases dels diferents orígens
permesos capaços de provocar la desestabilització de les micel·les de caseïna amb la
formació d’un gel làctic en les condicions habituals d’elaboració del formatge.
També s’ha d’indicar l’activitat coagulant (RU) en unitats de coagulació (UC)
com a títol del producte.

1.5.7. Diferències de rendiment en la coagulació i aprofitament de subproductes
El fet que la la cardosina B tingui una activitat proteolítica poc específica fa que
una vegada trencats els enllaços de la k-caseïna després no es repleguin formant la xarxa
del quallat i per tant quedi en suspensió amb el xerigot (Ordiales, 2012).
Per tant, per millorar el rendiment formatger es farà un processat del xerigot dolç
per cada subproducte que es vulgui aconseguir (Dep. Medi Ambient, 2003):
Primer tractament, separació de fins (partícules grosses i greix):


Primer pas: Filtrat de fins (6-7g/L xerigot) per a la elaboració de
formatge fos.



Segon pas: Centrifugat per a l’obtenció del greix (3g /L xerigot)
per a l’ús en alimentació animal o humana.

En el segon tractament, separació de proteïnes i sucres:


Primer pas: Aplicació de calor per a obtenir precipitat de
proteïnes base de la matèria primera per a l’elaboració de
formatges tipus mató.



Segon pas:
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o Solució de lactosa, aigua i sals minerals que pot ser
aprofitada directament per al consum animal o per a
begudes làcties.
o La solució que conté lactosa es fermenta per obtenir àcid
làctic.
o Separació de la lactosa de la resta de la solució,
primerament

per

evaporació

i

posteriorment

per

cristal·lització (Westfalia Separator)
Fa temps que el xerigot sobrant de l’elaboració de formatges, normalment
frescos, s’utilitza per a l’elaboració de mató. Per obtenir-lo es fa una precipitació per
ebullició (Clotet, 1998).
Fins ara hi havia hagut un gran interès en l’obtenció de proteïnes com a producte
de valor afegit, però hi hagut investigacions recents (Lifran, 2009), en les quals s’han
caracteritzat diferents derivats de la lactosa. Aquests derivats de la lactosa s’han utilitzat
com a prebiòtics, edulcorants artificials, laxants, menjars per a diabètics, acidulants,
concentrats per a la indústria làctia, etc (Dep. Medi Ambient, 2003).

1.6. Història de la utilització de l’herbacol per a l’elaboració de
formatges
En el segle I aC, ja es té constància del consum de la planta punxeguda
(scolymos, referent a card, no a carxofa) en el sud de la península Ibèrica i de la
península Itàlica (Sonnante et al, 2007). Se’n tenen referències al segle I aC, com a
planta originaria de Grècia però atès que les primeres colònies establertes a la península
Ibèrica daten del segle III aC, es pot deduir que la planta s’hi va establir en aquell
període.
Els diferents noms de la varietat cultivada més coneguda Cynara cardunculus
scolymus. són carxofa en català, alcachofa en castellà, alcachofra portuguès, carciofo
italià, i de les formes norditalianes es va passar al francès artichaut i a l’anglès
17
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artichoke, i des d’aquí a la resta de llengües. Totes aquestes formes venen de l’àrab
harsuf (har = espina ; cub = pal), i no és d’estranyar, ja que la introducció de les formes
de regadiu vénen de la cultura àrab, i aquest fet que va comportar una introducció de
plantes silvestres en les hortes de la península.
Pel que fa als formatges, la ramaderia del final del neolític (6000 i 3000 aC) va
veure’s afectada per un augment dels ovins i caprins, i una disminució de bovins (Font,
2005).
Posteriorment, en l’època dels poblats de l’edat del metall, els animals domèstics
que més consumien els ibers a Catalunya eren les ovelles, seguidament les cabres i
després els porcs, tots sacrificats en diferents etapes de creixement (lletó, juvenil i
subadulta i d’altra banda adulta) (Badias, 2001).
Per tant, en no haver-hi una gran diferència de consum per etapes de creixement,
ens podria donar pistes que en aquella època encara no es feien formatges amb quall
animal, perquè no hi havia un consum superior d’animals de llet. En tot cas, si la
població es va alimentar de formatges o quallades, va ser de manera casual pel fet de
sacrificar lletons i trobar-se en el quart estómac dels remugants (abomàsum) llet
ingerida i en estat gelatinós.
El fet casual de l’aparició de quallada en el abomàsum devia sorprendre els
ramaders, fins que en devien tastar una vegada treta la quallada i introduir-hi més llet, i
aquest procés es va transmetre generacionalment.
La producció del formatge a la península Ibèrica es remunta a l’època
d’expansió grega pel Mediterrani ja que s’han trobat diverses referències sobre
formatges de l’època de la Grècia clàssica (Ares, 2002; Scott, 1986).
La referència més visible és la d’una eina per colar el xerigot, de l’època just
abans de la II Guerra Púnica (aproximadament al segle III a.C.), que es va trobar al
poblat Trepucó de Maó, com es veu a la Figura 4 (Museu d’Història de Menorca).
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Figura 4: Colador per fer formatge. Museu d’Història de Menorca.

L’expansió dels grecs fou bàsicament comercial. Primerament amb intercanvis
puntuals i posteriorment establint-hi colònies a les illes d’Itàlia, a les Balears i finalment
al continent, per les costes de la Mediterrània, franceses i catalanes.
L’origen del formatge català és grec, com també ho és l’herbacol, cosa que fa
pensar que els formatges amb aquest coagulant van aparèixer a l’antiga Grècia, ja que
ells ja mesclaven herbes per aromatitzar i per donar propietats a diferents matèries
primeres abans de consumir-les.
Cap a l’any 50 dC, el militar de l’exèrcit romà Lucio Giunio Moderato
Columella de l’exèrcit romà nascut a Càdis (Gades) va fer una citació, Taula 7, de l’ús
de l’herbacol per a l’elaboració de formatges, sent la més antiga de la qual se’n té
constància (Columella 50 dC). Etimològicament el nom prové del llatí caseus
formaticus: en castellà queso (caseus) i en català formatge (formaticus) i ve influenciat
per la forta presència comercial en tot l’Imperi romà.
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Taula 7:Recepta d'elaboració de formatge amb herbacol (Columella, 50)
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A l’any 1520 Nola, ens deixa constància de sis tipus de formatge a la Corona
catalanoaragonesa, el de Llombardia, el de Parma (gras), el de Brofolins, el de
Cascauall, el d’Aragó (gras), el fresc i el mató.
Des que hi ha registres catalans de l’ús per a l’elaboració de formatges, al segle
XV (Clotet, 1998) s’utilitza com a coagulant la Cynara cardunculus var. sylvestris
enlloc de la Cynara cardunculus var. altilis o Cynara cardunculus scolymus.
La raó per la qual s’utilitzava la varietat silvestre és que la domesticació del card
va tenir lloc a la primera meitat del segon mil·lenni (entre els anys 1000-1500 dC)
(Sonnante et al, 2007) . La domesticació de la carxofa va ser entre els anys 700 i 1492
dC, època de l’Al-Andalus i d’aquesta se’n menja el capítol abans que floreixi, per tant
no hi ha oportunitat de poder aprofitar els florets per al seu ús com a coagulant.
Un altre motiu pel qual es pot justificar l’ús de la varietat silvestre és que hi
havia una ramaderia majoritàriament transhumant i els ramaders cobrien les necessitats
nutricionals amb la recol·lecció de plantes silvestres, amb la caça d’animals feréstecs,
amb els animals que transportaven o amb el comerç del bestiar i derivats en els pobles
de pas. Per aquest motiu, es descarta la idea que la varietat cultivada s’utilitzés com a
coagulant, ja que per a l’ús dels formatges, en mancava el temps per conrear-la.
La varietat silvestre es troba repartida pels marges de carreteres, de camins, de
finques i en terres agrícoles abandonades o marginals (Ordiales, 2012), fet que
fomentava la recol·lecció al pas pels camins de transhumància.
Alhora, la varietat cultivada seleccionada per a les penques, es recol·lecta tota la
planta en el període de finals d’estiu i durant tota la tardor del primer any, sense donar
temps al creixement de la flor. Aquesta varietat es propaga a partir de fillols ja que
mantenen pràcticament les mateixes característiques fenotípiques (Japon, 1986) i en tot
cas si es propaga per llavors, es deixa assecar la planta per obtenir el màxim de llavors
madures, fet que comporta la degradació dels enzims.
En el període en el qual comencen a aparèixer terratinents (a finals del segle
XV) els pastors treballen per al senyor anant a les pastures situades a la plana a l’hivern
i anant a les pastures d’alta muntanya a l’estiu. Aquest fet determina l’origen del
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coagulant, ja que durant l’hivern hi ha una necessitat més alta de proteïna i greix, podria
ser que es resolgués amb més sacrifici de lletons i aprofitament de la llet de les mares
que s’estan eixugant, per tant una major facilitat per elaborar formatges amb coagulant
d’origen animal. D’altra banda, a l’estiu no hi ha necessitat de tanta proteïna ni greix, i
s’aprofita la llet de les mares que s’estan eixugant dels xais deslletats a finals d’estiu,
utilitzant l’herbacol per quallar la llet.

1.7. Els països on es fa servir l’herbacol per a fer formatges

La distribució de la planta C. cardunculus sylvestris té una forta relació amb la
conca mediterrània, i s’estén per tot el nord de Tunísia (Khaldi et al, 2013), Algèria
(Mouzali et al, 2004) i Marroc (Barbagallo et al, 2006) i el sud d’Europa: península
Ibèrica, Itàlia, Grècia i França (Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Còrsega)).
Fins i tot es va introduir, i s’ha establert, a Austràlia (Declared Plant Policy, 2004), als
Estats Units (NRCS, 2007) i a l’Argentina (Espósito et al, 2010), on s’ha adaptat . Cal
tenir en compte, que tot i ser la mateixa espècie té diferències genètiques segons cada
zona on està establerta (Gatto, 2013) i per això també hi ha diferències en el potencial
enzimàtic.
L’origen del fet que no se n’hagi estès l’ús com a quall, es segurament degut a
les diferències culturals a nivell gastronòmic, doncs només es té constància de la seva
utilització com a coagulant de la llet per a formatges tradicionals a Portugal: Serpa,
Azeitao, Serra da Estrela, Castelo Branco, Nisa i Évora; Espanya: La Serena, Los
Pedroches, Torta del Casar, Los Ibores, Casar de Cáceres, Guía i Flor de Guía, i alguns
formatges nous de formatgeries petites espanyoles: Mas Marcè, Mas Alba, Vilavella i
Los Corrales entre d’altres; Marroc: Lben (Mennane et al, 2007); Algèria: Djben
(Mouzali et al, 2004); Itàlia: nous formatges del Caseificio Pinzani, Caseificio Erkiles,
Caseificio de Juliis, Fattorie Fiandino i Poggio di Camporbiono entre d’altres indrets
italians.
En els països africans de la conca mediterrània hi ha poca producció de formatge
per la falta de tecnologia i formació i els volums de producció són reduïts. També és
fonamental la falta d’emplaçaments per a la conservació (refrigeradors), la
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contaminació de la llet i les necessitats nutricionals de les famílies. Per als formatges
que elaboren es fan servir diferents extractes de plantes autòctones per a l’ús com a
quall (Carica papaya, Ananas comosus, làtex de Ficus carica i sobretot Calotropis
procera) (O’Connor, 1993).

1.8. Efecte de l’herbacol sobre les característiques sensorials del
formatge
Des del punt de vista sensorial, el formatges coagulats amb herbacol presenten
una textura lleugerament mantegosa, un desenvolupament de l’aroma típic i un flavor
lleugerament amarg i cremós (Galán, 2007).
El flavor amarg es pot reduir ja que se n’han fet estudis i els formatges de llet
d’ovella típics de la península Ibèrica amb coagulant extracte d’herbacol tenen un flavor
amb menys amargor. Contràriament, els formatges fets amb llet de vaca i amb extractes
de C. Cardunculus tendeixen a tenir un fort flavor amarg (Galán, 2007).
D'altra banda, els formatges produïts per quimosina o proteïnasses de C.
cardunculus i no salats, no són tant amargs com els salats. Això és perquè la β-caseïna
bovina quan s'hidrolitza genera fragments β-CN (f193-209) que són amargs. Amb els
resultats obtinguts de les anàlisi, la hidròlisi té una forta inhibició amb un 5% de NaCl i
completament inhibida al 10% (Ordiales 2012).
La textura més ferma del formatge s’obté amb quimosina, i la cardosina A té
molta similitud funcional amb aquesta. La textura més cremosa s’obté amb pepsina, i la
cardosina B té molta similitud funcional amb aquesta. Això vol dir que la textura
resultant del formatge s'obtindrà variant les concentracions dels enzims. Per obtenir més
proporció de cardosina A es seleccionarà la part de l'estigma de la inflorescència, en
canvi si es vol obtenir més proporció de cardosina B es seleccionarà la part del estil de
la inflorescència (Duarte 2005).
En un estudi realitzar per Tavaria i col·laboradors (2002), es va arribar a la
conclusió que el formatge Serra d’Estrela produïa una quantitat de 3250 mg
d’aminoàcids lliures per cada 100 grams de matèria seca de formatge. Aquesta alta
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formació d’aminoàcids es deu a la proteòlisis realitzada pels enzims cardosina A i B,
molt diferent a altres formatges elaborats amb enzims de procedència animal, que tenien
uns valors d’entre 1000 i 1700mg d’aa lliures/100g formatge.
La gran quantitat d’aminoàcids lliures, juntament amb l'activitat dels bacteris
làctics, produeixen gran quantitat de compostos volàtils (flavor). Això és perquè aquest
tipus d’aminoàcids són més fàcils de digerir per als microorganismes, que com a
subproductes generen els compostos favorables per l’aroma del formatges (aromes).
En les comparacions (Tejada, 2006) entre formatges obtinguts amb quall animal,
extracte vegetal i pols d’extracte vegetal (Fernández, 2002), el quall animal obté
sensorialment menys puntuació en el dia 90 de maduració en cremositat (disminució
d’un 37,12%), en intensitat de tast (disminució d’un 18,07%) i una variació d’amargor
(disminució d’un 16,63%).
Els microorganismes consumeixen els diferents aminoàcids lliures produïts per
la proteòlisi de la llet provinent dels diferents enzims de l’extracte, que en ser digerits,
en l’estudi fet per Dahl et al. (2000) van produir una gran quantitat de compostos
volàtils (Taula 8).
Taula 8: Compostos volàtils apareguts durant el període de maduració de 180 dies.

Compost volàtil
etanol
etil acetat
àcid iso-valeric
àcid caproic
hexil-acetat
n-propanol
2-butanona
acetoina
àcid acètic
2-nonanone
àcid caprilic
etil-octanoat
àcid càpric

Quantitat màxima (ppm)
19
99
880
920
4,7
2,4
120
100
230
8,6
310
30
120
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Aquests compostos es poden relacionar amb propietats olfactives de referència (Taula
9).

Taula 9: Olor de referència en cada compost volàtil aparegut en la proteòlisi

COMPOST
ethanol
ethyl acetat

OLOR

dissolvent
varnís d'ungle o dissolvent
iso-valeric acid
formatge ranci o mitjons suats
formatge ranci, formatge dur, suat o podrit
caproic acid / hexanoic acid
olor greixós, a formatge, cerós i igual que cabres o altres animals de corral
caprilic, cabra, vegetal, com oli, suat i a formatge
hexyl-acetate
dolç, fruitós, esterificat, similar a pera
fruitós, verd, fresc, dolç, banana, poma i pera
n-propanol
un caracterísitc olor a madur, flavor afruitada
2-butanone
olor dolç i penetrant
acetoin
olor suau, llenyosa i a iogurt i un cremós sabor a mantega greixosa
acetic acid
olor fort, picant i caracterítica olor a vinagre (útil per afegir a mantega formatges)
2-nonanone
flavor a rosa i gust a te
caprylic acid /OCTANOIC ACID olor desagradable, gust ranci, olor dèbil, afruitat-àcid i gust lleugerament amarg
ethyl-octanoate / Ethyl caprylate olor afruitada, greixosa, floral, fulla verda, mentol, anís
capric acid
olor forta a rànci i desagradable
olor fruita àcida, irritant
olor rancia i desagradable
Bibliografia 1: Burdock, G. 2004 ; BeerSmith Home Brewering. 2012 ; Aroxa. 2014 ; Michigan Brewers Guild.
2014 ; PubChem. 2014 ; Flavor Activ. 2015 ; Symrise. 2015.

1.9. Qui cerca formatges quallats amb herbacol?
Hem vist que l’herbacol dona propietats sensorials particulars als formatges, de
manera que hi ha un níxol de consumidors que poden estar interessats en aquest
procediment de quallat simplement per qüestions sensorials. Hi ha però també alguns
col·lectius tenen normes de consum alimentari, referent a productes d’origen animal.
Per tant, el formatge coagulat amb l’herbacol pot ser una alternativa al formatge
coagulat amb quall animal. A continuació es mencionen alguns dels col·lectius afectats:
a) Ovolàctics (Vegetarians)
Aquest tipus de formatge pot ésser consumit pels vegetarians, ja que no trenquen
l’ètica de sacrifici d’animals per al consum humà.
25

La utilització de l’herbacol (Cynara cardunculus) per a l’elaboració de formatges a
Catalunya: estat de la qüestió
INTRODUCCIÓ

b) Kosher
La paraula kosher significa que un aliment és apte des del punt de vista de la religió
judaica. No seria kosher, la mescla entre aliments besarí (carn i derivats) i jalabí (llet i
derivats). En el mètode de quallat amb quall animal es mesclarien els dos conceptes, per
tant una alternativa possible seria emprar el quall vegetal.
c) Halal
La paraula halal significa que un aliment és apte des del punt de vista de la religió
musulmana. Tots els aliments ho seran, excepte animals domèstics, animals perillosos,
la sang i animals que no s’hagin sacrificat segons la llei islàmica, i derivats d’aquests.
El sacrifici ha de complir els requisits següents: L’escorxador ha de ser un musulmà que
estigui en possessió de les seves facultats mentals i ha de sacrificar un animal viu amb
un utensili afilat, no separar-se de l’animal durant el sacrifici, fent una secció a la
tràquea, el esòfag i les principals arteries i venes de la zona del coll, tot pronunciant la
frase “Bismilah”.

1.10. Objectius del treball
Aquest treball neix d’una

petició que es va fer des d’ACREFA (Associació

Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà) referent a l’interès sobre
l’herbacol com a coagulant vegetal. Els punts sobre els quals es demanava treballar
eren:
1. Revisió bibliogràfica dels diferents estudis realitzats sobre l’extracte d’herbacol
com a quall vegetal.
2. Recollida d’informació sobre el coneixement actual dels consumidors pel que fa
a aquest tipus de quall.
3. Recollida d’informació de formatgers sobre l’ús actual del quall vegetal.
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4. Determinació de la variabilitat de l’efecte coagulant entre mostres d’herbacol
d’origen diferent.
5. Verificació de l’efecte d’afegir bicarbonat sòdic (NaHCO3) a l’extracte de quall
vegetal per allargar la vida útil dels enzims i contrastar la pèrdua de potencial en
funció del temps.
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2. MATERIALS I MÈTODES.
2.1. Revisió bibliogràfica.
Es van revisar les principals publicacions referents a l’ús de l’herbacol per a la
obtenció de formatges, juntament amb els treballs sobre la base bioquímica del quallat.

2.2. Coneixement dels consumidors sobre l’ús de l’herbacol en la
elaboració de formatges.
Per prospectar el coneixement del consumidor respecte d’aquest tipus de quall
s’ha fet una enquesta a través d’Internet utilitzant com a eina la web “Surveymonkey”.
L’univers mostral ha estat format per 29 persones castellanoparlants, 28 persones
catalanoparlants i 6 persones angloparlants, obtenint un total de 63 enquestes
contestades.
Primerament es va fer una petita introducció explicant que “Hi ha dues variants de
formatges: a) Els que es quallen a través d'afegir un àcid (suc de llimona, vinagre o
bacteris), b) els que es quallen afegint a la llet un enzim (estómac de vedell/xai/cabrit,
microbià o d'extracte vegetal).” A partir d’aquesta informació es van formular les
següents preguntes:
1. De quin tipus de coagulant havies sentit a parlar?
2. Sabries dir quin tipus de formatge has comprat?
3. En cas d'haver comprat formatge fet amb extracte vegetal, perquè l'has comprat?
4. En cas que no n'hagis comprat mai, quina és la raó?
Posteriorment, es va fer una recollida de dades sobre els preus d’una mateixa
formatgeria, de formatges fets amb herbacol i d’altres fets amb coagulant d’origen
animal.
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2.3. Ús de l’herbacol per part dels formatgers.
Per prospectar aquest col·lectiu s’ha realitzat una enquesta a través d’Internet
utilitzant com a eina la web “Surveymonkey”. L’univers mostral constava de 35
formatgers de Catalunya i un de Castelló.
Les preguntes realitzades van ser:
1. Es fa servir quall vegetal (procedent d'herbacol) en algun dels formatges
produïts?
2. En cas negatiu, perquè no fas servir el quall vegetal?
3. Què milloraries del quall vegetal que fas servir (o que hauria de millorar per per
fer-ho servir) ?
4. Si fas servir herbacol, el reculls silvestre? En cultives? En compres?
5. En quants formatges en fas servir?
6. Si el fas servir, quin aspecte distintiu esperes de l'herbacol?

2.4. Variabilitat de l’efecte coagulant segons l’origen de la mostra de
herbacol

Es tracta de comprovar si l’efecte coagulant difereix segons l’origen de la
mostra. Donada la manera com es van obtenir les mostres no podem separar l’efecte
genètic de l’ambiental en la capacitat de quallat, però ens donarà una primera idea de la
variabilitat fenotípica de l’herbacol per a capacitat de quallar llet.

2.4.1. Mostres d’herbacol i tipus de llet emprada



Inflorescències d’herbacol provinents de plantes obtingudes del Mas
Collsesplanes, a les Guilleries (mostra A).
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Inflorescències d’herbacol provinents de plantes obtingudes del Mas Marcè, a
Siurana (mostra M).



Inflorescències d’herbacol provinents de plantes obtingudes de l’hort d’en
Florenci Bayés i Prat (mostra FH).



Inflorescències d’herbacol provinents de plantes obtingudes d’una empresa
d’Extremadura que ven herbacol a través d’en Florenci Bayés i Prat (mostra FE).

La llet emprada per a la determinació de l’activitat coagulant era de la marca
ÉTIKÉBIO, sencera, d’ovella, ecològica i en pols.

2.4.2. Aparells i estris emprats



L’estufa utilitzada per a la maceració a 30ºC durant 6 hores és de la marca
SELECTA model 207.



Per ajudar a la maceració de l’extracte s’ha realitzat un premsat en un
morter de vidre una vegada havien passat les 6 hores.



Per a la determinació de l’activitat coagulant s’ha utilitzat un bany
termoestàtic de la marca SELECTA model precis-bat, a una temperatura de
37ºC.



Per a l’anàlisi del pH s’ha utilitzat un pHmetre de la marca CRISON model
GLP21 amb un elèctrode combinat, amb una precisió de 0,01.



Per a les mesures de pes s’ha utilitzat la balança analítica de la marca
SATORIUS i model CP224S de precisió ±0,0001g.



Els extractes d’herbacol s’han conservat a una temperatura de 5ºC en una
nevera de la marca FAGOR model INNOVA CONCEPT, en dues ampolles
de vidre de color àmbar per a cada extracte.
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Per fer la hidratació de la llet s’ha utilitzat la balança analítica per al pes de
l’aigua destil·lada i de la llet en pols, s’ha utilitzat una agitador tèrmic de la
marca SELECTA i model AGITADOR E per a escalfar l’aigua a 60ºC.



Per agafar la quantitat d’extracte per a cada anàlisi s’han utilitzat pipetes
aforades de 1mL de doble enràs, juntament amb un pipum.



Per agafar el volum de llet necessari per a cada anàlisi, s’han utilitzat
pipetes graduades de 10mL, juntament amb un pipum.



Per a refredar la llet a 37ºC i realitzar els anàlisi de força del quall s’han
utilitzat tubs d’assaig PIREX, de volum estàndard.

2.4.3. Determinació de l’efecte coagulant: procediment
L’experiment pretenia determinar dos aspectes: a) Si

hi havia diferències

mitjanes entre la força de quatre mostres d’herbacol de procedències diferents, i b) com
evolucionava aquesta força al llarg del temps (en quina mesura la pèrdua de força dels
enzims era proporcional en les quatre mostres). Es van realitzar tres proves de força
successives per a cada mostra d’herbacol, a intervals de dos dies. En cada un dels dies i
per cada mostra d’herbacol, la prova de força es va fer per triplicat. El procediment que
es va seguir per a la realització de cada prova va ser:


Preparar una dissolució 0,5M de NaCl en 160 mL d’aigua destil·lada.
Encendre l’estufa a una temperatura de 30ºC.



Una vegada s’hagi homogeneïtzat la dissolució, repartir en quatre vasos de
precipitat i afegir 4 grams, en trossos d’aproximadament 1cm de longitud
cada un, dels quatre tipus d’herbacol. Així disposem de quatre “infusions”
d’herbacol corresponents a les quatre mostres.



Realitzar l’extracció mitjançant una maceració a l’estufa durant 6 hores a
30ºC. (Pérez et al, 1998)



A intervals de dos dies preparar llet en pols ovina. Pesar 21,38 +/- 0,0001 g
de llet en pols, en un vas de precipitats de 250mL, i dissoldre-la en 153,92
+/- 0,01mL d’aigua destil·lada (pH 6,5) a 60ºC. Així s’obtindrà en total 175
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mL llet diaris i descartarem el 30% de llet del final, ja que és on s’acumula
tot el greix.


Una vegada preparada la llet, es repartirà en 10mL en 12 tubs d’assaig i
s’escalfarà al bany a una temperatura de 37ºC. Per a cada tipus de herbacol
disposarem doncs de tres tubs on realitzar la prova de força.



Per a cada tub de llet, pipetejar 1mL del coagulant amb NaCl i afegir-li a
una temperatura de 37ºC. Amb el dit polze a la obertura girar el tub d’assaig
amb un moviment suau de manera que la boca del tub quedi de cara al terra.
A partir d’aquest moment s’iniciarà el cronometratge.



Inclinar el tub uns 135º respecte a l’horitzontal, i rotar el tub dintre del bany
de 37ºC. En el moment en què aparegui el primer coàgul de la llet, s’anotarà
el temps en segons.



Realitzar aquesta operació en tres tubs d’assaig on tenim dipositada la
mostra de llet, per a cada tipus de quall.

El model lineal emprat per avaluar la significació dels efectes va ser:

Les dades es van processar mitjançant el software Minitab 17 (Addlink, Minitab,
Barcelona)

2.5. Modificació de la vida útil dels enzims de l’herbacol al afegir
bicarbonat sòdic a l’extracte d’herbacol
Es tracta de comprovar la capacitat de conservació dels extractes d’herbacol amb
bicarbonat, però recuperant la seva activitat modificant el pH immediatament abans
d’usar l’extracte. Donat que el pH òptim d’actuació dels enzims coagulants de
l’herbacol és àcid, es tracta de recuperar aquest pH en el moment d’usar-los, i
mantenir-los estabilitzats mentre no els fem servir, en un medi de pH neutre. En
l’experiment es contrasta l’efecte dels enzim sense conservant i la seva evolució en el
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temps, respecte a l’efecte dels enzims + conservant, amb teòrica recuperació de la
capacitat enzimàtica després de acidificar amb vinagre.

2.5.1. Aparells, reactius i estris de laboratori

S’ha utilitzat el mateix material i aparells, que els comentats en l’apartat
anterior, però a més:


Vinagre de vi blanc de 6º d’acidesa utilitzat, de la marca HACENDADO.



El indicador de pH general utilitzat en aquest treball pertany a la casa
comercial PANREAC.



Per fer les valoracions de pH s’ha utilitzat una bureta de 25mL i un suport
general de laboratori, juntament amb un vas de precipitats de 50mL.

2.5.2. Procediment
En la recerca de la prolongació de la vida útil dels enzims, s’ha buscat una
manera d’arribar a pH aproximadament 8 perquè els enzims no estiguin actius, però a
la vegada que no es desnaturalitzessin. Per arribar a aquest pH, s’ha fet servir NaHCO3
ja que és un producte que es ven a supermercats habituals. Per recuperar el pH a 5,5
que és quan els enzims estan més actius, s’ha fet servir àcid acètic d’un vinagre que
també es ven a supermercats habituals, afegit poc abans de cada assaig de força.
L’extracte d’herbacol es va obtenir a partir de les quatre procedències detallades en
l’assaig anterior. Posteriorment un lot es va neutralitzar amb bicarbonat i un altre de
idèntic corresponent als quatre orígens es va conservar sense cap additiu. Amb els
enzims preparats a l’inici de l’experiment d’aquestes dues maneres es va fer un assaig
per setmana durant tres setmanes. Cada un dels tres dies experimentals es va assajar la
força de quallat en dues alternatives per origen: a) enzim sense conservant, b)
enzim+conservant+vinagre afegit en el moment de la prova. Per a cada combinació
origen*amb o sense conservant*dia, es van fer tres determinacions de la força de
quallat.
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Per altre costat, els diferents punts del procediment són:
• Encendre l’estufa i fixar-la a una temperatura de 30ºC.
• Preparar

una dissolució 0,5M de NaCl i 0,2M NaHCO3 en 160 mL d’aigua

destil·lada.
• Una vegada s’hagi homogeneïtzat la dissolució, repartir equitativament en quatre
vasos de precipitat i afegir 4 grams, tallats a trossos d’aproximadament 1cm de
longitud, amb cada un dels quatre tipus d’herbacol.
• Seguidament, quan s’hagin preparat totes les mostres realitzar l’extracció mitjançant
una maceració a l’estufa durant 6 hores a 30ºC. (Pérez et al, 1998).
• Un dia a la setmana preparar 153,92 +/- 0,01 L d’aigua destil·lada, s’escalfarà a 60ºC
i afegir 21,38 +/- 0,0001 g de llet en pols i es repartir en 12 tubs d’assaig. Aquest
procediment és analog al descrit en l’assaig del punt 2.4., i ens servia per disposar de
les mostres de llet on fer l’assaig de força.
• Una vegada preparada la llet repartir 10mL per a cada un dels 12 tubs d’assaig i
escalfar al bany a una temperatura de 37ºC, descartant-ne el 30% final de la llet.
• Pipetejar 10mL de cada mostra amb NaCl i NaHCO3 i s’hi afegir-hi l’indicador
general, fent-se una valoració amb vinagre, per arribar a pH =6. Seguidament, per cada
gota de vinagre que s’afegeixi es mesurarà el pH al pHmetre, fins arribar a 5,5,
produint-se la reacció següent:
NaHCO3 + C2H4O2 → NaC2H3O2 + H2O + CO2
D’aquesta manera aconseguim tenir un extracte d’enzims a un pH òptim per el
seu funcionament.
• Seguidament afegir 1mL del coagulant al tub d’assaig amb els 10mL de llet que estarà
a una temperatura de 37ºC i girar el tub d’assaig amb el dit polze a la obertura amb un
moviment suau i de manera que la boca del tub quedi de cara al terra. A partir d’aquest
moment s’iniciarà la mesura del temps amb el cronòmetre.
• Inclinar el tub uns 135º respecte a l’horitzontal i rotar el tub dintre del bany de 37ºC.
En el moment en què aparegui el primer coàgul de la llet, s’anotarà el temps (en
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segons). Aquesta operació es realitzarà 3 vegades per a cada mostra de coagulant, de la
mateixa manera que s’ha fet en l’assaig 2.4.
Per a contrastar la significació dels diferents efectes e interaccions s’ha utilitzat
el model lineal:

Les dades es van processar mitjançant el software Minitab 17 (Addlink, Minitab,
Barcelona)
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3. RESULTATS I DISCUSSIONS
3.1. Revisió bibliogràfica sobre l’herbacol
La revisió bibliogràfica sobre el que és l’herbacol, la seva història d’ús com a
quall de la llet i les peculiaritat en front a altres formes de quallar la llet s’han exposat
ja en la introducció d’aquest treball, i s’ha assolit doncs un dels objectius plantejats per
la ACREFA.

3.2.Enquesta als consumidors
Tenint en compte que les respostes a les preguntes podien ser múltiples, s’ha
tabulat la informació recollida a través de l’enquesta a consumidors (Taula 10).
Taula 10: Resultats enquesta consumidors

Pregunta

1

De quin tipus de
coagulant havies sentit
a parlar?

2

Sabries dir quin tipus
de formatge has
comprat?

3

En cas d'haver comprat
formatge a fet amb
extracte vegetal,
perquè l'has comprat?

4

En cas que no n'hagis
comprat mai, per què
és?

Resposta
Suc de llimona
Vinagre
Bacteris
Estòmac animal
Microbià
Extracte vegetal
De cap
Suc de llimona
Vinagre
Bacteris
Estòmac animal
Microbià
Extracte vegetal
No ho sé
Per provar
Per la seva textura
Pel gust
No he comprat
Altres
No els coneixia
No en trobo al establiment de compra habitual
Preu
No m'interessen (especifiqui perquè)

Quantitat
23
14
35
30
22
24
11
2
2
19
17
14
11
40
7
2
7
45
2
33
11
3
3
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De la Taula 10 s’han eliminat aquelles respostes incoherents (quan a la pregunta
2 no s’havia agafat l’opció extracte vegetal i es contestava a la 3 per exemple). A partir
d’aquí la informació s’ha desglossat en percentatges.
Una bona part dels enquestats coneixen diversos tipus de quall (Figura 5) i
només un 18% reconeix que no té informació sobre les alternatives del quallat de la llet
per a fer formatge. L’elevat nombre de coneixedors dels mètodes de quallat ens indica
que la mostra examinada és una mostra considerablement experta en els procediments
d’elaboració de formatges.

Figura 5: Número de coagulants coneguts, representant-se segons si no coneixien cap coagulant, si en coneixien
un o si en coneixien dos o més.

En general una bona part (38%) de la gent que coneix els tipus de quall, coneix
el quall vegetal (Figura 6). Aparentment doncs el coneixement del quall vegetal està
força extès, tot i que ja hem comentat per la primera resposta que la mostra emprada
sembla constituïda per un públic informat sobre el món dels formatges.
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Figura 6: Coneixement del coagulant vegetal.

Gairebé la meitat de la població enquestada (46%) és conscient d’haver comprat
formatge fet amb quall vegetal (Figura 7). Tot i així el fet de conèixer que es tracta de
formatge fet amb herbacol no significa que el consumidor l’hagi triat per aquest motiu.
No es tracta d’una preferència si no de simple coneixement del producte que es
consumeix. Tal volta incrementar la divulgació de les propietat dels formatges fets amb
herbacol incrementaria l’interès dels consumidors cap a aquest producte.

Figura 7: Compra de formatge segons coneixement
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El percentatge de persones que compren formatge quallat amb herbacol per
qüestions de preferència és baix (10 persones, Figura (8). Tot i que el percentatge és
petit respecte a la mostra enquestada, el principal motiu per aquesta elecció sembla el
gust (Figura (8). Tot i així cal esmentar que un consumidor es decanta per aquest
formatge perquè és vegetarià, i un altre perquè el considera igual de bo que els fets
amb quall animal.

Figura 8: Motius de compra del formatge fet amb coagulant vegetal

Cinquanta tres persones d’entre les enquestades no han comprat mai formatge
quallat amb herbacol (Figura 9). El motiu majoritari per el qual la gent no en compren
és perquè el desconeixien.
Els resultats en la opció de “No interessats en aquest tipus de formatge” han
deixat comentaris com ara que no es fixen en l’etiqueta en el tipus de coagulant
utilitzat. Aquests resultats s’expressen en un percentatge baix i poc representatiu, per
tant és un factor positiu, tot i que cal indicar tots ells coneixien de l’existència del quall
vegetal.
Analitzant els enquestats que han contestat “No en trobo” tots coneixen el
producte, per tant el segon pas després de donar a conèixer seria el fet que fos més
assequible en els comerços d’alimentació.
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Figura 9: Motius per els quals no es compra formatge fet amb coagulant vegetal

Pel que fa als preus, a la formatgeria Mas Alba s’ utilitza l’herbacol en el
formatge “El Cremós” fet amb llet crua de cabra, i que té un preu de 37,5€/kg. També
venen formatges que no es quallen amb herbacol com ara el Terrós, el Petitot i el Uff!,
amb uns preus de 40€/kg; 26,6€/kg, 26,6€/kg, respectivament (Mas Alba, 2015).
A la formatgeria Los Corrales utilitzen l’herbacol en el formatge “Extramuros”
fet amb llet crua d’ovella i de pasta premsada, amb un preu de 18,9€/kg

i una

maduració de 100 dies. D’altra banda els formatges elaborats sense herbacol són els
Peña blanca amb 60 dies de maduració, el Peña Blanca de Guirra amb 60 dies de
maduració, el Espadán amb 40 dies de maduració, el Tronchón amb 60 dies de
maduració, el Suave de Oveja amb 40 dies de maduració i el Majadales amb 15 dies de
maduració. Els seus preus respectius són 18,9€/kg,

21,2€/kg,

18,5€/kg, 18,5€,

17,05€/kg i per últim 16,65€/kg (Los Corrales, 2009).
El factor preu, tenint en compte aquestes informacions, no sembla rellevant, ja
que els preus són molt semblants entre un tipus de formatge i l’altre.
Per tant, en la meva opinió el factor preu és una percepció negativa que té el
públic en general davant de productes diferents a la majoria, però es tracta d’un
prejudici. Tenint en compte això, és podria arribar a englobar dintre del que són les
respostes de “No el coneixia”.
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3.3. Enquesta als formatgers
Segons l’enquesta feta als productors, un 86% no utilitzen extracte de Cynara
cardunculus (Figura 10), la qual cosa significa un percentatge molt alt.

Figura 10: Utilització de coagulant vegetal

El principal motiu d’aquest ús molt limitat del quall vegetal és segons els
formatgers que no dóna característiques interessants als seus formatges (Figura 11).
Aquest és un motiu molt important per limitar l’ús de l’herbacol, ja que els formatgers
consideren que més aviat és un element negatiu en les seves elaboracions, difícilment el
trobarem com a element important dins de nostre entorn gastronòmic.
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Figura 11: : Perquè no s'utilitza el coagulant vegetal per als formatges

Un altre motiu important per a la no utilització del quall vegetal i que queda
englobada dins del grup Altres (Figures 11 i 12), és que “la formatgeria no s’ho ha
plantejat”. Potser si els formatgers tinguessin una informació més clara de les
possibilitats d’aquesta tècnica, el seu ús seria més extens.
Per a la resposta (Figura 12) per la qual es fa menció a que al no utilitzar
l’herbacol es reduirà el perill de contaminació de les aigües residuals, s’ha plantejat
més endavant un conjunt resolutiu per a no augmentar la contaminació i aconseguir una
gran varietat de subproductes.
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Figura 12: : Altres opcions per les quals no s'utilitza

Quan es demana què millorarien de l’herbacol sembla que es reforça la idea que
una bona part dels formatgers no estan conformes amb els resultat que obtenen en els
seus formatges (Figura 13). Aproximadament un 33% dels enquestats afirmen que
s’hauria de corregir la picantor i amargor que l’herbacol confereixen al formatge.
Altres en canvi voldrien millorar l’estabilitat del quallant (22%).

Figura 13: : Què es milloraria de l'herbacol
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L’anàlisi de les respostes incloses dins d’altres opcions per millorar l’herbacol
(Figura 14), posa en evidència que l’objectiu de dirigir-lo a consumidors vegetarians té
una importància molt petita en aquests moments. Aparentment els motius d’eficiència i
comoditat d’ús semblen en aquests moments els que més preocupen als formatgers.

Figura 14: Altres opcions a millorar del coagulant vegetal

Entre els formatgers usuaris de l’herbacol sembla que predomina la preferència
per comprar el producte (60% aproximadament) mentre que la resta el cultiva (Figura
15). Cap dels enquestats ha manifestat utilitzar herbacol silvestre. Aparentment els
usuaris prefereixen que algú els deslliuri de la producció i preparació de la substància
activa, i que encomanarien aquesta tasca a empreses externes si el mercat els oferís
garanties.

Figura 15: Obtenció de l'herbacol
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Fins i tot els formatgers que empren l’herbacol el fan servir en un nombre limitat
de formatges (Figura 16). Els resultats de l’enquesta mostren que hi ha una variació
molt alta en la proporció d’ús, ja que un quaranta per cent utilitza l’herbacol en una
proporció inferior al 25% dels formatges elaborats, com també un quaranta per cent
l’utilitza en una proporció superior al 75%. En part aquesta variació tan alta pot ser
deguda a la reduïda població de formatgeries que l’utilitzen i a les seves casuístiques
diferents.

Figura 16: Ús proporcional de l'herbacol en la formatgeria

Els motius per els quals algunes formatgeries s’inclinen per l’ús de l’herbacol
sembla vinculat a les característiques de textura que aquesta suposadament dona als
seus formatges (Figura 17). Això es contradiu una mica amb el fet de que els
consumidors diuen triar els formatges quallats amb herbacol per el gust, però en canvi
està d’acord amb les mateixes afirmacions dels formatgers que l’herbacol els causa
problemes d’amargor i picantor.
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Figura 17: Ús esperat de l'herbacol

3.4. Activitat de les diferents mostres d’herbacol recollides
Tant l’efecte origen de la mostra com l’efecte temps de conservació de la mostra
van resultar significativament diferents de 0 (Taula 11). També ho va ser la interacció
entre ambdós factors (Taula 11).
Taula 11: Resultats de l’anàlisi de la variància per a els diferents factors i interacció.

Análisis de Varianza
Fuente
Dia
Origen
Dia*Origen
Error
Total

GL
7
3
21
54
85

SC Ajust.
12123
404367
105782
16525
695145

MC Ajust.
1732
134789
5037
306

Valor F
5,66
440,45
16,46

Valor p
0,000
0,000
0,000
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La comparació entre els orígens de les mostres ens indica que la mostra A va
presentar una força significativament inferior a la resta (Figura 18). Per altre banda la
mostra FE té una força superior a la FH, però no a la M. Les mostres FH i M van
presentar forces de quallat molt similars (Figura 18). No podem assegurar si aquestes
diferències són degudes a causes genètiques, ambientals o a les dues pel que fa a la
història dels extractes obtinguts. En tot cas ens indica que hi ha camp a córrer per
optimitzar la producció dels enzims per part de la planta com també segurament per
optimitzar el maneig i la conservació dels enzims. Diferències entre mostres de diverses
procedències havien estat ja descrites per Raccuia, SA. (2004), Sonnante G, et al..
(2007) i per Gatto et al (2013).

Gráfica de intervalos de F vs. Origen
95% IC para la media
300

Força (UC)

250

200

150

100

50
A

M

FH

FE

Origen
La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Figura 18: Diferències entre les mostres
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La comparació de les mitjanes de Dia ens mostra que en general hi ha una
disminució de la força a mesura que transcorren els dies des de l’obtenció de l’extracte
(Figura 19). De totes maneres aquesta pèrdua no sembla molt important en l’interval de
dies considerat. Els intervals de confiança es solapen de manera que amb el test de
comparació de mitjanes emprat no podem dir entre quines mitjanes es presenten les
diferències. Haurem d’assumir doncs que és entre els valors extrems.

Gráfica de intervalos de F vs. Dia
95% IC para la media
300
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100
1

5

8

10
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15

17

19

Dia
La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Figura 19 : Diferències de força de quallat entre diferents dies.
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Ja que la interacció origen de la mostra * temps transcorregut des de la
preparació de l’extracte ha resultat significativa, s’ha examinat el comportament dels
diferents orígens en les diferents dates per veure si es podia detectar el valor o valors
responsables de la interacció (Figura 20). Hi ha dos valors que matemàticament
segurament originen la significació. Un, el comportament de la mostra M en el darrer
dia d’assaig, que augmenta la força de manera anòmala i que tal volta cal atribuir a un
error experimental doncs després es va comprovar que en aquesta mostra hi havia hagut
una anomalia en la preparació (Figura 20). L’altre, l’increment de la força amb el temps
que presenta la mostra FE. Aquí el valor experimental erroni, podria ser el del primer
dia. En tot cas són interaccions difícils d’explicar si no és a partir d’errors
experimentals.

Figura 20: Interaccions entre els diferents origens i els diferents dies
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3.5. Mètodes de conservació de l’activitat enzimàtica de l’herbacol

L’efecte dia no va ser significatiu, la qual cosa indica que a diferència de
l’experiment anterior no hi va haver pèrdua significativa de la capacitat de quallar en
funció del temps transcorregut des de la preparació dels enzims (Taula 12). Certament
en l’assaig anterior les diferències ja van ser petites però aquí, tot i que hi ha una certa
tendència a disminuir aquesta tendència s’ha de considerar com un efecte mostral.
L’origen del material va mostrar significació, de la mateixa manera que tractar o no amb
bicarbonat (Taula 12).
També van resultar significatives les interaccions dia*origen, dia*bicarbonat, i la
triple (Taula 12).
Taula 12 : Resultats de l’anàlisi de la variància per a els diferents factors i interacció.

Análisis de Varianza
Fuente
Dia
Origen
Bicarbonat
Dia*Origen
Dia*Bicarbonat
Origen*Bicarbonat
Dia*Origen*Bicarbonat
Error
Total

GL
2
3
1
6
2
3
6
44
67

SC Ajust.
2042
289614
36308
73026
9106
10581
39060
36467
516734

MC Ajust.
1020,8
96538
36308,4
12171
4552,9
3526,9
6510
828,8

Valor F
1,23
116,48
43,81
14,69
5,49
4,26
7,85

Valor p
0,3020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0070
0,0100
0,0000
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La comparació de mitjanes segons l’origen va donar uns resultats molt semblants a
l’experiment d’assaig de la força segons l’origen i el temps transcorregut des de la
preparació dels enzims (Figures 18 i 21). L’origen amb menys força va ser el A i el de
major força el FE, mentre que M i FH quedaven molt junts amb valors intermedis
(Figura 21).

Figura 21: Relació de mitjanes de força segons les variables bicarbonat i origen de la mostra.
Nota 2: Origen 1(A), 2(M), 3(FH) i 4(FE); Bicarbonat 0 (sense) i 1 (amb)

Ja s’ha comentat que l’efecte dia no ha mostrat diferencies significatives, mentre
que la força promig del tractament sense bicarbonat ha estat superior a la que tenia el
conservant (Figura 21). Això vol dir que l’ús del conservant, tot i retornar la suspensió
enzimàtica a pH baix per facilitat l’acció de l’enzim, no ha allargat la capacitat quallant
en el temps i més a més, ha fet perdre capacitat quallant mitjana (Figura 21).
De les interaccions, la única significativa que té interès és la del tractament amb
o sense bicarbonat i el temps transcorregut entre la preparació del l’extracte i la prova
de força.
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El seguiment de l’evolució de la força en funció del temps i el tractament ens diu
que el responsable de la interacció ha estat el primer dia d’assaig, on la força de
l’extracte conservat amb bicarbonat i la del material sense bicarbonat pràcticament a
estat la mateixa (Figura 22). En la resta dels dies, i com s’ha comentat anteriorment, el
material conservat amb bicarbonat ha perdut força de quall, contràriament al que
s’esperava.

Figura 22: Interacció entre variables bicarbonat i dia
Nota 3: 0 = S i 1 = A; Origen: 1 = A, 2 = M, 3 = FH i 4 = FE
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4. CONCLUSIONS
1. La revisió bibliogràfica sobre la utilització de l’herbacol revela un ús ben
conegut en alguns països mediterranis, encara que limitat a alguns tipus de
formatges. La diversitat dels efectes de l’herbacol sobre el producte final
obtingut i el caire poc pautat de les pràctiques vinculades a aquest quallant fa
recomanable una tasca de tipificació dels protocols, des del tipus i
concentracions d’enzims utilitzats, fins delimitar els efectes precisos sobre les
característiques dels formatges que se’n obtenen. A més de les peculiaritats que
podrien distingir els formatges obtinguts mitjançant aquest quall, hi ha una sèrie
de col·lectius que opten per no utilitzar productes animals, que podrien
beneficiar-se d’utilitzar l’herbacol.
2. Els consumidors que no han comprat formatges elaborats amb coagulant
d’origen de l’herbacol és perquè no el coneixen. Aquells consumidors que
coneixen els formatges amb aquestes característiques i no en compren, és perquè
no en troben als supermercats habituals.
3. Els formatgers majoritàriament no utilitzen herbacol perquè no aporta unes
característiques interessants als seus formatges. Fins i tot consideren que els
dóna problemes d’amargor. Per altre costat, els que n’utilitzen el compren i és
per donar una textura característica.
4. Malgrat haver-ne examinat uns pocs orígens i de no haver discriminat entre
efectes deguts a diferències genètiques i efectes deguts a diferències ambientals,
les 4 mostres d’herbacol assajades han donat forces de quall diferents. Això obre
la porta a fer estudis detallats per optimitzar tant el tipus de planta que s’utilitza
com els protocols de dessecació i extracció dels enzims.
5. Afegir bicarbonat sòdic (NaHCO3) a l’extracte dels enzims no ajuda la activitat
quallant. De fet, de manera sistemàtica, l’addició de bicarbonat ha disminuït
l’activitat quallant respecte al testimoni que no havia rebut aquest conservant.
Sabem que l’estabilitzador utilitzat allunya la suspensió del pH òptim per a
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l’activitat enzimàtica, i per això s’ha modificat de nou el pH en el moment de fer
les proves de força. Sigui perquè els enzims no recuperen la seva estructura o
per alguna altra causa el resultat experimental indica una pèrdua d’activitat que
per tant fa recomanable la no utilització d’aquest conservant.
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