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Resumen

El mató es un prouucte que, tradicio
nalment, es prouueLx i c()nsumeL~ a
Catalunya, uel qual hi ha una gran
indefinició [ant pel que fa a concep[e
(om a procés (j'elaborad(), En aques[
[reball, mitjan~ant enquestes :lis pro
ductors, s'estableixen 4 uíagrames ue
flux corresponents a les mane res uife
rents de fallficar el mató, A pal1ir u'aqui
es van fabricar e1s nutons correspo
nents, els quals es van caracteritzar físi
coquímicamt'nt i org~moleptica, Igual
ment es V;J fer una anülisÍ, mitjanpnt
visita a uiversos t'stahliments, uets
pectes comerciaL> següents: presenta
ció, format, etiqueta i preu,
Del que s'ha es[udiat es condou que,
actualment, el mató es un formatge
frese sense s¡tl. Seria conyenient prott'
gir-Io amb una normativa, en que s'hau
ríen de uefinlr les pautes ue fabricad(¡ i
les característiques uel producte fin;¡l, i
igualment establir mecanismes de con
trol per assegurar b qu,¡litat i el m,mte
niment u'un prouucte tr<luicion:J\ ue
Catalunya,
Aprofilant un trehall previ sobre el fm
matge de xerigot realitzat per O,lYIT'¡' et
al. (999) en el qual s'afirma que histó
ocament el mató era un formatge de
xerigOl, en ¡¡quest treball s'exposa la
con\'eniencia de definir tamhé aquest
produCle quant al nom (es proposen eb
sinonims uels matons histórico: brossat.
brull i recuitl, procés ue fahricació i
composíció,

El mató es un producto que tradicional
mente se produce y consume en Cata
lunya, pero uel que existe una gran
indefinición tanto en su concepto como
en el proceso de elaboración, En este
trabajo. meui'ante la realización ue en
cuestas a los productores, se establecen
,¡ uiagramas ue flujo correspondientes él
las diferentes maneras ue elaborar el
mató, A partir ue ellos se fabricaron los
matós corresponuientes, ue los que se
hizo la car'lCterización fbicoquímica )"
org~ll1oleptic'd, Asimismo se rellizó un
anúlisis, mediante \'isil<! a diferentes
establecimientos, ue los aspectos co
111erciales

síguientes:

presentaCIones,

formatos, etiquetas y predos,
Se concluye que el m~Hó actualmente eS
un queso fresco sin sal. Sería com'e
niente protegerlo con una n()rm~ltiva en
la que se tenurían que definir LiS pau
tas ue fabricación por seguir y las c:¡rac
terísticas uel prouucto final. Del mismo
modo, ueberian establecerse mecanis
mos de control para ,¡segur~¡r la calid,lu
y el mantenimiento ue este producto
tradicional ue Catalunya,
Aprm'echando un tr,¡bajo pre\io sobre
el queso ue suero realíz,~uo por C!OTl:T
et al. (1999) en el que se afirma que his
tóricamente el mató era un queso ue
suero, St' expone la cOIn-eniencia de
definir también este producto en cuan
to a nombre (para ello se proponen los
sinónimos uel mató histórico: brossal.
hrull y recuit), proceso ue fabricación y
composición,

l\lató is a product traditionally maue
anu consumed in Cal;;lonia Iml neither
lile manufacturing process nor the con
cept is ",eH clarífied, In this "'ork.
which includes intt'r\'ie,,"s ",ith produ
cers, \Ve máde four flo",,,diagwms rela
ted to the uifferent \Vays that mató is
maue. from these \Ve made the corres
pomJing ty'pes of matü. of which \Ve
characterised the ph)'sÍ(o-chemical anu
organoleptical conuitions. At lhe same
tune we visiteu different kinds of shops
in oruer to anal)'se ¡he follo"'ing ('om
mercial 'Ispects: packaging, size, labe'
Iling anu price,
The conclusion is ¡hat Imitó is an unsal
teel fresh cheese, It \\<luld he ;ruvisable
[O protect [his prodUCl with regulations
that would c1arify the m,mllf;rcturing
guidelines anu the dlaracteristics of tbe
final prouuct. and also estahlish the
necessary control 111e-chanisnls lo gua

tantee the quality (lf this traditional
Catalan prouUCL
A pre\'ious \york on "'hey cheese by
CLOIET et al. (999), conclllded tha!
"m,~t6' \Vas a ",hev cheese, For this re:1
son, \Ve feel it is au\'isable to c1arify the
manufactllring prucess, l'omposition
anu name of the prodllCl (\Ve propose
the traditional synonyms of mató:
"l1mssat'·. "brull" amI 'recuit' 1,
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1. Introducció i antecedents
Actualment es cOll1ercialitza a Cataluny~l un pro
ducte considerar traclicional amb el 110m de
"mató". Tret que es tracta eI'tm producte hcti, és
a dir, elerivat de la Ilet, no hi ha manera ele saber
exactament que és el mató. Si es parla amb for
matgers, gastrónol11s, comerciants, etc, es podria
aplicar la dita castellana que (Jiu "caela maestrillo
tiene su Iihrillo", o sigui que cadascú té la seva
teoria o la seva opinió sohre el que és el mató.
El que queela ciar és que hi ha una gran manca
de consens en aquest tema que aparentment
podria semblar triviaL D'entrada, actualment, hi
ha molta confusió en el 110m, tal C0111 expliquen
CANllT i 0iAV....HRO en el llibre Els formatges a
Catllunya (1980): "Hi ha !locs on del brossat en
cliuen mató; i cl'altres, del mató, brossat. Hi ha
qui diu recuit al hrossat i el Diccion~lri F~lbr:l
dón~1 COI1l a sinonims hrossat i mató. Després de
la rna1edicció que la ira divin~1 féu caure sohre
els constructors de la torre de Bahel, no s'havia
vist una confusió semblant".
Recentment, CLOTET R. et al (1999) fa un repas
de b elefinició i de la descnpció tecnica que han
tingut en el transcurs del temps les tres paraules
(hross~lt, mató i recllit), que la majoria deis dic
cionaris i enciclopcclies donen com a sinóníms.
Aqucst rcp:1s comen.;;a per les descripcíons que
en fan els língüístes Coromines i Alcover, seguit
per les de clíccionaris, enciclopcc1ies, puhlíca
cions tccniques, tractats de costums (en ramhit
de l'antropologi~l) i tractats culínaris (en el te
rreny eJe la gastronomía).
D'aquest re¡Xls es c1ecllleix que el mató histo
ric era un formatge de xerigot, i que brossat,
hrull ¡ recuit lú:ren sinónims. En b figura 1 es
reproclueix l'esquema elel procés tr:1c1icional
dohtenció d'aquest prodllcte.
Els autors esmentats, partint de les (Jades
hibliogr:lfiques, del fet elel canvi ele cabana a
¡ del trehall de célmp
Catalunya (boví per
re:ditz:lt estímen que entre els anys 1910 i 1920
el mató \':1 comcn.;;ar a evolucionar i va passar
ele ser exclusi\'ament un proclucte ele xerigot a
cOl1Yertir-se en un formatge frese Les r:lons pro
hahles c1·aquesta evolució són la suhstitllCió de
1:1 lIet ele cabra i ovella, mé~s riques en greix i
protóna, per la ele vaca, i la generalitzaeió ele la
[xlstcurització de la lIet com a mesura higienicl
preventiva contra la transmíssíó ele patógens.
Aquests elos fets van supusar que el xerigot
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ohtingut de la fahricacíó ele formatge ringués un
contingut en proteYna m01t haix. El fet que el
canvi no es ya proeluir simultáníament a tol arrell
explica la confusió que exísteix actualment entre
el producte i les c1efínícions escrites.
És eviclent CJue aquesta transfonnació com
porta un canvi ele composíció í de característi
ques COIll es pot comprovar a la taula 1.
Tenint en compre aquesta reaJitat i la intenció
ele ];) Generalit~1t ele Catalllnya ele dell1anar, en
un futur proper, la ]nelieació Geogrüfica Pro
tegida (JGP) del mató, es van iniciar al Depar
tament d'Inelústries de 1'ESAB uns trelxills desti
nats a definír el proclucte, tant des del punt de
\'ista historie COI11 tecnic, i a reglamentar aquesta
denominació, en primer 1I0c per evitar que es
c1enominin amb aquest nom proc1uctes ele quali
tat i cOlllposíció molt allunyades elel proc1ucte
oríginarí de Catalunya, i, en segon 1I0c, per pre
servar la zona ele produccíó c1'aquest prodllcte a
I':lmbít geogr:'lfic el'orígen.
L'ohjectill d'aquest trehall és d'analitzar la
situació actual de proelucció, especialment en les
c¡i.'¡estions referents a la tecnología i a les matc
ries prímeres emprades, i a la comercialització
(volum ele producte, canals ele eomercialítzació,
preus i presenWcions).

2. Estudi de camp sobre com es fa
actuabnent el mató
El CJt:llogo ele los quesos de Esp:1l1a CIvIAPA,
1990) defineix el mató com un producte que
"s'elahora a partir ele llet pasteuritzacla de cabra,
vaca o la harreja d'ambdues, molt fresca i de
haíxa acíclesa. S'hi afegeix una alta proporcíó eJe
quall Cl11tígament quall vegetal) ,1 una tempera
tura variahle de 32 a 38 ºC, pe!' ¡¡conseguir una
C[uallada compacta, fortament enzimiitica, en
mitja hora de mitj~l11a. Optativament, es talla de
forma superficial la quallacla per ajucLlI' a la sine
resi. La massa qualbJa s'íntroelueix en teles i es
c1iposita en reeípients clurant algunes hores per
que s'escorri el xerígot í prengui forma. A conti
nuació es descl11motlla i ja est:l preparat per con
sumir".
A fi d'esbrinar que és el proclucte que es
comercialitza COIll a mató actualmcnt i com s'e
labora, es va confeceion:1r una enquesta que es
va formular, personalment o per currCll, a le;·; 58
formatgerics ele les 79 eensacles pel DARP

Figura l, Esquema del procés lradlCjon,I1 de fahrila,'¡ú de IllJló sego!ls e,Jl':'!' H,
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(Selyei de Protccció de la Qualitat deis Aliments,
1998), que segons aquest cens elahoren mató.
En total es van fer 1'í entrevistes i es van rehre 7
forlllubris emplenats per correu. L'c1ecció de les
forlllatgeries per :1 l'entrevista personal va comp
tar amh I"assessorament d'ACREFA tAssociació
Catalana de Ramaders í Elahoradors de For
m:ltges Artesans) i els criteris que es van tenir en
compte V,II1 ser: que fossin representatin:s de tot
el tcrrilori catali'l i que tinguessin un determinat
\'olum de producció i de comercialització.
Aquest tre]x¡]l de camp se centra en la pro
ducció artesana perquÉ' és la més represenWti\'a
de les pri'lctiques ele fabricació i la que ofereix
més faciliwrs el'acces.

Les forlllatgeries en que es van fer les
enquestes personalment són:
- l\lolH-Brú. a .\loi:l
El Canadell, a Santa Maria d'Oló.
- El fonnatger d'lIllastrell, a Ullastrell.
- Can
a Lli<:;i'l d'Amunt.
Granja Can Hordoi, a Sant Antcmi de Vílall1ajor.
,"'Jató "!\las Colol11er", a les í\Iasies de Voltreg:l.
- Lktics !'vlasgrau, SCP. a BorredCL
- El Uadré, a les Lloses.
- CJau d'Or, a Diure d'EmporclJ,
- ;'I"Jas Claperol, a Sant Feliu de Pallerols.
- Uctics CISaI1l1e\';J, SL "Artelac". a Sant Vicení,'
de Castellct.
- Castell Llehre, a Perall101a.
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Taula 1: composició e,timada a panir de diverses fonls
bibliogriífiques per CLOTET R. et al. (999) entre formatge de
xerigot obtingut de manera tradicional (versió amiga del mató)
i formatge frese obtingut de barreges de lIet de diferents espe
cies animals i no premsat (versió actual generalment presenta
da com a mató).
Formatge de xerigot

Formalge frese
(sensc premsar, In" salar)

~

.. _---,,~~-----~-------~--

s.m.s.
Materia seca

s.s.s.

mató i altres aspectes referents a la producció,
com també sobre les dimensions de l'empresa i
els nivells de tecnificació i ele control ele qualitat.
Es van confeccionar dos models d'enquesta; un
per a les formatgeries que elaboren mató amb
!let d'una sola especie animal (cabra o vaca), i
un altre per a les que ho fan amb Ilet de les dues
especies animals (cabra i vaca) (RODRÍGUEZ,
1998).
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La ubicació de la major part de les formatgeries
enquestades se cirCllmscriu en la zona central i
nord-est de Catalunya (figura 2).
El tipus d'empresa és familiar, exceptuant un
parell de casos en que s'han configurar com a 50
cietat limitada peró amb caracter marcadament
familiar (integrada pels fills deIs propíetaris). No
més en un cas s'ha trobat una societat anónima.
L'antiguitat de les formatgeries gira al voltant
elels quinze anys ele miríana, amb un mínim de
tres i un maxim de 39 anys. Destaca el fet que,
de les 21 formatgeries enquestades, 4 tenien
menys de cinc anys en el moment de l'entrevista.
La mirjana de treballaelors és d'unes 3 perso
nes. Solen ser familiars i amb contracte fix, ex
cepte alguns casos on hi pugui treballar algun

---_._-~~-""-~~~~~~~-~--~~-

Greixos

38

72

Figura 2. Sítuació en ellerritori
lanes

caral~

de les formatgeries cata

- Lactics Ermengol, "Molí d'en Pons", a Bellver de
Cerclanya.
- Cal Pujolet, a Marganell.
Les formatgeries en que es van fel' les
enquestes per correu són:
- Lktics Saborit, a Barcelona.
Cal joanet, a Ainet de Cardós.
Les Bones Coses del Montserrat SL, a Castellbell
i el Vilar.
Cal Rovira, a Berga.
- San Gil, a Albió-Llorac.
.. Formatgeries Artesanes del Bergueda sep, a la
Quar.
Antiga Granja El Prat, a Castellcir.
Amb les enquestes es pretenia obtenir infor
mació sobre la metodología d'elaboracíó del

Arxíus de l'Escola Superior d'Agricultura
Serie cinquena, any 2000, nlÍmero 4

ti

ramader prove'iclor (socO o es contracta algú
temporalment.
Pel que fa als a¡uts oficials, no n'hi ha. En
qualre casos s'ha obtingut una concessió de cre
dilS d'interes baix per fer millores a la formatge
ria o per adeCJuar-la a la normativa actual.
La majoria de les formatgeries pertanyen a
l'ACREE'\. (Associació Catalana de Ramaders i
Elaboradors de Formatges Artesans) (8 asso
cials). La resta pertanyen a tota una serie d'asso
ciacions comarcals, com poden ser, Artesans AIi
mentaris del Pirineu (1), Associació de Format
gers Artesans del Pirineu (1), Associació de
Formatgers del Bergueda
Naturals d'Osona
o Arrels del Ripolles (1); o a associacions
minoritaries, com són Consorcio de los Quesos
Artesanos de España (1), Agricultura Ecológica
de Catalunya O), Asociación Biodinámica de
España O) o I'associació CABRUJVI de Catalunya
(1). D'altra banda, s'han trohat formatgers que
no esta ven associats a cap entitat
InstaHacions i equipaments
La superfície mitjana de les formatgeries és de
1401112, amI> un mínim de 10 1111 i un maxim de
450 m2, on s'inclouen tant les cambres COlll els

equips.

Cambres ftedes
Totes les formatgeries tenen cambres frigorífi
ques, ates que en rotes fan formatge frese. En
funció de la capacitat i de les dimensions de la
formatgeria, se'n poden trobar fins a tres.
El volum de les cambres frigorífiques és d'uns
16,7 1113 de mítjana, entre un mínim d' 1 111 3 i un
maxim de 64 m 5
Totes les cambres esta n prove'ides ele disposi
lius més o menys automatics per al control de la
temperatura i de la humitat

oscillen entre els 80 i els 1.000 litres. El cahal
deis pasteuritzadors de plaques és de 1.000 a
3.000 litres/hora.
- Tancs de quallaela: la meltar deis elahoradors
que utilitzen cisterna pasteuritzadora també hí
quallen el producte. ta resta, incloent-hi els que
utílitzen pasteurítzador de plaques, tenen diver
sos tancs més petits per elaborar producres dife
rents alhora.
- Talladors automatics de la quallada: només se
n'han trohat en tres formargeries.

Característiques generals de la producció
El tipus de !ler que es processa per a tot tipus de
productes pot ser basicament de vaca i de cabra,
peró sobrerot es treballa amb llet de vaca. De Het
d'ovella, practicament no se'n troba. Segons les
dades publicades pel DARP (998), les quantitats
de Het destinada a elaborar formatges artesans
són: 1.740.000 litres de llet de vaca, 950.000 litres
de Het de cahra i 61.000 litres de Het d'ovella.
D'aquestes quantitars, el percentatge elestinat a
fer mató es pot veure a les figures 3 i 4.
La rap ele les vaques és sempre Frisona,
excepte en un cas concret d'una ra<;a alemanya.
La raí;<1 de les cabres és més variahle. Per orclre
ele preferencia trohem: la Saanen, la Murciana, la
Murcíanogranaclina, la l\lalaguenya, i la del país.
tes vaques estan majoritariament estabulades,
mentre que les cabres es troben en regim semi
extensiu i surten a pasturar cada dia.

Figura 3. Percentatge de llet de vaca emprada en elaborar for
matges artesans destinada a elaborar mató a Catalunya

Altres productes

5i%

Equips
L'equipamenr de les formatgeries esta format
pels elements següents:
- Homogen6rzador: nornés se n'ha trohat en un
pareIl de formatgeries on s'envasa lIet.
- Tancs refrigeradors: totes les formatgeries en
tenen, excepte un parell que pasteuritzen la Ilet
directament qua n els arriba. La capacitat mirjana
d'aquests tancs és de 1.250 litres (la mínima és
de 200 litres i la maxima de 3.000 litres).
- Pasteuritzador: esta molt estes !'ús del pasteu
ritzado[ oben de cisterna. Quant a capacitar,

Figura 4. Percentatge de Het de cabra emprada en elaborar
formatges artesans destinada a elaborar mató a Catalunya

Altres
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Els ramaders de cahres recorren a la sincro
nirzació deis zels per regular les epoc¡ues de pro
ducció. D'aqllest:! form:¡ tenen garantida la pro
clucció de llet durant tot l'é1l1Y i, a més, poden
escollir en quin 1110ment en yolen mes o I11cnys
(en [unció ele la demanda del mercar).
La l11unyida en tots els casos es mecánica.
Controls de qualitat
Els controls sobre la lIet í el producte acabar cs
duen a terme com :1 mínim un cop al mes.
Aqucsts controls periódícs consten e1'una analisi
química í microbiológica. De fet, molts forl1lat
gers porten mostres de lIet i fonnatge cada c¡uín
ze clíes o setmanalment als Iahoratorís. D'~¡ltra
h:mda, hi ha formatgeries que porten un control
e1el procés basat en I'APPCC
El:; formatgers que reben la lIer de prcwe'iclors
en determinen I'acidesa, que no ha d'exceclír de
16 ºD
en llet de vaca per ser acceptacla.
D'altra handa, :ICiuells que tenen ramat propí no
comproven I'acidesa ele la llet diariament ja que
en coneixen la procedencia, amh la qual cosa
tenen assegurat el hon est:lt de la Ilet (la frescor).
Durant el procés, s'efeetuen els controls de la
temperatura i del temps. El control elel pI L no
mes es fa en alguns tipus ele formatgcs.
Aspectes generals del mató
L'antiguítar de l'empresa coincideix practicament
sempre amh la c1ata de la primera ebboració de
mató. Dicm "prücticamcnt" perque alguncs for
matgeries ja I'elaborayen l110lt alxms de consti
tuir-se C0111 a empreses.
El motiu per haver-ne iniciat I'elahoració va ser
fonamcntalment la possihilít~lt ele complementar
la venda de la lIet. La haixa quota Iletera assigna
da als ramaders els oblíg~l a clonar SOI1icb als
excedents cJ'alguna manera. L'ebhoraeió de mató
e1s 110 permetia. També el haix preu ele la Ilet en
va incentivar l'ebboració en alguns casos.
Pel que fa als fomwtgcrs que heretaren el
negoci familiar, assumien I'ebhoració de mató
eOIl1 una manera c1e preservar b tradició.
El metode el'elahor:lció, en 1110lts casos s'ha
heretat f:¡miliarlllent, peró hi lu un gran nombre
(11 APPCC. "An:¡(js¡~ de
i Punto,..; de Control Crílicu~". seguns el
l{ei:d dccrct
¡J' 11
fehrcf tll' 100(]. pl'i qual ~\'st~lhle¡xcn les.
rHHJlX'S reb:i\'í.,'s als 1ll~lrtipll1adors d'~I¡¡liH:IUS
Els ('D,
d(~}rn¡cs. 5ón b unirai en qUl' es l1lCS;Jra LK'itles;¡ {,.'n les
j fran~'a.
"" 0,1 g d'{ícid j~\ctÍl: pcr ¡¡[fe
imlú.-;¡rk''s

¡,lene.

de fonnatgers que l'ha conegut o l'ha apres per
mitjü de l'assistenCÍa a cursos espeeialitzats (a la
Torre !V1arimon de Caleles de Monthui, a l'Escola
Quintana de les I\Jasies ele Voltrega, a l'Escola
Agr;)ri:l de Bellestlr de la Seu c1'Urgell),
La import'll1cia que ocupa el mató en el eon
jllnt ele productes ele cada form~¡tgeri:¡ varia mole
Hi ha formatgeries que I'han elaborat des ele
sempre i que compren amh consumiclors hahi
tuals cl'aquest proclucte encara que formí una
pan recluida del total de VOl1l111 ele negocio 1 n'hí
ha que viuen del mató, que no fan cap <lItre pro
ducte. No es troba una tendencia clara en aquest
aspecte.
La comercíalització es fa mitjan<;ant la distribu
ció de la rnatcixa empresa, princip:¡lment a peti
tes hotigues generiques, botiglles especialitzades i
a dOll1icilL incloent-hi restaurants i particuL1rs.
Quant a etiqllet~ltge, no s'utilitzen els distin
tius de les denominacions comarcals que posse
eixen, perque no es consideren ütils. Només es
fan servir qllan s'exposa el producte a les fires.
Les üniques marques de distinció que s'hi in
c10uen són: premis aconseguits en concursos,
clistintius amh la "A" d'Artesans o, com es el GIS
de "I\las Claperol", ['etiqueta del CCPAE (Consell
Catal8 de Proclucció AgJ'3ria Ecológica).
Pel que fa al rendiment, per obtenir un qui
logralll de mató ele cahra es necessiten Llns qua
tre litres de Ilet, mentre que per obtenir-ne un de
mató de vaca calen una miCI mes ele cinc litres.
En aquest últim cas, tamhé elepen del ¡ipus de
cO;lgulant que s\ttil itza. Fent servir qu;¡[1 animal,
cal mes !Iet per obtenir la mateixa quantitat (le
m~lló que si utilitzem c10rur ddcíe
Aspectes tecnológics del mató
Els aspectes teenológics elel mató es poden resu
mir en quatre c1iagr;¡mes de nux (figures 5 a 8),
que recullen la informació obtinguda a les en·
C)uestes. Les diferencies entre les quatre l11aneres
el'elahorar mató s'expliquen per l'origen ele la !let
i pel tipus ele coagulant utilitzat. Aquests elos
aspectes condicionaran les característiques orga
noleptiqlles del proclucre final. La lIet de yaG1 es
co:¡gula amh quall animal en 7 formatgeries i en
en 8 formatgeries amh c10rur cllcic, mentre que
la Ilet ele cabra es coagula amh qllall animal en
6 formatgeries. I-li ha 2 formargeries que utilitzen
I'herhacol com a coagubnt; 1 treb;¡lIa amb lIet ele
vaca i 1 amb Ilet de cabra.
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Figura 5. Diagrama de l1ux de la bhricació ue lllal() amlllle! de
Y~l('a i quall anitnJl con1 a ~Igent nugubnt segnIl:-\ le:"\ enque~[es

Fi¡,\ura 7. Di:lgrama ue flux del mdló de cabr:1 coagular amb
quall :lllim:iI segol1s les c'nquestc's

Ud refrigerada

4 ºC

uuranl 2-3 minulS

Pasreuritzack)

durant 1 mil1lll

Hc'rredamenr

CVí milI F: 1:2'500

10 mínuts

E!lllll(llllamenl

Emmotll¡ltl1enr

Eo.;,C()ITeguúa

E~corr!;,'guda

Figura 6. Diagrama de tlux de b fabrícldú de ll1al{) amh Ilet de
\ Jea i ( ¡"rur c:¡Jcic com a agenr coagubnt segons les enquésres

Uet refrigerad:1
F:lsreurirz:iCi()

I

Figura 8, Diagrama de flux de la fabricacíó de mató de cabra
coagular al11b herbac()j segons els resultats de les em¡uestes

.¡ LC
HO-H2

Addi(i(, clorur dlcic

Le

c!\mll1t 1 nlinur

I 4 ml;1

~(,'!jp/\')

F: 1:300

Hemen;ld" const:lnr
m.L.m
~lglllaCiÓ immediata

1

1terús () drenatge
[ ....... Retirada de Aerigor
EIllIll(ltll:ll1lent
Escorreguua
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Per raó de la poca precisió en les respostes
quan es pregunta pel nombre de litres de llet uti
litzats en relaboració del mató, és impossible
donar xifres sobre les qU3ntítats de mató elabo
racles per un procediment o altre.
La qualbcla resultant presenta un aspecte gra
nulat si es coagula amb CaCI" i gelificat si la coa
gubció és el1zimatica (quall animal o vegetal).
Quant a l'escorregucla, és molt variable, no hí ha
cap pauta. Cada elaborador l'escorre de manera
diferent; es por fer mítjan<;:mt motiles, gases,
motiles amb gasa, sabtes, capses i gases, pla
ques pe rforacles , etc.
Les presentacions també són molt e1íverses:
en rerrines petites (de 75 a 200 g), en formar
gran (<.1'1 a 2 kg), <1mb gasa o sense, erc.; més
ene!avant tornarem a tractar d'aquest tema.
Reflexions finals de l'enquesta

Tots els enquesrats continuaran fent mató sense
fer varíacions en el procés ni incorporar-hi cap
novelat.
El futur e1el mató es veu de manera eliferent
segons la comarca o la zona. Hi ha qui pensa
que es podria vendre més i bi ha qui diu que 1'0
ferta aba sra tota la demanda existent actll:dment.
Pel que fa referencia él la creació d'una indi
cació geogratka protegida (lGP) per al mató, en
general es valora positivament, pero es veu poc
factible tenint en compte la gran diversitat d'eJa
horadors.
Elaboració de mató segons els diagrames de flux
obtinguts de les enquestes

Ln cop obtinguts els diagrames de t1ux a partir
ele les enquestes es van elaborar a la formatgeria
de la Granja-Escola Torre Marill10n els quatre
tipus de mató següents:
Amb lIet de vaca i coagulat amh clorur caleic.
- Amh Ilet de vaca i coagulat amb ql.lall animal.
Amh Ilet de cabra i coagulat ;lmh quall animal.
Amb llet de cahra i coagular amb herhacoJ.
Cada fabricació és va fer a partir de 20 I de
llet. El quall animal utilitzat teni:l una composi
ció ele 70 '}'Ó de quimosina i 30 0/c, de pepsina i
una 1'01'<;a 1:10.000. De l'herbacol es va fer un
extracte a partir d'tll1a macera ció de 6 h a 30 OC
amh "ligua segons el protocol descrit en RIGAll i
PÉHEZ (1997). La fon;:a mesurada pel metode
Soxhlet va ser d'l: 300. El c!orur caleic era de
qualitat aliment;lria i tenia una concentració de
46 % p/v. La dosi era ele 0,3 mili de llet qLlan s'1.1
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tilitzava com a complement del quall animal o
vegetal i de -i mili de lIer quan era I'agent CO:I
gulant.
La lIet que es va coagular enzimiític::unent es
va pasteuritzar en un pasteuritzaclo[ de plaques,
20 segons a 75
i la que es va utilitzar per a
la precipitació :1ml> clorur dlcic un cop pasteu
ritzada s'escalfava a la cisterml fins a assolir els
80-82 oC, !11oment en que s'hi afegia la sal cálci
ca i es forma ven granuls en 5 minuts. La resta del
procés es va fer tal com es descriu él les figures
5,6,7 i 8.
EIs matons fabricats van ser objecte cl'una
caracterització fisicoquÍmica. De cada fabricació
es van :malitzar !¡ formatges i cada analisi es va
fer per duplicat. A la taula 2 es pot veure la COI11
posició ele la llet ele partida í a la taula 3 es
veueo reflectides les mitjanes deis resultars de
l'analisi fisicoquÍmica, en que s'aprecien les
diferencies de composició lligadcs a la lIet de
partida i als diversos sistemes ele coagulació.
Tamhé es va fer una descripció sensorial dels
diversos matons acabats de ter. Aquests en són
els resultats:
lYlató elaborat amb ¡¡et de vaca i quall animal:
Color: blanc groguenc.
- Textura: gelificacla.
Gust: dol<; i Iletós.
Afató elaborat amb llet de vaca i clorur cldcic:
Color: blanc groguenc.
Textura: granulada. L'aspecte és molt ferm,
pero a la vegaeb té tendencia a desfcr-se si s'hi
exerceix una mica ele pressió. A causa de l'es
tructura granulosa, la sensació a la hoca és la
d'un producte més eixllt que els altres matons.
- Gust: dol<; í lletós, pero és més marcar que en
el cas anterior, record a el de la llet cuita.
lvIató elaborat amb llet de cabra i quall animal:
Color: hlanc brillant.
Textura: gelificada.
- Gust: dol<;. Helós í gras (el contingut en greix
ele la lIet de cabra utilitzada era més elevar que
el ele la llet de vaca).
Mató elaborat amb llet de cabra 1 herbacoL'
- Color: blanc i brillant.
- Textura: gelificacla Per hé que més tova i més
humida, recorda les alu'es dues mostres coagula
eles amb quall animal.
- Gust: dol.;;, lletós i graso

Tanta 2. composició de les lIers utilílzades en l'elaboraci6 dels

Dades de producció de mató

matons

En tractar-se d'un producte de caducitat moJt
rapida, considere m que se'n consumeix el 100 %
de la producció, ja que no existeix la possihílitat
d'emmagatzemar-lo i només es produeix el que
el mercat és capa\; d'absorbir. D'altra handa, és
interessant ele remarcar que I':'írea de producció
de! mató es limita exclusivament a Catalunya i a
les comunitats autonomes properes (País Valen
cia i Aragó).
Segons el responsable comercial de Líder, en
aquest rnoment aquesta empresa posseeix el 60
% de la comercialització de formatges frescos a
Catalunya amb la seva marca "Que's Líder", i es
calcula que la venda diaria de mató industrial a
Catalunya és de 10.000 kg aproximadament, la
qual cosa suposa unes 2.200 tones I'any. D'altra
banda, segons dades del DARP, la producció de
mató artesa a Catalunya és de 39] tones (dades
de 1996), la qual cosa representa el 15 OlÍ) del
total de mató, Aixo equival a un consul11 per
capita de mató de n0111és uns 400 g per persona
i any. Segons NIELSEN (998), a Caralunya es con
sumeixen 5.998 tones l'any de formatge
per tant, el mató representa el 43 % del consum
total de formatge frese.
Paral·lelament, la producció de mató artesa
representa e! 4() 'Yo de tota la producció artesanal
de formatges, que és de 969 tones, segons dades
del DARP de 1996 (GUIH.ADO i VÍLCHEZ, 1998)

Extracte sec total ('l-h)

L/e! de vaca

L/e! de cabra

12,38

13,7
),00

3.91

l'roteina

3.40

(%)

Tanta 3. Composíci(¡ deis matO!1S elaborats segoJ)S els di:t
grames de t1u" resultants de les enquestes
Afató de t'rlcrJ 114:ltó de I'ilCil ¡'I/Jaró de cabra ll¡!ató de cfibra
qua!! il1ltlfifl! + cwrur rJlór + qua/! {mima! + herb,1col

+

Extracte sec í%

20,

34,75

26,72

2,3,68

Humítat %¡

79,2'1

6"5,2"5

73.2H

76,32

1,05

1.96

1.3,j

1.l9

5,06

5.6í

5,01

5,05

Calcí (mgllOO g) 179,2H

23H31

()'86

0,68

o,n

0.70

9,19

15.09

15,62

11.6H

L14.27

45.42

5J,lí

49,32

12,

11.1

31'),:10

41,39

Cendres
Cend./E.

-;t'c

iY:1

Calci/E. sec
Greix %¡
Il{,

Greix!E.

Proteina

,,;t;.>c

(;'íl

f}úProL/E. sec

9.31

44,&1

192,3

165,9

7.87
33,23

D'aquests matons es va fer un tast informal
amb uns 20 estudiants de l'ESAB; les preferen
cies van ser per al mató de cahra cO:1gulat amb
qU:111 animal.

3. Aspectes sobre la comercialització
del mató a Catalunya
L'estudi de la comercialització del mató, tant I'in
dustrial com l'artesa, que inc10u la distribució i la
venda, les presentacions, I'etiquetatge i el preu,
es va clur a terme mitjan<.;ant visites a fires, mer
cats, hipermercats i hotigues repre:íentatives.
Paral,lelament, es va obtenir molta informació a
partir d'empreses com Cadí, Ato, Líder, R, C.
Lleteres del Bergueda, i ele representants d'orga
nisme:í oficiaJs, com el Servei a la Protecció de la
Qualitat deIs Aliments del DARP i ACREFA
(Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors
de Formatges Artesans).

Presentacions

El mató industrial
Segons les dades proporcionades pels industrials
del sector, e:í pot considerar valida la proporció
d'un 20 % de mató envasat i un 80 '% de mató a
granel, una gran part elel qual és subministrat per
a la venda en envasos d'1 kg, 2 kg i
kg, per
bé que es presenta al públic exposat en plats i
sabtes, perque així adquireix un cadcter més
tradicional.
L'article 9.8 de la regbmentació de les nor
mes de qualitat deis formatges destinats al mer
cat interior COrden de 29 ele novembre de 1985)
diu: "Queda expresamente prohibida la venta de
queso fraccionado, siempre que pueda dudarse
de la identificación del mismo", Queda el dubte
de qui pot controlar el compliment d'aquesta
normativa, i és que, si el control depen del
mateíx venedor, pot ser que es generi un con
flicte d' interessos,
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Cal de clestacar la gran díspersió de formats
Úaula
tot i que la majoría de fabricanrs opten
clarament pel formal a granel, sense que es
manifesti, pero, cap preferencia per un ripus
concret de granelaria de les terrines.
Pel que fa al material de l'envas, tots els
fabricants utilitzen terrines de plastíc, excepte
Líder, que té també alguna presentació en vielre.
Quant a I'etiquetatge, es van analitzar les eti
quetes corresponents a tres marques representa
tives del mercar del mató industrial: Líder, Láctics
Sta. Eugenia i El pasturet. La referencia és el RD
1268/1997, de 24 de julio] (en el moment de la
realització de! treball encara no havia aparegut la
nova normativa, RD 1334/1999).
En general (¡aula 5), els fahricants no tenen en
compte la normativa legal a I'hora d'elahorar les
etiquetes, i en la majoria deis casos les dacles són
íncompletes. Pel que fa a les dades que han cj'a
pareixer en el mateix camp visual (la paraula
"queso" o "formatge", l'expressió "fresc" o "pas
teuritzat", el tipus de lIet, el contingut ne!, la data
de caducitat, el día en xifres, el mes en lletres i
una al",ada de carácters determinada), crida l'aten
ció e! fet que en cap cas no es cataloga el pro
ducte com a "formatge fresc", que és com s'ha de
considerar el mató eles del punt de vista de la
normativa, sinó que apareíx directament l'expres
sió "mató", que només s'hauría d'utilitzar si es trac
tés d'un producte protegit per una norma indivi
dual de qualitat. A més, es constata una absoluta
disparitat ele críteris sobre la resta d'aspectes legals
que han d'aparei.xer en el mateix camp visual ele
l'etiqueta, fins al punt que no hi ha cap etiqueta
que compleixi totalment la normativa legaL
Les altres dades que la normativa obliga a
íncloure en l'etiqueta, per hé que no necessaria
ment en el mate ix camp visual, són: el percen
tatge d'extracte sec, el de materia grassa sobre
extracte sec, la classifícacíó per contingut gras, la
indicacíó de "conservació en freel", la raó social,
el registre sanítari i el lot de fabrícacíó. En aquest
sentit, observem que Lactics Sra. Eugenia com
pleix tots els requisits i que en les etiquetes ele
altres c1ues marques no apareix la classificació
per contingut gras, ni tampoc el percentatge
el'cxtracte sec en el cas ele Líder, ni el lot de
fabricació en el d'El pasturet. Segurament
aquests aspectes són més comuns en altres pro
ductes elaborats per aquestes marques.
De tot aquest apartat cal remarcar que la
paraula "mató" és, sense cap mena de elubte, la

que més destaca en tates les etiquetes, la qual
cosa ens fa pensar que es juga l110lt amb el conei
xement del producte que en té la població, enca
ra que no estigui clirectament definit C0111 a tal.
A la taula 6 es pot veure la informació que
sobre el producte contenen diverses etiquetes de
mató industriaL

El mató artesa
En el cas del mató elaborat artesanalment.
segons daeles deIs productors, es pot considerar
com a v;)lida la proporció d'un 77 % envasar per
un 23 ')lo a granel. Una explicació d'aquesta
tendencia contraria al que passa en l'ambit
industrial podria ser que, en ser venut principal
ment en [¡res, el mató ;lI1esa no compta amb la
infraestructura adequada per poder ser expedit a
granel de manera correcta.
Pel que fa als formats de presentació, hi ha
molra més variabilitar. En concret se'n compten
vuit tipus (de 100 g, 150 g, 250 g, 300 g, 400 g,
500 g, i fonnats gwns per a la venda a granel). El
material de l'envas és sempre terrines ,de plastic
Ctaula 7).
L'etiquetatge del mató artesa també ha estat
objecte c\'estudi prenent com a referencia tres
marques representatives del sector: El Putxet, El
Canadell i Can Corder. Es constata que cap
marca no compleix la normativa referent a les
dades que s'han de presentar en el mateix camp
visual (taula
1 s'ohserva cl mateix incompli
ment en el tractament de les altres uades ohli
A la taula 9 es pot veure I'analísi d'al
tres etiquetes sobre parametres relacionats amb
el producte.

Taula 4. FormalS de presenracíó de ··malÓ'· industnal
Marques

·Tavi formatger
. Lídef

TerriJhl

Terrina

100 g

200g

Terrina
250g

Granel

x

P

x

x

x

··c,m Pujo!"

x

"Can llurdaW

x

·'Cadí··
"El Pasturef·

Ji.

Ji.

x
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Taula 5, An<llisi del compliment de 1,1 normativa d'etiquetatge de tres marques fabricants de mató industrial

MARQUES

Dades que han de figurar en el mateix ctlmp visual a !'etiqueta
Líder

Uctics Sta, Eugenia

El Pasturet

Denomillaci{, de producte: "Queso" o "Formatge"

NO

sí

NO

"Fresc" () "Pasteuritzat"

NO

NO

NO

Tipus de llet

sí

sí

NO

Contingut net

SÍ

SÍ

SÍ

IJatl de clducitat

NO

SÍ

SÍ

Dia en xifres

NO

SÍ

SÍ

Mes en lletres

NO

NO

NO

AI~ada

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

sí

sí

SÍ

sí

Classificació per contingut gras

NO

sí

NO

Indicació "Conservació en fred"

SÍ

sí

SÍ

Raó soci,¡j

sí

sí

sí

Registre sanitari

sí

sí

sí

Lot de fabricació

sí

sí

NO

de cackters correcta

Dades que no cal que figurin en el mateix camp visual
(Yi)

Extracte sec

(XI Greix/Extracte sec

Taula 6, An,disi de diverses dades de les etiquetes de set marques de mató industri,¡j
,\!arques

Codi
de IXlrres

Data
de caducitat

Elemenrs identificadors
de producte cataLl

SÍ

NO

sí

SÍ

sí

sí

Sí

NO

SÍ

SÍ

sí

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

sí

sí

NO

SÍ

sí

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

sí

SÍ

sí

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

sí

Tipus
de coagulanr

L'<lvi Fonnatger

SÍ

NO

Líder

sí

Can Pujol
Can Burdall
Cadí
El P'lsturet

'X, Extracte
sec

Tipus
de llet

ry()

Grei..x

Elements que identifiquen el producte com a
cata la
És curiós observar que els fabricants industrials
(6 de 7 marques estudiades) donen més impor

tancia a la identificació del producte com a
catala que els fabricants artesans (4 de13 mar
ques estudiades). Aquesta identificació es fa mit
janc;ant dibuixos o figures que representen
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Taula 7. Formms de pre"entací" del mató :mesan:d
lv/arques

100 g 150 g 250 g 300 g 400 g 500 g Granel

x

"El Canadell
"PIa de l'Esuny"

x

".\lestre .\lenut'·

x

x

'Clau dOr"

"Can Ponsa"

x

"Herbacor

x

"Ca la Pastora"

x

x

x

x

x

x

lIlotius cI'espai í de renclihílitat per metre qua
drat, sol tenir una presencia molt limitada.
El canal ele comercia!ització del mató artesa
esta hasat fonamentalment en la xarxa de mer
cats firals, pero tamhé passa, i de manera signi
ficativa, pels mercats de tipus municipaL En
Gll1\'i, aquest producte, curiosament no es troha
tan facilment en les botigues especialitzades en
forn13tges, i a més queda fora del mercat ele gran
consum, ja que no es distrihueix per hipermer
cats, supermercats, ni hotigues de descompte
C"hareliscounn.

El preu del mató
"1\lolí de la

x

x

"Anoía·lac"
Ll~l\'jna"

x
x

x

"Can Orjusa"

x

x

"Can Corder"

x

"El Putxet"

x

·Cal Pujolet"

x

x

x

masies, pastorets, paisatges, harretines
des del tipus "El nostre", "mató de

O

!legen
, etc.

Data de caducitat
Les caducitats superiors a 7
que presenten
alguns productes imlustrials, d'aquest nwterial
tan humit i neutre com és el mató, o bé porten
un tractament termic (pasteurilzació), o han estat
envasats en una atmosfera modificada, o porten
algun tipus de conservant, característiques que
no consten en cap etiqueta í que hi haurien de
constar. En canvi, tots els matons artesans estu
díats porten la data de caducitat, que oscilla
entre 1 i 3 clíes.

El canal de distribució
El mató industrial és
en hotígues tradi
cionals, botigues especialitzades, mercats i
supermercats. En establiments del tipus "Iurdis
count", on es comercialitzen lactis de !larga ca
ducitat, no s'incorpora aquest tipus de producte.
Si a !'interior d'una gran superfície hí ha botigues
especialitzades, el mató sol rehre un tractament
tradicionals, pero si no
similar al de les
és aixÍ, el mató ha de competir en el lineal de
fred amh productes de venda més massiva i de
més !larga caducitat, i en aquests casos, per
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Es va fer un estudi ele preus del mató inelustrial
per esuhliments i per
correspo
nents a l'any 1998.
Es van ohservar cliferencies de preu entre
mercats municipals de l'orelre del 87 % en el
format a granel (Sant MartílVilassar). TaOlhé
entre formats fíxos es constaten cliferencies im
portants, per exemple, entre els 100 g a 2.800
ptes./kg CLíder, mercat ele Vilassar) i els 200 g a
740 ptes./kg (Líder, Condis), una diferencia del
378 %.
En canvi, s'ohserva una gran uniformitat en
els preus de totes les presentacíons de mató
~lrtesa, tant en els formats petits com en els
grans. Cal destacar, pero, que es va detectar que
a Montserrat els preus eren més elevats, un fet
motivat per factors externs al producte, com són
el turisme, la traclició, etc.

4. Discussió
Sobre les enquestes

Pel que fa a la
de fahricació, a banda
d'alguns detalls relacionats <lmh el temps i les
temperatures, les diferencies més iOlportants
són: la Ilet utilitzaeb, de vaca o ele cahra, i l'agent
coagulant, quall animal o dorur c'llcic. També es
constata l'ús de l'herhacol, per hé que ele mane
ra :mecdotíca, Un punt important en que ereiem
que els productors, I'Administr3ció i els consu
midors hauríen ele posar-se cl'acord és si tot pot
rebre I'apel·!atiu "mató" o si es vol fer un pro
duete protegit, la qual cosa implica una certa
garantía de qualitat. En aquest darrer suposit, l'lIS
de clorur dlcic eom :1 coagulanl seria qüestio
nable; el'una banda, perque és un aclditiu que
provoca la precipitació de la ease'ina en comples

Taula 8, An:liísí del cOJllp]¡ment de la norm:ltÍ\':I d'eliquel:ltge de tfes marques fabríC:lI1ts de mató anesa

Dades que han de figurar en eL mateíx camp víSl/al a i'etíqueta

MARQUES
El Putxet

El Camdell

Can Corder

DenolIlin:lció de producte: "Queso" () "FOflll;ltge"

NO

sí

NO

"Fresc" () '!':Isreuritzat"

NO

NO

KO

Tipus de l\et

SÍ

sí

KO

C()ntingut nel

SÍ

sí

sí

Data de caducHar

NO

SÍ

sí

Db en xifres

KO

sí

sí

Mes en lIetres

NO

NO

NO

A!.;ada de cadeters correcta

NO

sí

NO

NO

sí

sí

sí

sí

sí

Classificac¡ó per contingut gras

NO

SÍ

NO

Indicací() "Conservacíó en fred"

SÍ

sí

sí

l{aó social

sí

sí

sí

Regism: sanit:lri

sí

sí

SÍ

Lot de fabricac;"

sÍ

sí

NO

Dades que no cal que figurín en el mateix camp visual
,% Extracte

St:'C

%¡ GreixJExlracte sec

de cO;Jgular-la, com fan els eoagulants utilitzats
tr;Jdicionalment (quall i herhaco]) i, de bltra,
una part important tant del sector pro
ductiu com del sector consumidor considera que
I'ús del c10rur dí\cic no és adequat.
Un altre aspecte que c;J1 tenir en compte és el
grau satisfactori d'adequ;Jció de les instal·lacions
i les bones practiques de fahricació de la major
part de les forrnatgeries artesanes, ia que es trac
ta cl'un producte delicat des del punl de vista de
la
alimentaria.

Sobre l'elaboracíó del mató segons els diagrames
de flux de les enquestes
Ens centrarem en la composició i les característi
ques organoleptiques, i deixarem de banda as
pectes C0111 el rendiment, que és difícil d'estahlir
en aquest tipus de producte que segueix formant
xerigot després d'envasar.

Els matons de cabra tenen un extracte sec
més alt que el de vaca coagular amh quall ani
maL ates que la ller de
com es por ohser
var a la taula 2, té un extracte sec més ele.al.
Entre els matons de cabra, I'extracte sec del mató
CO;Jgulat amh quall anÍm;J1 és més alt que el coa
gulat amb herhacol. (De
l'extracte sec de la
quallada depen de l'extracte sec de la lIer, del
contingut en materia grassa i de la manera de
coagular i treballar la quallada,
1985.) En
canvi, el mató de vaca
amb clorur c'íl
cie dóna un extracte sec molt superior, perque el
tractament de calor, en ser molt més alt, precipi
ta la prore'ina soluhle i perque la prOle'ina, en
estar floculada i no gelificada, reté menys aigua.
Quanr a les cendres, en els matons de vaca el
coagular amb clorur caleic té
el doble de
cendres a causa del nivel! superior d'extracte sec
i de la sal utilitzada en la coagulació. Els matons
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Tanla 9, Anállsi de di\'erses dades de les etiquetes de lll'lrll"es de m;Hú ane,,)
Tipus
de Hel

Tipus
de ",agulant

(;11 Gren,:.

El Canadell

sí

NO

sí

Pla de l'Esl;my

sí

SÍ

I\lestre I\lenllt

sí

Clau d'Or

Codi
de IJarres

Data
de caducit;H

NO

NO

SÍ

Elements identificador,;
de proclllcle c11aE1
,--
NO

NO

NO

NO

sí

NO

NO

NO

NO

NO

sí

sí

sí

sí

sí

sí

NO

sí

NO

Can Ponsa

sí

NO

NO

NO

NO

sí

NO

Herbacol

sí

SÍ

NO

NO

NO

sí

NO

Ca la Pastora

sí

sí

sí

sÍ

NO

sí

sí

Anoia,lac

sí

NO

NO

NO

sí

sí

NO

i\lolí de la Lla\'ina SÍ

NO

NO

NO

NO

sí

NO

Can Cordel'

sí

NO

NO

NO

sí

sí

NO

Ell'utxet

sí

NO

NO

NO

NO

sí

NO

Cal Pujolet
---,
Cm Orjusa

sí

sí

sí

si

NO

NO

sí

SÍ

SÍ

sí

sí

NO

SÍ

NO

1\ la rqlle s

Extr;¡cle

de cahra tenen el contingut en minerals propor,
cional al seu extracte sec í els \':1lors són els
hahituals per :1 aquesl producle (ALAIS, 1985), En
utilitzar el c\orm caleic com a additiu en una de
les fahricacions de matons, ens va semhbr inte
ressant determinar-m~ el contingut en calcL Efec
tivament, els malons de vaca ebhorats amh clo
rm caleic tenen més calei, pero aquest augment
és proporcional a \';mgment d'extracte sec, la
qual cosa vol dir que la sal marxa amh el xerigot.
EIs nivells de calei en els matons de cahra estan
relacionals amb els continguts en extracte see.
En el GIS deis matons ele vaC:1, el continglll en
greix esta llígat al eI'extracte sec, i és molt més
elevat en el de c\orur caleie. Pe! que fa a l'ex
tracte sec, el continglll és similar, ja que, de fet,
el
que queda en el fonnatge és el que
engloha la prote'ina
El mató de vaca amh clorur dleic té un con
tingut de proténa més alt, segurament perque el
tractament termic fa precipitar la prote'ina soluhle
i perque, com hem dít abans, la prote'ina tlocub
da reté menys aigmL El m;ltó de cabra coagulat
amh quall animal té una prote'ina més alta que el
de vaca pel fet que el nivell ele prote'ina ;1 la llee
tamhé és més alt, En canvi, el perceneatge de pro
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téna del mató de cahra coagulat amb herhacol es
més h:1Íx fins i tot qlle el de vaca perque l'her
hacol dóna menys rendiment en prote'in;L
Cal destacar dos aspectes referents a les ca
ractcrísliques organoleptiques, D'una banda, el
color hlanc groguenc deIs matons de vaca i el
blanc brillant deis matons de cabra, La causa és
que el
de la llet de vaca conté el pigment
~-caroté, que no conté el greix de la Ilet de cabra
(AL\15, 1985} 1 cj'altra banda, la textura gelifica
da deIs maton5 coagulats enzímáticament i la
granulada en els precipitats <1mb c\orur clleic
Entre els formatges coagulals enzinüticament,
aqueJls en que s'ha utilitzat Clllall vegetal presen
ten una textura més humid;L Sí fem una relació
numérica entre el percentatge de proteina i la
humitat de cada mató, veurem que correspon él
la descripció organoleptica: el mató ele vaca i
clorur dlcic és més eixut, el mató de cabra i her
hacol més humit, i entremig queelen els altres,
Un altre aspecte destacable és la sensació grassa
obtinguda en els formarges de cabra, sensació
que no dóna el mató ele vaca amb clomr dlcic,
per bé que té un percentatge de greix més ele
\~aL Probahlement, la textma gelificada afavoreix
aquesta sensació i la granulada l'ellll11ascar:L

Sobre la comercíalització del mató
PHESEl'<TACIÓ 1 ETIQL'ETATGE
Quant al format, destaca la gran varietat ele pre
sentacions del mató artes;! (7 formars diferents)
en comparació amb \'industrial
formats dífe
rents) i la tendencia im'ertida ele la venda a gra
nel (el 80 %) del mató industrial i el 23 % del
mató artesa, Segurament aixo és així pel fet que
l'envasament en formats grans és més económic
(facilitat de manipulació, emmagatzematge, etc.)
i perque el mató industrial disposa de més infra
estructura de manteniment de la cadena de freel
(indústria, transport, hotiga).
Amh relació a J'etiquetatge, en general ni en
l'industrial ni en I'artesa no es compleix la nor
mativa, cosa especialment greu en aquest GlS,
atesa l'escassa definició del proclucte. Només una
de les sis marques estudiaeles posa la denomina
dó del producte correctament. Pel que fa a la
materia primera utilitzada, totes les marques ele
mató artes~l estudiades especifiquen el tipus de
llet; en canvi, dels sis nwtons industrials estudiats,
dos no especifiquen la lIet C0111 a ingredient.
Un altre aspecte curiós que podem remarcar
és I'LIs c]'elements que identifiquen el proclucte
com él catalú en el mató industrial respecte elel
poc lIS que LlI1 d'aquest reclam els productors
artesans.
DATA DE Cr\])UClTAT
Crida l'atenció el fet que tots els matons artesans
estudiars presentin una caduciwt curta, en con
trast amb els industrials, que presenten caduci
tats de fins a 30 clíes, que no s'entenen en un
producte humit i neutre, si no és que porten
conservants o han estat p8steuritzats (en aquest
GlS, 30 dies encara seria molt), cosa que no s'es
pecifica en cap etiqueta.
PHEUS 1 D]STHlBUCIÓ

Les diferencies de prells van de les 616 ptes./kg
de Cadí a les 2.800 ptes./kg de Líder. En canvi,
en el mató artesa, tot i que hi ha molts més pro
ductors i molts més fonnats, els preus estan més
de les 1
ptes./Kg de La Clau d'Or a
les 850 ptes./kg d'EI Canadell. A més, b mitjana
de preus del mató artesa és lIeugerament més
haixa 0.120 ptes.íkg) que la del mató industrial
(1.250
Amb referencia a la distribució, s'observa que
els canals són diferents. El mató artesú té una

distribució molt local i fonamentalment rural
(I'entorn de les formatgeries) i el mató industrial
es ven a supermercats, botigues i grans superfí
ja que el seu conSUl11 i distribució són d'am
hit més urba.
PHOMOCIÓ

El conSUl11 tOlal de mató a Catalunya és d'unes
2500 tones anuals, la qual cosa equival a un
conSUl11 per persona i any de només uns 400 g.

Tot plegat ens fa pensar que, amb una promoció
adequada del producte, aquest conSUl11 pot créi
xer, En el treball de camp realitzat es va ohser
var una nul,]a promoció del producte tant pel
que fa a la possihilitat de compra més regal, com
a la de bonificaCÍó de més quantitat a menys
preu, o a la promoció combinada amh altres
proclucres, La compra de mató es fa únicament
pel coneixement que es té del mató com a pro
ducte tradicional.
En ser un producte que ha de competir amb
d'altres, com els
tipus Burgos, Quark,
fonnmge
cte., fóra bo explotar les cuacte
rístiques de producte
sense sal ni additius,
i refon;ar-ne la combinació amb alo'es productes
(111el, codonyat, melmeIada, fruits secs, anxoves
ele l'Escala, olives,
al seu caracter
neutre que no

Reflexions finals
ta nostra recerca complementa el trehalJ historie
de CLOTET et al. (999) i confirma que, des del
punt de vista ele la tecnologia, tot el mató trobar
avui al mercat és conceptualment un formatge
fresc, mentre que I'historie era un formatge de
xerigot. Per sortir d'una
per sempre de la
confusió de que es fan resso CAl'<UT i BADÍA
(982), el més important fóra definir el producte
tenint en compte el nom, la
de fabri
cació, la c0111posició i les característiques orga
noleptiques. Aixo hauria de ser fruit del consens
entre els productors, els tecnolegs, els consumi
dors i l'Administració.
Nos~lltres pensem que hauria de ser un pro
ducte de qualitat ¡que s'hauria ele protegir amh
una normativa. Aquesta normativa hauria de
definir el procé~s de fabricació en funció del tipus
de llet utilitzac.la, del tractament termic i elel sis
tema de coagulació. En aquest punt, I'accepració
de I'ús del c10rur dlcic C0111 a coaguIant Imuria
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ele sotmetre's a elebat, ates, eI'una banela, que la
utilització está molt estesa i el proelucte resultant
és ben valorat per una part elels consumielors, i,
ele I'altra, que hi ha proeluctors i consumidors
que consieleren que només s'han eI'utilitzar coa
gulants tradicionals (enzims eI'origen animal o
vegetal), Quant a la composició, per garantir l'ús
exclusiu ele llet sencera com a materia primera i
la composició nutricional elel producte, s'hauria
ele definir el mínim d'extracte sec i de greix,
Atenent als nostres resultats, en proposem uns
nivells ele 20 % i 8 %, respectivament. Tamhé
proposem la proceelencia animal de la llet i el
tipus ele coagulant i la prohibició ele I'ús de qual
sevol altre ingredient o adelitiu, La utilització
d'algun conservant hauria de ser un punt ele clis
cussió, ja que es tracta eI'un proelucte elelicat per
a la conservació, Les característiques organolep
tiques haurien ele ser: color hlanc groguenc o
hlanc hrillant, segons la llet utilitzaela, gust lleu
gerament dol<; i lletós i textura gelificaela i humi
ela o granulosa (si es permet I'ús de clorur cálcic
com a coagulant).
Finalment, reprenent el que hem exposat en
la introducció respecte elel prohlema elel canvi
real elel proelucte i elel manteniment elel nom,
creiem que cal trohar-hi una solució que assegu
ri que el consumielor estigui hen informat sobre
les eliferencies entre un formatge fresc i un ele
xerigot. J, en aquest sentit, cal tenir en compte
que el formatge de xerigot és un concepte
acceptat a la Unió Europea Cl'exemple més re-

presentatiu és la ricorta italiana, que es pot tro
har en supermercats catalans), i que el Código
Alimentario Español elefineix el requesón com a
"queso ele suero", que tothom traelueix per mató,
i, per tant, el nom fa referencia, no tan sois a un
origen eliferent, sinó també a una composició
final eliferent.
Finalment I'acorel hauria de ser prou ampli com
perque permetés aclarir els conceptes en I'ámhit
ele la legislació, en manuals tecnológics, i en el
terreny ele la elivulgació nutricional i gastronómica,
No és un problema fácil peró és un repte
plantejar-se la elefinició i la normalització del for
matge de xerigot, al qual se li pot elonar el nom
elels antics sinónims del mató: hrossat, brull o
recuit. L'interes més gran d'aquest producte és la
seva composició (vegeu taula 1) eles elel punt ele
vista nutritiu (poc greix, prote'ina eI'alta qualitat,
etc.) i l'aprofitament eI'un component elel lac
toserum que actualment és un subproelucte si no
un resielu de la inelústria formatgera,

6. Agralments
Als formatgers que amahlement van ser entrevis
tats o van contestar l'enquesta per escrit, a ACRE
FA, especialment a Ramon Solé i Lloren<; Mu
guruza, al Servei de Protecció de la Qualitat deis
Aliments elel DARP, a Salvador Maura i a totes les
persones que amb la seva comunicació personal
han col,laborat en la recolliela eI'informació sobre
el mató,
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