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Resum 

En l’actualitat existeix una gran varietat d’opcions per la conservació dels aliments. Els tractaments 

tèrmics com la pasteurització i l’esterilització són molt usats per la industria alimentària, no obstant, 

aquests produeixen canvis substancials en el valor nutritiu i organolèptic dels aliments. D’aquesta 

manera, en els darrers anys, s’ha estat avançant en aplicacions en l’àmbit alimentari de 

determinades tecnologies emergents que conserven l’aliment a partir de tractaments no tèrmics. 

L’alta pressió hidrostàtica (HPP) és un mètode de conservació que utilitza alts nivells de pressió 

isostàtica transmesa per l’aigua. Aquest mètode de conservació s’aplica a temperatura ambient o 

de refrigeració i ofereix un gran avantatge respecte els sistemes convencionals de conservació per 

temperatura, ja que respecta la qualitat sensorial i nutricional del aliment gràcies a l’absència del 

tractament tèrmic, permetent mantenir el seu sabor i frescor originals al llarg de la seva vida útil. El 

tractament d’alta pressió hidrostàtica es pot aplicar a una àmplia gama de productes, com sucs i 

begudes, plats preparats i productes càrnics. Entre la varietat de productes, cal ressaltar els derivats 

càrnics. Aquest treball pretén ser una revisió bibliogràfica de l’estat de l’art de la tecnologia HPP en 

el sector càrnic, especialment en els derivats càrnics crus, cuits i curats. S’ha constatat que el 

tractament de pressurització afecta a les característiques organolèptiques, com el color i la textura 

en la carn crua, mentre que els derivats càrnics cuits i curats presenten una major estabilitat al 

tractament. Respecte a la microbiota, el tractament HPP s’ha mostrat efectiu per inactivar els 

microorganismes alteradors i patògens allargant la vida útil dels derivats càrnics. El tractament HPP, 

tot i ser un tractament per la conservació dels aliments, té varietat d’aplicacions en la indústria 

càrnica, com és la texturització de la carn, l’augment de la tendresa, i l’elaboració de nous productes 

amb reducció d’additius o “clean label”. 

Paraules clau: HPP, Carn, Indústria càrnica, altes pressions hidrostàtiques, pressurització, 

conservació d’aliments. 
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Resumen 

En la actualidad existe una gran variedad de opciones para la conservación de los alimentos. Los 

tratamientos térmicos como la pasteurización y la esterilización son muy usados por la industria 

alimentaria, sin embargo, estos producen cambios sustanciales en el valor nutritivo y organoléptico 

de los alimentos. De este modo, en los últimos años, se ha estado avanzando en aplicaciones en el 

ámbito alimentario de determinadas tecnologías emergentes que conservan el alimento a partir de 

tratamientos no térmicos. La alta presión hidrostática (HPP) es un método de conservación que 

utiliza altos niveles de presión isostática transmitida por el agua. Este método de conservación se 

aplica a temperatura ambiente o de refrigeración y ofrece una gran ventaja respecto a los sistemas 

convencionales de conservación por temperatura, debido a que respeta la calidad sensorial y 

nutricional del alimento gracias a la ausencia del tratamiento térmico, permitiendo mantener el su 

sabor y frescura originales a lo largo de su vida útil. El tratamiento de alta presión hidrostática se 

puede aplicar a una amplia gama de productos, como zumos y bebidas, platos preparados y 

productos cárnicos. Entre la variedad de productos, hay que resaltar los derivados cárnicos. Este 

trabajo pretende ser una revisión bibliográfica del estado del arte de la tecnología HPP en el sector 

cárnico, especialmente en los derivados cárnicos crudos, cocidos y curados. Se ha constatado que 

el tratamiento de presurización afecta a las características organolépticas, como el color y la textura 

en la carne cruda, mientras que los derivados cárnicos cocidos y curados presentan una mayor 

estabilidad al tratamiento. Respecto a la microbiota, el tratamiento HPP se ha mostrado efectivo 

para inactivar los microorganismos alteradores y patógenos alargando la vida útil de los derivados 

cárnicos. El tratamiento HPP, a pesar de ser un tratamiento para la conservación de los alimentos, 

tiene variedad de aplicaciones en la industria cárnica, como es la texturización de la carne, el 

aumento de la ternura, y la elaboración de nuevos productos con reducción de aditivos o "clean 

label”. 

Palabras clave: HPP, Carne, Industria cárnica, altas presiones hidrostáticas, presurización, 

conservación de alimentos. 
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Abstract 

There are currently a variety of options for food preservation. Heat treatments such as 

pasteurization and sterilization are widely used by the food industry, however, these produce 

substantial changes in the nutritional and organoleptic value of food. Thus, in recent years, progress 

has been made in applications in the food field of certain emerging technologies that preserve food 

from non-thermal treatments. High hydrostatic pressure (HPP) is a conservation method that uses 

high levels of water-transmitted isostatic pressure. This method of preservation is applied at room 

temperature or refrigeration and offers a great advantage over conventional temperature 

preservation systems, because it respects the sensory and nutritional quality of the food due to the 

absence of heat treatment, allowing to maintain its original flavor and freshness throughout its 

useful life. The high-pressure hydrostatic treatment can be applied to a wide range of products, 

such as juices and beverages, ready meals and meat products. Among the variety of products, it is 

necessary to emphasize the meat derivatives. This work aims to be a bibliographic review of the 

state of the art of HPP technology in the meat sector, especially in raw, cooked and cured meat 

products. Pressurization treatment has been found to affect organoleptic characteristics, such as 

color and texture in raw meat, while cooked and cured meat products have greater stability to 

treatment. Regarding the microbiota, HPP treatment has been shown to be effective in inactivating 

altering microorganisms and pathogens by extending the shelf life of meat products. HPP 

treatment, despite being a food preservation treatment, has a variety of applications in the meat 

industry, such as texturing meat, increasing tenderness, and developing new products with reduced 

additives. or clean label. 

Key words: HPP, Meat, Meat industry, high hydrostatic pressure, pressurization, food preservation. 
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Prefaci 

Inicialment, vaig començar amb un treball experimental relacionat amb la capacitat antioxidant del 

pebrot. No obstant, degut a la meva estada de pràctiques durant el període de realització del treball 

i la meva ubicació llunyana respecte la universitat a causa de la pandèmia, una de les meves tutores 

em va oferir un treball bibliogràfic d’un tema del meu interès. Així doncs, sempre m’ha interessat 

els mètodes de conservació dels aliments, sobretot aquells que mantenen les seves característiques 

sensorials.  

Fa uns anys, a l’assignatura de Tecnologia de Conservació dels Aliments vam tenir l’oportunitat de 

visitar l’empresa CoBeverage Lab SL, on elaboraven sucs naturals amb la tecnologia HPP. A la sala 

del costat, una empresa que produïa també productes càrnics amb aquesta tecnologia, va explicar-

nos el seu funcionament. Així doncs, va ser aquell dia on vaig prendre el primer contacte amb la 

conservació mitjançant altes pressions i on va sorgir el meu interès per aquesta tecnologia. 

Pel que fa als agraïments, m’agradaria agrair a les meves tutores del treball que vaig començar 

abans que aquest, la Isabel Achaerandio Puente i Montserrat Pujolà Cunill, i a la Isabel per donar-

me l’oportunitat de canviar a un treball bibliogràfic. Gracies també a la meva família, als meus amics 

Laura, Pablo i Irene, i al meu company Eduardo els quals han estat un gran suport en tot moment. 
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1. Introducció 

Aquest treball es basa en una recerca bibliogràfica sobre el tema de l’alta pressió hidrostàtica en la 

indústria càrnica. És un tema d’especial interès avui en dia degut a que hi ha una tendència de 

mantenir les qualitats organolèptiques dels productes càrnics i al mateix temps, disminuir els 

additius que se’ls incorporen.  

Així doncs, es pretén determinar els efectes que té la tecnologia HPP sobre els microorganismes, 

així com en les característiques organolèptiques de la carn, diferenciant entre productes carnis crus, 

cuits i curats. S’estudiarà també quins mètodes i equips generadors de pressió són habituals per als 

derivats càrnics, així com les aplicacions d’aquesta tecnologia en aquest sector. 
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1.1. Cronologia 

L’aplicació de l’alta pressió per a la conservació dels aliments és coneguda des de finals del segle 

XIX. Al 1899, l’efecte de l’alta pressió per a la preservació dels aliments va ser revelat per primer 

cop gràcies als esforços d’investigació de Bert H. Hite i el seu equip a l'Estació d'Investigació Agrícola 

de la Universitat de West Virginia (Raventós, 2005). Hite va utilitzar una alta pressió hidrostàtica 

fins a 600 MPa com a eina per preservar la llet, tot i que no va aconseguir el seu principal objectiu 

d’esterilitzar la llet sencera a temperatura ambient. Més tard, al 1914 va aplicar l’alta pressió per a 

la conservació de verdures i fruites (Téllez-Luis et al., 2001). 

Tot i que durant els anys següents es van publicar un nombre considerable d’articles científics 

descrivint els efectes de l’alta pressió sobre els microorganismes i diverses proteïnes, inclosos els 

enzims i sobre l'activitat enzimàtica, els processadors d’aliments van concloure que l’ús d’alta 

pressió per al processament comercial d’aliments seria poc pràctic, doncs era necessari 

desenvolupar recipients a pressió, bombes i instrumentació. Tampoc estaven disponibles envasos 

flexibles que poguessin aguantar aquestes condicions. Més tard a aquests estudis, només es van 

realitzar alguns treballs, i no es va publicar cap investigació sostinguda sobre l’alta pressió fins a la 

dècada del 1980. 

L’ús comercial de l’alta pressió hidrostàtica en aliments comença al Japó a finals de la dècada del 

1980 amb el tractament en productes àcids, incloent el iogurt i la melmelada de maduixa (Lerasle 

et al., 2012). Aquests productes van resultar del treball d’un consorci de 25 companyies reunides 

pel professor Rikimaru Hayashi per tal d’explotar el potencial de l’alta pressió com a una tecnologia 

no tèrmica per la pasteurització dels aliments. 

Aquesta melmelada tractada a pressió va ser presentada al mercat, i va crear una gran revolució 

que va causar que diverses empreses estudiessin aquesta tecnologia per tal d’aplicar-la a 

nombrosos productes.  

En els últims 30 anys, el processament d'alta pressió ja s'ha implementat eficaçment en la indústria 

alimentària. S'han realitzat molts estudis per entendre avenços significatius de la tecnologia HPP, 

que produeix productes alimentaris segurs, frescos, nutritius i innovadors. 
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1.2. Context actual 

L’aigua és un factor determinant per la conservació dels aliments. L’activitat d’aigua (aw) és un 

concepte que fa referència a la quantitat d’aigua de l’aliment que està disponible pel creixement 

bacterià. L’activitat d’aigua es mesura del 0 al 1, i quan més baix és el seu valor, menor quantitat 

d’aigua disponible pel creixement bacterià, i per tant es considera una major vida útil del aliment. 

La carn és un aliment d’elevada activitat d’aigua (aw≈0,97) i per tant, és molt propensa a la 

contaminació per microorganismes patògens i no patògens. Per tant, la producció de productes 

càrnics segurs implica grans reptes des del punt de vista de la qualitat i de la seguretat alimentària. 

En aquesta línia, segons el sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), a Europa durant 

l’any 2020 es van donar 100 notificacions d’alerta de contaminació microbiològica referent a 

derivats càrnics (excepte pollastre) i 413 notificacions pels productes de pollastre i derivats (Taula 

1). 

 

Taula 1. Alertes microbiològiques en productes càrnics a Europa l’any 2020. Elaborat a partir de  

RASFF WINDOW, 2021.  

Derivat carni (excepte pollastre) L.monocytogenes E.coli Salmonella Clostridium B.cereus 

CUIT 18 6 13 2 1 

CURAT 7 - 7 - - 

CRU (REFRIGERAT) 3 17 15 - - 

CONGELAT 1 3 6 - - 

Pollastre i derivats L.monocytogenes Salmonella  

CUIT 14 26 

CRU (REFRIGERAT) 2 229 

CONGELAT 1 144 

 

Com es pot observar a la taula 1, els microorganismes patògens i no patògens proliferen a tot tipus 

de derivats càrnics, això genera un interès en la població i en els productors per assegurar la 

innocuïtat d’aquests productes. Així, el processat per altres pressions hidrostàtiques millora la 

seguretat dels aliments i estén la vida útil del producte sotmetent-los a nivells elevats de pressió. 

De la mateixa manera, al ser un tractament no tèrmic, entenent que es dona a temperatura no 

desnaturalitzant, manté les propietats nutricionals i característiques organolèptiques dels 
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productes. Tot això ha provocat que la implantació d’aquesta tecnologia en els derivats càrnics i en 

altres aliments sigui cada cop més present a la indústria alimentària. 
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2. Objectius 

L’objectiu general d’aquest treball és revisar l’estat actual de la tecnologia de l’alta pressió 

hidrostàtica (HHP) en els productes carnis. Es vol avaluar l’impacte d’aquesta tècnica de conservació 

a través de resultats obtinguts en diversos treballs i articles científics que han implementat un 

tractament de pressurització en derivats càrnics.  

Seguint aquesta metodologia, com a objectius secundaris es pretén avaluar l’efecte  d’implementar 

l’alta pressió hidrostàtica sobre, 

- les característiques organolèptiques com el color i la textura, 

- els microorganismes alteradors i patògens en el moment del tractament i durant 

l’emmagatzematge de la carn, especialment en  els derivats càrnics crus, cuits i curats. 

Un cop descrits els efectes en les característiques organolèptiques i en els microorganismes dels 

diferents derivats càrnics, es pretén investigar els diferents usos de la tecnologia de l’alta pressió 

hidrostàtica en el sector càrnic, de manera que permeti, 

- descriure les diferents aplicacions del tractament de pressurització segons el derivat càrnic, 

cru, cuit i curat, 

- identificar les condicions del tractament segons l’objectiu desitjat i les característiques del 

derivat càrnic. 
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3. Metodologia 

Per tal de dur a terme aquest treball s’han utilitzat diferents bases de dades com Web of Science, 

PubMed, Medline o Scopus, entre d’altres. En total, s’han recopilat 78 articles, sense tenir en 

compte tesis doctorals i pàgines d’interès. Algunes de les pàgines d’interès, per exemple, ha estat 

la web d’Hiperbaric, una empresa espanyola líder en maquinària d’altes pressions hidrostàtiques 

per la industria alimentària, que m’han cedit informació sobre les prestacions de la seva tecnologia. 

Per tal de buscar la classificació dels derivats càrnics s’ha accedit a Eur-lex per trobar la classificació 

segons la legislació vigent. També s’ha utilitzat el portal RASFF per detectar els cassos d’intoxicació 

alimentària a Europa en productes càrnics, per tal de mostrar evidència de la necessitat d’aplicar 

més barreres de conservació en aquests productes. 
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4. L’ Alta Pressió Hidrostàtica (HPP) 

L’alta pressió hidrostàtica o high pressure processing (HPP) és una tecnologia de conservació dels 

aliments mitjançant la qual els productes continguts en el seu envàs final, s’introdueixen en un 

equip que sotmet el producte a altes pressions isostàtiques, transmesa per l’aigua. Aquest 

tractament per tant, és una alternativa als tractaments tèrmics de conservació. L’objectiu principal 

dels tractaments tèrmics és la inactivació de microorganismes patògens i en moltes ocasions de les 

seves espores, per a proporcionar als consumidors un producte microbiològicament segur. No 

obstant, tot i els beneficis del tractament tèrmic, regularment el producte sotmès a condicions 

elevades de temperatura presenta alteracions en una o varies variables de qualitat tals com el 

sabor, color i textura, així com a la pèrdua de nutrients. És per això que l’ús de tecnologies no 

tèrmiques com el tractament HPP ha pres importància com a alternativa a la inactivació de 

microorganismes que permet conservar la qualitat organolèptica dels productes alimentaris.  

En el Sistema Internacional, la unitat de pressió és el pascal (Pa), on 1 Pa=1 N/m2, tot i que en el 

processat d’aliments es sol utilitzar el megapascal (MPa) com a unitat habitual. El tractament d’altes 

pressions hidrostàtiques consisteix en aplicar una pressió d’entre 100 i 1.000 MPa sobre un líquid 

que conté els productes que seran tractats. Per la seva baixa compressibilitat, generalment aquest 

líquid sol ser l’aigua, d’aquí a que s’anomeni Alta Pressió Hidrostàtica. Les investigacions realitzades 

han demostrat que la majoria d’aplicacions comercials d’alta pressió hidrostàtica que interessen en 

la indústria alimentària es poden aconseguir per pressions en el rang dels 400-600 MPa, a 

temperatures d’entre 5 i 90 °C i temps de l’ordre dels 10- 30 minuts (Raventós, 2005). 

4.1. Principis de l’alta pressió hidrostàtica 

La tecnologia HPP es basa en dos principis físics: el Principi de Pascal i el Principi de Le Châtelier. El 

Principi de Pascal defineix el següent enunciat: 

"La pressió exercida sobre un fluid poc comprensible i en equilibri dins d'un recipient de parets 

rígides es transmet amb la mateixa intensitat en totes les direccions i en tots els punts del fluid". 
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Figura 1. Principi de Pascal 

Aquest principi estableix que els canvis de pressió són pràcticament constants i uniformes, ja que 

la pressió aplicada es transmet de manera isostàtica, i de forma gairebé instantània en tots els punts 

del producte, sense importar el volum i la geometria del producte. Amb això s'evita la deformació i 

permet que no es presentin zones sobre tractades.  

 

 

Figura 2. Representació de pressió unidireccional i hidrostàtica (Pradas Baena & Moreno Rojas, 

2016) 

El Principi de Le Châtelier postula que quan un sistema en equilibri és pertorbat per un canvi de 

temperatura, pressió o concentració d'un dels seus components, el sistema desplaçarà la seva 

posició d'equilibri de manera que es contraresti l'efecte de la pertorbació. Per tant, quan es 

modifica la pressió d’un sistema en equilibri a temperatura constant, aquest deixa d’estar en 

equilibri i es reajusta. Aquest principi també postula que l’alta pressió afavoreix les reaccions que 

impliquen una disminució de volum i retarda aquelles en les que el volum augmenta.  

Al incrementar la pressió es produeix un descens del volum del líquid compressor, en aquest cas 

l’aigua, però aquest és molt menor en comparació amb el descens que poden experimentar els 

gasos. El descens de volum d’aigua és, aproximadament, del 4 % a 100 MPa, del 7 % a 200 MPa i 

del 11,55 % a 400 MPa, a una temperatura de 22 °C. (Raventós, 2005) 
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5. Enginyeria del procés 

5.1. Característiques de l’equip generador d’altes pressions 

Pel que fa a l'impacte de la seguretat alimentària, l'operació per altes pressions hidrostàtiques es 

pot dividir en dues categories: 

1) HPP o pasteurització freda, a altes pressions de 300-600 MPa, durant 1-15 minuts amb una 

temperatura inicial del producte de 5-25 ° C, i amb temperatura del procés ambient o de 

refrigeració, per inactivar els patògens vegetatius. 

  2) Esterilització a alta pressió o HPHT (High temperature high pressure treatment), quan la 

temperatura inicial del producte és de 70- 90 ° C, la temperatura del procés és de 110-120 ° C i el 

temps de retenció és d’1 a 10 minuts, que permet inactivar les espores bacterianes (Grauwet et al., 

2012). 

Existeixen tres tipus principals de sistemes operatius industrials d'alta pressió: un sistema 

discontinu, continu i  en semi-continu. El sistema discontinu té l'avantatge que pot processar tant 

productes líquids com sòlids i, en aquest cas, els productes generalment s’envasen prèviament al 

tractament, mentre que el sistema continu i semi-continu només es poden aplicar a líquids o 

productes bombables, i no són envasats abans de l’aplicació d’alta pressió. No obstant, el 

processament industrial d’aliments a alta pressió es realitza normalment en discontinu 

(Balasubramaniam et al., 2016). Els components típics de l’equip d’alta pressió hidrostàtica en 

discontinu són els següents: 

- Recipient de pressió: els recipients a pressió comercials típics oscil·len entre 35 i 525 L de 

volum. 

- Tancaments: Els dos extrems de les cambres de pressió estan segellats mitjançant dos 

tancaments. Les juntes estan subjectes a un desgast freqüent, especialment en conductes 

de pressió elevats. 

- Jou: és el mitjà per fixar els tancaments finals. Reté les forces axials que actuen sobre els 

tancaments del recipient a pressió. 
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- Bomba a pressió: s’utilitza per portar el recipient a pressió, el producte envasat i el fluid 

transmissor des de la pressió atmosfèrica fins a la pressió de processament fixada. 

- Sistema de control de processos: s’utilitza un ordinador per controlar les operacions dels 

recipients a pressió, així com per guardar registres dels processos. Les variables típiques 

controlades pel sistema informàtic són la pressió, la temperatura i el temps de retenció. 

 

 

Figura 3. Components d’un equip d’alta pressió hidrostàtica (Hiperbaric, 2021a) 

En la operació del sistema en discontinu, els contenidors on s’hi troba l’aliment a tractar, envasats 

prèviament, són dirigits als recipients de pressió. Tan aviat com es carrega i es tenca, el recipient 

s’omple amb el fluid transmissor de pressió, utilitzant una bomba de pressió des del tanc al recipient 

de pressió, i un cop assoleix la pressió desitjada, la bomba es deté mitjançant el tancament de les 

vàlvules de l’entrada. Després de sostenir el producte per un temps determinat, la pressió es 

s’allibera del recipient alliberant el fluid transmissor de pressió per tornar al seu dipòsit inicial del 

tanc (Elamin et al., 2015). 

Com a aplicacions industrials, es comercialitzen equips HPP de tipus verticals i horitzontals. En 

l’actualitat els recipients horitzontals tenen més pes en la industria alimentària. En els equips 

orientats en vertical, la cistella portadora que conté els aliments preenvasats es carreguen al 

recipient a pressió a través de l’obertura superior de la cambra. En canvi, els dipòsits a pressió 
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configurats horitzontalment faciliten la circulació del producte, tenint zones de càrrega i descàrrega 

diferents situades a cada extrem de la cambra de pressió. 

 

Figura 4. Equip discontinu i horitzontal d’alta pressió: 1-entrada de producte, 2-sortida de 

producte (Borda et al., 2013) 

Durant la pasteurització per processat per altes pressions en el mètode discontinu, l’aliment 

s’envasa prèviament per ser tractat a pressió a temperatura ambient o en condicions de 

refrigeració. L’envàs és un element de vital importància en aquest tractament degut a que protegeix 

l’aliment de la contaminació del fluid transmissor de pressió i altres contaminants. No tots els 

materials són aptes per envasar aliments que seran tractats per altes pressions. A continuació es 

presenten algunes consideracions clau a l’hora de seleccionar el material d’embalatge per al 

processament a alta pressió.  

- Flexibilitat: El material d’embalatge ha de ser prou flexible per suportar les forces de 

compressió per tal de poder evitar deformacions irreversibles i mantenir la seva integritat 

física. Quan s’utilitza un material d’embalatge inelàstic, s’espera que es produeixi una 

deformació greu durant el procés (Guillard et al., 2010). Les llaunes metàl·liques s’enfonsen 

permanentment i és probable que les ampolles de vidre es trenquin. A més, tampoc no són 

adequats els envasos de cartró, ja que es poden degradar a pressió (Caner et al., 2004). 
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- Força de segellat: El segellat és un punt important per a les bosses flexibles i s’ha de 

mantenir la resistència del segell durant el processament, per tal d’evitar fuites de producte 

o infiltració del medi de pressurització als contenidors (Koutchma et al., 2010). 

- Robustesa: Les propietats de barrera, mecàniques i de transferència de massa (sorció i 

migració) del paquet han de ser resistents als canvis que es produeixin durant el procés. 

Durant el procés, el volum de l'envàs i el material alimentari disminueixen a causa de la 

pressió aplicada. S'espera que la disminució del volum sigui temporal i, un cop alliberada la 

pressió, el paquet haurà de recuperar les condicions originals. Això només és possible si 

l'estrès termomecànic generat durant el tractament combinat pressió-calor està dins del 

límit que el paquet pot tolerar i tornar a la seva condició original (Caner et al., 2004). 

- Propietats barrera: El material d’embalatge ha de tenir propietats de barrera adequades 

per mantenir la qualitat dels productes alimentaris durant la vida útil. En aquest sentit, la 

permeabilitat a l’aigua i a l’oxigen són dues de les consideracions més importants (Galotto 

et al., 2008), degut a que els aliments que són sensibles als canvis en la humitat poden 

disminuir la vida útil i perdre les seves característiques absorbint o perdent aigua. De la 

mateixa manera, els aliments que són sensibles als canvis d’oxigen poden patir fenòmens 

d’enranciment (Yoo et al., 2009). 

Així, els productes pasteuritzats a pressió es solen envasar en bosses, pots, safates i ampolles 

flexibles de base polimèrica. Una barrera addicional seria l’envasat amb atmosfera modificada o al 

buit. L’envasat al buit és molt important per a un tractament uniforme, ja que l’aire atrapat després 

de segellar l’envàs té una major compressibilitat que els productes alimentaris i això pot conduir a 

un tractament no uniforme i a la deformació del envàs (López-Rubio et al., 2005). A més, una 

quantitat excessiva dels gasos pot augmentar el temps de posada en marxa del tractament i causar 

estrès físic innecessari al material d’envasat (Schauwecker et al., 2002). L’envasat al buit també pot 

ajudar a evitar reaccions relacionades amb l’oxigen, inclosa l’oxidació de lípids, tant durant el 

processament com l’emmagatzematge. Un altre avantatge dels envasos al buit és que pot millorar 

el factor de càrrega i permet processar més quantitat de producte envasat degut a que el volum del 

recipient és limitat i l’envasat al buit minimitza la quantitat d’aire en  l’envàs. 

D’aquesta manera, els materials més usats per envasar aliments per l’aplicació d’altes pressions 

hidrostàtiques són el PET, PE, PP i EVOH, tant com a material únic o combinant-los entre ells (Juliano 

et al., 2010). 
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5.2. Cost del processat d’altes pressions 

Els costos típics d’inversió dels equips de alta pressió poden oscil·lar entre 500.000 € i 3.500.000 €, 

segons les diverses opcions del mercat (Balasubramaniam et al., 2016). El cost de capital d’un 

sistema d’equips d’alta pressió es pot distribuir de la següent manera. 

 

Taula 2. Distribució del cost d’un equip HPP (Balasubramaniam et al., 2016). 

Component de l’equip HPP Inversió respecte el total 

Recipient d'alta pressió, tancaments, jou 50-60 % 

Sistema de bombament 30-35 % 

Control de processos i instrumentació 10-15 % 

 

El cost de capital és el principal cost per a la instal·lació d’una planta comercial de processament 

d’alta pressió. En comparació amb el cost de l’equip, els costos operatius són menors: mà d’obra 

(5-10 %), manteniment (5-10 %), serveis (2-4 %) i espai (1-2 %) (Balasubramaniam et al., 2016). 

Existeix una diversitat de models de maquinària HPP per la pressurització d’aliments. Actualment 

Hiperbaric és una empresa espanyola líder mundial en tecnologia d’altes pressions, productor de 

models d’HPP horitzontals. A la taula 3 es detallen les característiques dels equips que disposen 

actualment així com el cost del processat pels diversos equips.  
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Taula 3. Característiques principals i cost de processat de diversos models HPP. Elaborat a partir 

d’Hiperbaric, 2021. L; llargada. Am; amplada. Al; alçada. 

Model H 55 H 135 H 300 H 420 H 525 

Dimensions de l’equip (m) 

L: 8,0 

Am: 2,8 

Al: 2,2 

L: 10,2 

Am: 3,2 

Al: 2,6 

L: 17,4 

Am: 4,4 

Al:4,3 

L: 17,2 

Am: 4,4 

Al: 4,3 

L: 18,5 

Am: 4,4 

Al: 4,3 

Volum del recipient (L) 55 135 300 420 525 

Diàmetre interior del recipient (mm) 200 300 300 380 380 

N ° cicles /hora 9,7 8,7 8,1 9,0 9,0 

Producció (kg/h)1 270 670 1.350 2.600 3.210 

Cost del processat (€/kg)1 0,140 0,117 0,079 0,074 0,071 

1Càlculs per 3 min a 600 MPa, considerant una eficiència d’ompliment del 60 %, 16 h/dia. 

 

Degut a que l’amortització de l’equip és el principal component del cost del tractament HPP, es pot 

observar que, en les mateixes condicions de temps, pressió i eficiència del recipient, un augment 

de la capacitat de la maquinària comporta un menor cost del processat. 

A mode d’exemple representatiu, a continuació es mostra alguns dels models d’Hiperbaric, d’acord 

amb la taula 3, per tal d’observar com s’adequa les condicions de la maquinària segons el volum de 

producció de l’empresa.  



26   

 

 

Figura 5. Equip HPP d’Hiperbaric Model H55 (Hiperbaric, 2021a). 

 

La figura 5 mostra un model d’equip ideal per entrar en el mercat de les altes pressions 

hidrostàtiques, amb una productivitat aproximada de 270 kg/h, que el converteix en un equip ideal 

per petites i mitjanes empreses d’alimentació, amb productes estacionals o plantes pilot de I+D. 

 

 

Figura 6. .Equip HPP d’Hiperbaric Model H525 (Hiperbaric, 2021a). 

La figura 6, en canvi, és ideal per a empreses amb grans volums de producció, podent produir al 

voltant de 3.210 kg/h. 
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6. La Carn 

6.1. Múscul de la carn 

La carn està constituïda per tres tipus de teixits: el teixit muscular, teixit conjuntiu i teixit gras. El 

més abundant és el teixit muscular, que a la vegada està format pel múscul esquelètic o estriat 

voluntari, múscul cardíac o estriat involuntari, que es limita al cor, i múscul llis, que forma part 

fonamental dels vasos sanguinis. 

El múscul esquelètic constitueix entre el 35 i el 60 % del pes de la canal dels mamífers, per lo que 

aquest tipus de múscul és el principal component de la carn (Dutson & Carter, 1985). Les fibres del 

múscul són estriades i estan empaquetades en feixos de cèl·lules musculars. Aquesta fibra muscular 

és la unitat essencial a nivell estructural dels músculs i constitueixen del 75 al 92 % del volum total 

del múscul (Andújar et al., 2008). La membrana que envolta la fibra muscular és el sarcolemma, 

compost de material lipídic i proteic.  

 

Figura 7. Estructura del múscul esquelètic (Araneda, 2020). 

Cada fibra muscular conté milers de miofibril·les, que són orgànuls únics del teixit muscular, que 

dona l’aparença estriada característica de la fibra. Aquestes, a la vegada, inclouen unitats més fines, 

els miofilaments, gruixuts de 100 Å de diàmetre i altres de més prims de 50 Å de diàmetre. 

Les principals proteïnes miofibrilars, que sumen el 55-60 % de la proteïna miofibrilar total, són la 

miosina (al voltant del 42 %) i l’actina (al voltant del 16 %) així com tropomiosina, troponina i 
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actinina. No obstant, l'actina i la miosina representen només al voltant del 7-8 % del pes muscular 

total. L'actina i la miosina també es coneixen com a miofilaments i són responsables de la contracció 

i relaxació muscular. 

El múscul esquelètic té una composició d'entre 71 i 76 % d'aigua, entre 17 i el 21 % de proteïnes, 

del 1 al 7 % de greix i entre un 2,5 i 3 % de substàncies solubles no nitrogenades (Lawrie, 1998). La 

composició química de la carn varia segons diferents factors tals com l’espècie, la raça, 

l’alimentació, l’edat, el sexe i la zona anatòmica. El pH de la carn s’aproxima a la neutralitat i 

l’activitat d’aigua és alta, lo que fa molt favorable el creixement de microorganismes.  

La denominació carn vermella i carn blanca s’associa bàsicament al seu color, essent carns vermelles 

les de bovins, cabres ovelles, etc. El pollastre, el gall dindi i el conill, en canvi, es consideren carn 

blanca. La mioglobina és una proteïna globular monomèrica i està feta d’una proteïna, la globina 

incolora, amb un grup prostètic hemo que dona color. El grup hemo consisteix en un anell de 

porfirina plana que presenta un àtom central de ferro (Fe). La mioglobina és la proteïna responsable 

del pigment de la carn, i per tant, segons la concentració, que depèn de l’espècie, tipus de múscul i 

edat, i de la proporció de les diverses formes que es troba aquest pigment, es classifica la carn com 

a vermella o blanca. Com es pot observar en la taula 4, les carns vermelles tenen un major contingut 

de mioglobina que les carns blanques, tot i que el valor també varia segons la peça de l’animal. 

 

Taula 4. pH i mioglobina de diferents espècies càrniques. 

Espècie Contingut mioglobina (mg/g) pH Referencia 

Guatlla 1,13±0,50 - (Cori et al., 2013) 

Pollastre 0,37±0,19 - (Cori et al., 2013) 

Pollastre - Pit 0,47±0,36 5,70-6,20 (Cori et al., 2013) 

(KHAN & NAKAMURA, 1970) 

Pollastre - Cuixa 0,99±0,55 6,40-6,70 (Cori et al., 2013) 
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Espècie Contingut mioglobina (mg/g) pH Referencia 

Porc 2,2-6 5,57-6,74 (Feiner, 2006) 

Vaca 3-9 5,10-6,20 (Feiner, 2006) 

Xai 4-6 5,60-6,95 (Feiner, 2006) 

 

En canvi, l’hemoglobina és responsable del pigment del color de la sang. En general, el color de la 

carn crua es forma al voltant del 90-95 % de mioglobina i al voltant del 2-5 % d’hemoglobina, ja que 

la carn magra mai no està totalment exempta de sang (Feiner, 2006). 

La mioglobina és present a la carn fresca en tres formes diferents, que estan en equilibri entre si. 

Aquestes tres formes són la mioglobina reduïda (deoximioglobina) , l'oximioglobina i la mioglobina 

oxidada (metamioglobina) . El cicle de color en la carn fresca és reversible i dinàmic, permetent una 

constant interconversió de les tres formes de pigments. 

 

Figura 8. Variacions de la mioglobina en la carn (Medina, 2013) 

 

L’estat en què es troba el ferro de la mioglobina, depèn de l’oxigenació i l’oxidació. Si la carn està 

en contacte amb l’aire, el ferro es redueix i per tant, la carn es troba oxigenada i passa a l’estat 

oximioglobina, obtenint un color vermell brillant característic de la carn fresca. No obstant, en la 
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seva forma desoxigenada la mioglobina adquireix una coloració vermell porpra. Quan el ferro 

s’oxida es forma la metamioglobina, de pigmentació marronosa. 

El color de la carn també depèn del període pre i post-sacrifici (variació del pH i valor final), així com 

del temps d’emmagatzematge i les condicions de comercialització. Després de la mort de l’animal, 

el metabolisme redueix el pH des d’aproximadament un valor de 7,2 en el múscul fins a 5,8 i es 

desenvolupa la rigidesa (rigor mortis). 

6.2. Característiques dels derivats càrnics  

Els derivats càrnics són els productes alimentaris preparats totalment o parcialment amb carns o 

menuts d'animals de diverses espècies. Segons el Real Decret 474/2014, pel que s’aprova la norma 

de qualitat dels derivats càrnics, estableix la caracterització dels derivats carnis en funció del 

tractament als quals han estat sotmesos, els factors de composició i qualitat, i  l'etiquetatge (Figura 

9).  

En aquest sentit, els derivats càrnics es classifiquen en derivats tractats tèrmicament i en no tractats 

per calor. Els càrnics tractats amb calor correspondrien a productes esterilitzats, pasteuritzats o 

amb tractament incomplet. En canvi, els no tractats per calor tenen altres barreres contra els 

microorganismes com podria ser la reducció del pH del aliment o la baixa activitat d’aigua. És el cas 

dels productes curats-madurats, orejats, marinats-adobats, i en salmorra. Per altra banda, tenim 

els productes sense cap tipus de tractament aplicat durant el processat, que correspondria a la carn 

crua refrigerada.  

És important identificar la composició nutricional i els microorganismes patògens més problemàtics 

en els derivats càrnics, per tal d’ajustar les condicions dels tractaments de conservació.  
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Figura 9. Classificació dels derivats càrnics en funció del tractament.  

Elaborat a partir del RD 474/2014 

En relació a la composició química, la carn crua es composa d'aigua, proteïnes i aminoàcids, 

minerals, greixos i àcids grassos, vitamines i altres components bioactius, així com petites quantitats 

d'hidrats de carboni. La composició química de la  carn varia segons diferents factors, com ara, 

l’espècie, raça, alimentació, edat, sexe i zona anatòmica. 

La carn crua, és a dir sense cap tipus de preparació ni cocció,  destaca pel seu contingut en proteïnes, 

que és el component majoritari de la carn, només superat pel contingut d’aigua. En general, la carn 
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fresca té aproximadament un 70 % d’aigua i 20 % de proteïna, mentre que el contingut lipídic és el 

més variable, 

Els àcids grassos saturats i mono insaturats són els majoritaris en els triglicèrids dels greixos de la 

carn. No obstant, la concentració dels àcids grassos dels lípids pot variar depenent de l’espècie de 

l’animal, raça, sexe, edat i condicions d’alimentació. La carn vermella presenta un major contingut 

d’àcids grassos saturats que la carn blanca. Pel que fa al contingut d’hidrats de carboni, són gairebé 

nuls i estan representats principalment pel glucogen. Pel que fa als minerals, la carn és relativament 

pobre en sodi i calci, i rica en potassi, fòsfor i magnesi. Els nivells de ferro són especialment 

destacables. La carn és també una font important de vitamines hidrosolubles, principalment del 

complex B (tiamina, riboflavina, niacina, àcid pantotènic i àcid fòlic). No obstant, la vitamina C és 

molt escassa en aquest aliment. 

La taula 5 mostra la composició nutricional de diferents derivats càrnics. En general, s’observa un 

elevat contingut de proteïna i de greix, i un contingut molt menor, gairebé nul, de carbohidrats. En 

la carn crua, s’observa un major contingut de greix i greix saturat en la carn vermella respecte la 

carn blanca. Pel contrari, s’observa un major contingut de sodi, ferro i vitamina B-12 en la carn 

vermella. El pernil curat té un major contingut de proteïna i greix degut a la disminució de la humitat 

del producte. Pel que fa al pernil cuit, té una humitat superior respecte la carn crua. Els derivats 

càrnics en conserva i els embotits de sang, com el botifarró, tenen major contingut calòric, degut a 

un major contingut de greix i greix saturat. 

 

Taula 5. Valor nutricional dels derivats càrnics. Elaborat a partir (USDA, 2021). 

Composició 
per 100 g 

Unitats 
Carn de 

Pollastre 
(crua) 

Carn de 
vedella 
(crua) 

Pernil 
curat 

Pernil 
cuit 

Salsitxa 
(conserva) 

Botifarró 

Aigua g 73,24 66,16 53,57 78,57 64,90 47,30 

Energia kcal 143 197 286 107 230 379 

Proteïna g 17,44 18,58 25,00 17,86 10,50 14,60 

Greix (lípids 
totals) 

g 8,10 13,06 21,43 3,57 19,40 34,50 

-dels quals 
saturats 

g 2,30 5,11 12,50 1,79 7,13 13,40 
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Composició 
per 100 g 

Unitats 
Carn de 

Pollastre 
(crua) 

Carn de 
vedella 
(crua) 

Pernil 
curat 

Pernil 
cuit 

Salsitxa 
(conserva) 

Botifarró 

Carbohidrats g 0,04 - - 1,79 2,60 1,29 

-dels quals 
sucres 

g - - - 1,79 - 1,29 

Calci (Ca) mg 6 12 - - 10 6 

Ferro mg 0,82 1,37 1,29 0,64 0,88 6,40 

Magnesi, Mg mg 21 31 17 - 7 8 

Sodi mg 60 103 2286 1161 879 680 

Vitamina B-6 mg 0,51 0,45 0,41 0,20 0,12 0,04 

Vitamina B-12 µg 0,56 2,28 Tr Tr 1,02 1,00 

Colesterol mg 86 49 89 45 87 120 

 

En funció del processat de la carn predominaran en el producte uns microorganismes o uns altres, 

i per tant, diferents tipus d’alteracions. En general, els principals microorganismes alteradors de la 

carn crua són bacteris gram negatiu (-) com les Pseudomones, Flavobacterium, Moraxella, 

Alcaligenes, Aeromonas i microorganismes patògens bacteris gram negatiu (-) com la Salmonella 

sp., Escherichia Coli H157:O7, Campylobacter yeyuni, i respecte bacteris gram positiu (+) trobem el 

Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus i Bacillus cereus. 
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7. Efecte de l’alta pressió en els derivats càrnics 

El processat per alta pressió hidrostàtica ha estat exitosament adoptat com a una alternativa de 

tractament no tèrmic de conservació, degut a que es dona en temperatures ambient o de 

refrigeració, en la indústria alimentària. Els  productes càrnics constitueixen un important mercat 

en l’ús de les altes pressions hidrostàtiques en la indústria alimentaria. Entre un 25 % fins a un 30 % 

del total sobre tots els productes tractats amb aquesta tecnologia són derivats càrnics (Stephanie 

Jung & Tonello-Samson, 2018). 

La tecnologia HPP té àmplies aplicacions pel que fa als derivats càrnics, tant en carn crua i productes 

marinats, productes curats i fermentats, com en productes càrnics preparats i embotits en general. 

En funció del procés en què s’hagi sotmès el producte, i en funció de l’objectiu prioritari, s’han de 

seleccionar les condicions de tractament més adequades, per tal de millorar la qualitat 

microbiològica, característiques fisicoquímiques i condicions sensorials. El fet d’aplicar altes 

pressions té efectes en els microorganismes, en els components de la carn, en el color de la carn 

depenent del tipus d’animal i del processat, entre d’altres. 

7.1. Efectes generals de l’alta pressió  

S’ha demostrat que l'efecte inhibidor de l’alta pressió hidrostàtica sobre els microorganismes depèn 

tant del cicle del tractament (especialment de la intensitat de pressió i temps de retenció) com de 

les característiques fisicoquímiques del producte càrnic. 

L’alta pressió produeix canvis morfològics en les cèl·lules vegetatives com és l’allargament de les 

cèl·lules, la separació de la membrana cel·lular de la paret cel·lular, la formació de porus per 

contracció de la paret cel·lular, modificacions del citoesquelet, nuclis i orgànuls intracel·lulars, etc.  

Casi tots els bacteris poden créixer fins a valors de 20-30 MPa. Els microorganismes barodúrics 

sobreviuen a pressions d’entre 50-200 MPa però no poden créixer en aquestes condicions. En 

general, els microorganismes gram negatiu (-) són més sensibles a les altes pressions, seguit de 

llevats i fongs, i finalment els bacteris gram positiu (+) (Smelt, 1998). Les espores, en canvi, són molt 

resistents a la pressurització (Farkas & Hoover, 2000), així, mentre que per inactivar les cèl·lules 

vegetatives es necessiten pressions d’entre 400-600 MPa, per inactivar espores es necessiten 
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pressions majors, per lo que habitualment s’apliquen tractaments que combinen altes 

temperatures i pressió. No obstant la inactivació de les espores és més efectiva quan el pH 

s’aproxima a la neutralitat. 

La pressurització també té efecte sobre les macromolècules. Pel que fa a les proteïnes, les pressions 

afecten a la unió proteïna-lligand i a la interacció entre proteïnes. L’estructura terciària i quaternària 

de les proteïnes es veuen afectades per la pressió, desnaturalitzant-se degut al desdoblament de 

les cadenes peptídiques. En general, la desnaturalització de las proteïnes és irreversible per sobre 

de 300 MPa (Ramírez et al., 2001). 

Pel que fa als carbohidrats, no s’ha comprovat cap efecte rellevant de la pressió sobre els 

monosacàrids i els disacàrids, no obstant els polisacàrids veuen la seva estructura afectada. Les 

reaccions de Maillard,  responsables del color marró que adquireix la carn al cuinar-se, són inhibides 

amb l’aplicació de 50-200 MPa, que depenent de l’objectiu pot resultar un avantatge o un 

desavantatge en la qualitat del producte alimentari. 

Els sistemes lipídics són els components biològics més sensibles a la pressió (Rivalain et al., 2010), 

ja que els conjunts lipídics es regeixen per interaccions hidròfobes que són molt susceptibles a l’alta 

pressió. De fet, la temperatura de fusió dels triglicèrids augmenta en més de 10 ° C per cada 100 

MPa, de manera que els lípids presents en estat líquid a temperatura ambient cristal·litzaran a 

pressió (Cheftel & Culioli, 1997). 

Cheah & Ledward (1996, 1997), van comprovar que el tractament a pressió en la carn i en el greix 

del porc té un petit efecte sobre l'oxidació de lípids per sota de 300 MPa, però va augmentar 

linealment a pressions superiors a aquest valor, per lo que valors de 300 a 400 MPa semblen ser 

crítics per induir canvis marcats en la carn.  

Degut a que l’alta pressió hidrostàtica té un efecte clar sobre les proteïnes i altres macronutrients, 

aquest tractament també afectarà a les característiques organolèptiques dels productes càrnics, 

com el color així com en la textura d’aquests. 
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7.2. Efecte de l’alta pressió hidrostàtica sobre la carn crua 

7.2.1. Efecte sobre les característiques organolèptiques 

El concepte “característiques organolèptiques” d’un aliment inclou el conjunt de propietats físiques 

i químiques del mateix que poden ser percebudes pels sentits. En funció del òrgan receptor, es pot 

distingir la textura, l’aroma, el color, sabor i flavor.  

El color de la carn és un aspecte rellevant pel consumidor, pel que és important veure l’impacte de 

la pressurització en la carn fresca. L’efecte del tractament d’alta pressió hidrostàtica en el color de 

la carn crua depèn principalment de tres factors: 

- Condicions del tractament (nivell de pressurització, temps i temperatura d’aplicació.) 

- Tipus de carn (espècie i múscul). 

- Estat químic de la mioglobina i les seves proporcions deoximioglobina – oximioglobina – 

metamioglobina. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, diferents espècies animals contenen diferents nivells de 

mioglobina, i aquests són determinants en el color de la carn. Els canvis en el color de la carn a causa 

de la pressió són induïts per la desnaturalització de la mioglobina i altres proteïnes de la carn, 

l’alteració o la interrupció de l’anell de porfirina i canvis en la química redox de la mioglobina (Bak 

et al., 2019). 

Per tal de determinar els efectes de la pressurització en el color de la carn, diversos estudis utilitzen 

l’espai de color L*a*b*, també denominat CIELAB, amb l’objectiu de correlacionar valors numèrics 

de color amb la percepció visual. El paràmetre L* varia des de 100 per a un blanc perfecte i 0 per al 

negre, a* representa vermell quan és positiu i verd quan és negatiu, i b* representa groc quan és 

positiu i blau quan és negatiu.  

La taula 6 mostra alguns dels efectes trobats en el tractament d’alta pressió hidrostàtica en els 

paràmetres de color de la carn crua.  
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Taula 6. Canvis significatius en els paràmetres de color per HPP en la carn crua 

 

 
Producte 

Condicions 

HPP 

Color 

Referencia 

L* a* b* 

Carn blanca 

Pit de pollastre 
P=300-600 MPa 

t= 5 min 
T= 15 °C 

↑ ↑ ↑ 
(Kruk et al., 

2011) 

Pit de pollastre 
P=400 MPa 
t=1-20 min 

T= 5  °C 

↑ ↑ ↑ 
(Del Olmo et al., 

2010) 

Pit de pollastre 
P=300 MPa 

t=1 min 
T=35  °C 

↑ ↑ ↓ 
(Tananuwong 

et al., 2012) 

Pit de pollastre 
P=400 MPa 

t=1 min 
T=30  °C 

↑ - ↑ 
(Tananuwong 

et al., 2012) 

Carn picada 

(porc) 

P=600 MPa 
t= 30 min 
T= 20 °C 

↑ ↑ ↑ 
(Goutefongea 

et al., 1995) 

Carn vermella 

Carn picada 

(vedella) 

P=200-300MPa 
t= 20 min 
T= 20 °C 

↑ ↓ ↑ 
(Hassan et al., 

2002) 

Espatlla (xai) 

P= 200-600 MPa 
t= 1 min a partir 

d’assolir la P 
objectiu 
T= 4  °C 

↑ ↓ 
↑ 

(≥300 
MPa) 

(Q. Ma et al., 

2020) 

Llom (xai) 

P= 200-600 MPa 
t= 1 min a partir 

d’assolir la P 
objectiu 
T= 4  °C 

↑ 
(≥300 
MPa) 

↓ 
↑ 

(≥300 
MPa) 

(Q. Ma et al., 

2020) 

Els símbols ↑ i ↓ corresponen en un augment o una disminució significativa. 

 



38   

 

Com es pot observar en els resultats mostrats a la taula 6, el paràmetre de la lluminositat de la carn 

crua augmenta amb la pressió, mentre que el paràmetre a* augmenta en la carn blanca, en 

pressions iguals o superiors als 300 MPa, el que correspon a un augment de la tonalitat vermella. 

Respecte al paràmetre b* en general  es detecta un augment d’aquets, pel que el producte 

s’engrogueix.  

Pel que fa a la carn vermella, també s’observa un augment de la lluminositat d’acord amb un 

augment de la pressió, tot i que com es mostra en la taula 6, en alguns estudis aquest augment no 

és significatiu a pressions menors de 300 MPa. Aquest fenomen també ocorre amb el paràmetre 

b*. En el cas del paràmetre a*, per a la carn vermella, es veu disminuït per la pressió, disminuint la 

tonalitat vermella de la carn. 

No obstant, Carlez et al., (1995) van estudiar l’efecte del tractament HPP en el color de la carn 

vermella entre 100-500 MPa, a 10 °C durant 10 minuts. Es va observar un augment de la lluminositat 

(L*) a 200 MPa, mentre que es requeria una pressió superior a 400 MPa per disminuir la tonalitat 

vermella (a*). A més, van trobar que l’oximioglobina s'oxidava a metamioglobina, especialment a 

pressions superiors a 300 MPa, que representen el color marró gris desenvolupat.  

En general, la majoria dels estudis coincideixen a informar que la lluminositat (L*) augmenta amb 

l'augment de la pressió, mentre que el color groc (b*) augmenta o no es veu afectat, i l'enrogiment 

(a *) és més variable i depèn de el disseny experimental (és a dir, l’espècie de la carn, i condicions 

de HPP). El canvi en el color de la carn crua quan es sotmet a tractaments d’alta pressió hidrostàtica 

es deu principalment a l’oxidació de l’oximioglobina i a l’oxidació de la deoximioglobina a 

metamioglobina, així com en la desnaturalització de la mioglobina. De fet, un augment del valor L* 

de la carn es pot relacionar amb la desnaturalització de les proteïnes i l’augment de la dispersió de 

la llum (Hughes et al., 2014). En canvi, s’ha reportat que canvis en els paràmetres a* i b* es poden 

relacionar amb canvis en l’estat químic de la mioglobina (Goutefongea et al.,1995). 

Tot i que els paràmetres colorimètrics varien tant en la carn blanca com en la carn vermella, els 

tipus de carn que contenen un alt nivell de mioglobina ("carn vermella") són visualment més 

afectats per HPP que els tipus de carn amb un nivell baix de mioglobina ("carn blanca"). La figura 10 

mostra diferents tipus de carn sota l’efecte de l’alta pressió hidrostàtica.  
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Figura 10. Canvis de color en la carn en diferents pressions a T=20 °C, t=5 min (Bak et al., 2019) 

Com es pot veure a la figura 10, el tractament de pressurització produeix un esvaïment del color i 

la carn de vermella es torna marró, similar al color que s’obté de la cocció, mentre que la carn blanca 

adquireix tonalitats més clares/blanques, tenint en compte que aquestes característiques 

s’accentuen quan més alta és la pressió del tractament.  El baix contingut de la mioglobina en la 

carn blanca respecte la carn vermella, provoca que l’efecte de la pressió en la carn blanca, 

especialment sobre el vermell, no es vegi tant afectat (Bak et al., 2019). 

L'estructura de la carn i dels productes càrnics ve donada pels enllaços de les proteïnes miofibril·lars 

i el complex actina-miosina, de manera que les modificacions que exerceixi les altes pressions sobre 

aquestes proteïnes impactaran directament sobre la textura de la carn. L'estructura de les proteïnes 

miofibril·lars és modificada a pressions majors a 300 MPa. De manera similar el complex actina-

miosina canvia a pressions properes a 200 MPa. A nivell pràctic, superiors a 300 MPa - 400 MPa 

endureixen significativament la textura de la carn fresca. (Wilches & Tonello, 2014). 

La textura és un component fonamental en la percepció organolèptica del aliment directament 

relacionada amb la seva estructura. La taula 7 mostra les propietats texturals dels aliments pel que 

fa a les característiques mecàniques. 
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Taula 7. Classificació de les propietats relacionades amb les característiques mecàniques de 

l’aliment. Elaborat a partir de B. Riera et al (2004) 

Paràmetre textural Termes relacionats 

Duresa tou, ferm, dur 

 

Cohesió 

Fragilitat Engrunadís, cruixent, trencadís 

Masticabilitat tendre, masticable 

Gomositat  cruixent, farinós, pastós, gomós 

Viscositat fi, viscós 

Elasticitat plàstic, elàstic 

 

Marušić Radovčić et al (2020) van estudiar l’efecte de les HPP (100-300 MPa/5-10 min/4 °C) sobre 

la textura del pit de pollastre (Figura 11). La duresa i la masticabilitat es van veure afectats 

significativament pel tractament, a diferencia de l’elasticitat. Pressions ≤ 200 MPa van tenderitzar 

la carn en tractaments de 5 i 10 minuts, mentre que pressions de 300 MPa va augmentar la duresa. 

Es va observar un efecte similar de l’augment de la pressió sobre la duresa en el múscul de la vedella 

(H. J. Ma & Ledward, 2004) i en la carn de pollastre (Kruk et al., 2011). 
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Figura 11. Perfil textural en el pit de pollastre. Elaborat a partir de Marušić Radovčić et al (2020). 

ST; sense tractament 

En els resultats presentats en la figura 11, la elasticitat va ser l’únic paràmetre textural que no va 

presentar diferències significatives entre el grup control i el grup pressuritzat. La masticació es va 

reduir amb una pressió de 100 MPa en una durada de 5 minuts, mentre que en la durada de 10 

minuts tenia valors similars al control. En augmentar la pressió i el temps del tractament, la 

masticació augmenta, de manera que les mostres tractades amb 300 MPa amb una durada de 10 

minuts tenien els valors més elevats. Pel que fa a la duresa, pressions baixes van tenderitzar la carn, 

mentre que pressions elevades de 300 MPa va augmentar el paràmetre de la duresa en el pit de 

pollastre, de manera similar per temps d’aplicació de 5 i 10 minuts. 

Pel que fa al sabor i aroma, les altes pressions indueixen l’oxidació lipídica entre 350 a 600 MPa. Tot 

i que l’efecte és detectable a nivell analític durant l’emmagatzematge, no hi ha un impacte directe 

sobre el sabor i aroma tant en el producte fresc com en el processat. (Wilches & Tonello, 2014). 

Segons Medina-Meza et al (2014), l’oxidació dels lípids es desencadena entre 300 i 500 MPa, que 

varia amb la temperatura i el temps d’aplicació, a més de la composició de les fraccions lipídiques i 

no lipídiques dels aliments tractats. Una manera de minimitzar l’oxidació induïda per l’alta pressió 

és mitjançant l’envasat al buit o en atmosfera modificada; o l’ús d’antioxidants naturals (ex. 

Extractes de romaní) o agents quelants (ex. EDTA, citrats) (Wilches & Tonello, 2014). 
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7.2.2. Efecte sobre els microorganismes 

L’alta pressió és un mètode de conservació que s’ha descrit que augmenta la qualitat i la seguretat 

de la carn fresca inactivant tant els microorganismes alteradors com els microorganismes patògens 

(Jofré & Serra, 2016). Un gran nombre d'estudis han demostrat que l’alta pressió hidrostàtica 

millora la seguretat de la carn crua i d'altres tipus de productes carnis (Taula 8). 

Les condicions de processament més importants a tenir en compte en el tractament d’alta pressió 

hidrostàtica per a la inactivació microbiana són el nivell de pressió, la temperatura i la durada del 

tractament. 

La taula 8 mostra les reduccions microbianes que s’han reportat en diversos derivats càrnics, en 

diferents condicions de tractament d’alta pressió hidrostàtica. 

Taula 8. Inactivació de microorganismes mitjançant HPP en carn fresca 

Carn Condicions HPP Microorganisme Reducció Referencia 

Salsitxes de pollastre 500 MPa 50 ◦C 

10 min 

Aerobis totals 3,3 log ufc/g (Yuste et al., 

2000) 

Carn recuperada 

mecànicament 

450 MPa 20 ◦C 

15 min 

Aerobis totals 3,7 log ufc/g (Yuste et al., 

2001) 

Carn de res 560 MPa 10 ◦C 

4 min 

Aerobis totals 2,5 log ufc/g (S. Jung et al., 

2003) 

Carn de res picada 450 MPa 20 °C 

20 min 

Pseudomones sp. 5,0 log ufc/g (Carlez et al., 

1994) 

Carn de pollastre 375 MPa 25 °C 

10 min 

Campylobacter 

jejuni 

6 log ufc/g (Solomon & 

Hoover, 2004) 

Carn de Pollastre 250 MPa 4 °C 8 

min 

Salmonella 1,04 log ufc/g (Chai & Sheen, 

2021) 
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Carn Condicions HPP Microorganisme Reducció Referencia 

Carn de Pollastre 350 MPa 4 °C 8 

min 

Salmonella 
 

2,42 log ufc/g (Chai & Sheen, 

2021) 

Salsitxes de pollastre 500 MPa 50 ◦C 

10 min 

Salmonella 
 

7,2 log ufc/g (Yuste et al., 

2000) 

Carn de res picada 700 MPa 20 °C 

5 min 

Escherichia coli >7 log ufc/g (Gola et al., 2000) 

Pit de pollastre 300 MPa 4 °C,  5 

min 

Escherichia coli 1,69 log ufc/g (Kruk et al., 2011) 

  

Com s’observa en la taula 8, l’aplicació de l’alta pressió hidrostàtica té un efecte reductor de forma 

immediata en el contingut de microorganismes propis de la carn i patògens. Pel que fa al contingut 

de mesòfils, Yuste et al. (2000) van observar grans diferencies entre el contingut de mesòfils abans 

i després de la pressurització. Així en condicions HPP de 500 MPa durant 10 min es va aconseguir 

una reducció de 8,48 log ufc/g fins a 5,21 log ufc/g, i aquesta reducció encara va ser major per 30 

minuts de tractament, assolint 4,34 log ufc/g. En un estudi, S. Jung et al (2003) van observar que les 

pressions moderades (130 MPa) aplicades per 4,3 minuts a 10 °C no milloraven la qualitat 

microbiològica de la carn. Aquest fet ha sigut observat per altres autors el que confirma que una 

major intensitat de pressió condueix a una major reducció dels microorganismes (Chai & Sheen, 

2021). 

Pel que fa a la Salmonella i a la E.coli, molt problemàtics en la carn crua, diversos estudis han conclòs 

que poden ser eliminades de manera efectiva a altes pressions. A 600 i 700 MPa varies soques de 

E.coli van ser eliminades de manera efectiva de la carn de vedella (Gola et al., 2000, Mussio & 

Martínez, 2019). Pel que fa a la Salmonella, Chai & Sheen (2021) va tractar la carn de pollastre a 

pressions de 250, 300 i 350 MPa en temps de 4,8 i 12 minuts per a cada pressió. En aquest estudi 

es va comprovar que un augment del temps d’aplicació, així com de la pressió comportava un 

augment de la inactivació de Salmonella. Aplicacions de 250 MPa durant 12 minuts van mostrar 
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resultats similars a 300 MPa durant 4 minuts. Aquest estudi va confirmar que la pressurització, 

particularment a baix nivell de pressió i baix temps de procés (per exemple, 250 MPa durant 4 

minuts), pot contribuir poc a la inactivació de Salmonella. Altres estudis, Yuste et al. (2000) van 

mostrar una inactivació efectiva a pressions superiors de 500 MPa. 

A continuació, a mode d’exemple representatiu, es presenta l’evolució de la microbiota de diferents 

estudis en l’emmagatzematge de la carn en refrigeració, després d’efectuar el tractament HPP. 

Les figures 12 i 13 mostren l’evolució dels microorganismes mesòfils i psicròfils en hamburgueses 

de vedella. El contingut de mesòfils i psicròfils es va mesurar fins el dia 10 sense tractament, fins el 

dia 24 a 300 MPa i fins a 44 dies per a 600 MPa. El temps d’aplicació va ser de 10 minuts. 

 

Figura 12. Mesòfils en la carn durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de  Mizi et al (2019). ST; 

sense tractament 

S’observa com el contingut de mesòfils sense HPP va augmentant assolint casi 108 ufc/g en 10 dies. 

Pel que fa a l’aplicació de 300 MPa, el contingut assoleix el seu mínim passat 6 dies del tractament. 

A pressions de 600 MPa és on s’observa el major benefici, arribant amb 44 dies a 106 ufc/g.  
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Figura 13. Psicròfils en la carn durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de  Mizi et al (2019). 

ST; sense tractament 

En el cas dels microorganismes psicròfils, també s’observa majors beneficis en l’aplicació de 600 

MPa, on no es detecten aquests microorganismes fins el dia 24, assolint 105 ufc/g en el dia 44, valor 

inferior al primer dia abans del tractament. 

Les figures 14 ,15 i 16 presenten els valors d’un altre estudi pel que fa a l’evolució del 

emmagatzematge a 4 °C per a la inactivació de E.coli, L.monocytogenes i Salmonella, 

respectivament, en el pit de pollastre, a diferents pressions amb un temps d’aplicació de 5 minuts 

a 15 °C. 
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Figura 14. E.coli en el pit de pollastre durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de Kruk et al 

(2011). ST; sense tractament. 

Pel que fa a la E.coli, pressions de 600 MPa van aconseguir mantenir el patogen sota límits 

de detecció fins a dues setmanes. Pressions de 300 MPa redueix aquest microorganisme en 

més de 1 log ufc/g un cop acabat el tractament, i el recompte bacterià va disminuint durant 

l’emmagatzematge assolint el seu mínim en el dia 3, per després augmentar 

progressivament. 

 

Figura 15. L.monocytogenes en el pit de pollastre durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de 

Kruk et al (2011). ST; sense tractament. 
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En el cas de la L.monocytogenes, el tractament d’alta pressió hidrostàtica en la carn de pollastre es 

mostra efectiu per inactivar aquest microorganisme en un període de dues setmanes 

d’emmagatzematge després de sotmetre’l a pressions superiors a 450 MPa durant 5 minuts i a 15 

°C.  

 

Figura 16. Salmonella en el pit de pollastre durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de Kruk et 

al (2011). ST; sense tractament. 

Finalment la Salmonella va presentar una disminució lleugera al aplicar l’alta pressió hidrostàtica a 

300 MPa, mantenint-se estable durant l’emmagatzematge. En canvi, pressions de 450 MPa reduïen 

significativament el seu recompte, i pressions de 600 MPa permetien la no detecció del bacteri fins 

a les dues setmanes de refrigeració. 

En general, l'efecte més acusat sobre la inactivació dels bacteris es va observar amb una pressió 

creixent. Les pressions més efectives van ser de 450 i 600 MPa, que van inactivar les tres soques 

bacterianes fins a nivells gairebé indetectables, i per tant extendre la vida útil del producte. 
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7.3. Efecte de l’alta pressió en derivats cuits 

7.3.1. Efecte sobre les característiques organolèptiques 

Pel que fa a la pressurització de la carn cuita, nombrosos estudis mostren que el tractament HPP no 

té efectes significatius en el color i en la textura. Goutefongea et al (1995), Pietrzak et al (2007) i 

Vercammen et al (2011) van concloure que no hi havia efectes significatius en el color del pernil cuit 

després del tractament d’alta pressió hidrostàtica fins a pressions de 600 MPa en temps d’aplicació 

de 10 i 30 minuts i amb temperatures de 10 i 20 °C. Pietrzak et al (2007) també van concloure que 

no hi havia efectes significatius en el color del pernil cuit amb diferents continguts de NaCl, 

concretament amb continguts de 1,5 i 2,5 % respecte el pernil no pressuritzat ni entre ells. Pel que 

fa al efecte del emmagatzematge, en aquest estudi, no es va trobar diferencies significatives, 

respecte el pernil no pressuritzat, en el color ni en la duresa durant 8 setmanes en refrigeració. 

Vercammen et al (2011) va observar que durant l'emmagatzematge de pernil cuit pressuritzat, 

aquest es va tornar grisenc, però no hi va haver diferències significatives entre el pernil no tractat i 

el tractat amb altes pressions hidrostàtiques. Aquesta observació confirma l’observat per altres 

autors (Garriga et al., 2004). 

Sazonova et al (2018) va estudiar l’efecte d’aquest paràmetre al cuinar el pernil després de fer el 

tractament de pressurització sobre la carn cura a 300 i 600 MPa amb temps d’aplicació de 1 i 15 

minuts a temperatura de refrigeració. El color de les mostres cuinades després de l'HPP no mostrava 

diferències significatives de color ni en el flavor a nivell sensorial, em comparació a la mostra 

cuinada sense pressuritzar. No obstant, les mostres tractades a 600 MPa es va puntuar com més 

seques i dures en comparació amb el grup control o amb les mostres tractades a 300 MPa. 

En els derivats cuits, l’efecte de la pressió serà menys rellevant que en la carn crua, degut a que les 

proteïnes ja es troben desnaturalitzades. D’aquesta manera, Rakotondramavo et al (2017) no van 

trobar canvis significatius en la duresa del pernil cuit tractat a 500 MPa respecte el pernil cuit no 

pressuritzat. En canvi, el pernil cuit pressuritzat al cap de 28 dies d’emmagatzematge mostrava una 

major duresa significativa que el pernil en el primer dia d’emmagatzematge en refrigeració. Pietrzak 

et al (2007) tampoc va observar que el tractament HPP (600MPa,10 min, 20 °C) tingués un efecte 

significatiu en la textura del pernil cuit. (O’ Neill et al., 2018) va observar en el Frankfurt de baix 

contingut de sal, com el tractament HPP (580 MPa, 5 min, 10 °C) no produïa canvis en la textura i 
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en l’elasticitat fins a 28 dies d’emmagatzematge en refrigeració, i aquests paràmetres augmentaven 

significativament a partir del dia 32. 

La cocció accelera la evaporació superficial de l’aigua del aliment i també la conversió d’aigua lliure 

d’una certa quantitat d’aigua lligada. Per aquesta raó que la exsudació de la carn augmenta amb la 

temperatura, donant-se una pèrdua d’aigua durant la cocció, i per tant una disminució en el pes de 

la carn. 

En general s’observa un increment en la pèrdua d’aigua per cocció de la carn després de ser tractada 

amb pressions ≥400 MPa. Kruk et al (2011) va reportar un augment en la pèrdua de cocció en el pit 

de pollastre en pressions de 450 i 600 MPa durant 5 minuts a 15 °C respecte el producte no 

pressuritzat. Mentre que pressions de 300 MPa no va tenir canvis significatius respecte el control. 

En un altre estudi,  es va tractar la carn de vedella a 200,300 i 400 MPa durant 20 minuts a 20 °C. 

Només les mostres tractades a 400 MPa van donar pèrdues per cocció significativament majors 

respecte la carn no pressuritzada (McArdle et al., 2010) 

Al aplicar altes pressions hidrostàtiques en la carn crua amb l’addició de NaCl, millora la capacitat 

de retenció d’aigua al cuinar la carn, pel que es redueix la pèrdua de cocció, respecte a la mostra no 

pressuritzada amb la mateixa concentració de l’additiu (Figura 17). D’aquesta manera, Sikes et al 

(2009) van observar que les pèrdues de cocció en les salsitxes de vedella després del tractament 

HPP (200 MPa, 2 min, 10 °C) va ser equivalent a la formulació sense pressuritzar amb el doble de 

sal afegida. O’Flynn et al (2014) també va observar una disminució de la pèrdua de cocció en 

salsitxes pressuritzades a 150 MPa durant 5 minuts a temperatura ambient.  
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Figura 17. Canvis en les pèrdues de cocció de salsitxes de vedella amb diferents continguts de NaCl. 

Elaborat a partir de Sikes et al (2009). ST; sense tractament. HPP;200 MPa,2min,10 °C. 

7.3.2. Efecte sobre els microorganismes 

La pasteurització destrueix els organismes de deteriorament vegetatiu i els patògens. Per tant, la 

microbiota dels productes cuits està representada principalment pels microorganismes resultants 

de recontaminació (Thippareddi et al., 2009). El pernil cuit és un producte altament perible a causa 

de l’elevada activitat d’aigua (aw), i pH proper a la neutralitat. No obstant això, la investigació ha 

demostrat que la HPP és una tecnologia útil per inactivar els agents patògens de transmissió 

alimentària i ampliar la vida útil del pernil cuit i dels productes carnis cuits en general. Karlowski et 

al (2002) van demostrar que l'aplicació de tractaments de 300 a 400 MPa durant 10 minuts no 

ampliava la vida útil del producte; 500 MPa produïa una disminució dels nivells de recompte 

bacterià, bacteris psicròfils, bacteris acidòfils i enterococs; però va ser necessària l'aplicació de 600 

MPa durant 10 min per reduir el nombre de tots els microorganismes investigats en 5-6 unitats 

logarítmiques i perllongar la vida útil a 6-8 setmanes. Vercammen et al (2011) va observar una 

disminució d’aerobis mesòfils de 1,2 a 0,7 log ufc/g i de bacteris làctics (LAB) de 1,1 a 0,8 log ufc/g  

del pernil cuit després de pressuritzar a 600 MPa durant 10 minuts a 10 °C. 

A continuació, a la figura 18, es presenta els resultats d’un estudi referents a l’evolució microbiana 

en pernil cuit tallat envasat al buit, durant l’emmagatzematge a 4 °C abans i després del tractament 

HPP.   
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Figura 18. Evolució microbiològica del pernil cuit durant l’emmagatzematge a 4 °C. Elaborat a partir 

de  Garriga et al., 2004. ST; sense tractament. HPP; 600 MPa, 6 min, 31 °C. 

Com es pot observar, després de la pressurització i fins a 60 dies, els recomptes d’aeròbics, psicròfils 

i bacteris làctics van ser molt baixos, amb reduccions de més de 4 unitats logarítmiques respecte el 

producte emmagatzemat sense pressuritzar. No obstant, a emmagatzematges propers als 120 dies 

els recomptes van ser similars entre el producte pressuritzat i no pressuritzat.   

El tractament a 600 MPa durant 6 minuts, també va demostrar la capacitat d’evitar el creixement 

de llevats i enterobacteriàcies. Aymerich et al (2005) amb un tractament HPP de 400 MPa durant 

10 minuts a 17 °C no va aconseguir l’eliminació de L.monocytogenes ni de la Salmonella en el pernil 

cuit, però van disminuir els seus nivells a <1 log ufc/g. Per contra, Jofré et al (2009) en tractaments 

de 600 MPa durant 6 minuts a 31 °C hi va haver completa inactivació de L.monocytogenes, 

Salmonella, C.jejuni i Y.enterocolitica.  

A continuació es presenta l’evolució d’alguns microorganismes durant l’emmagatzematge a 4 °C del 

pernil cuit tallat sense tractament i amb HPP de 450 MPa/5 min (Martín Cabrejas, 2017). 

La figura 19 mostra el recompte de L.monocytogenes en el pernil cuit durant 35 setmanes 

d’emmagatzematge a 4 ºC, amb un tractament d’alta pressió hidrostàtica de 450 MPa durant 5 

minuts i a 4 °C, respecte el mateix pernil sense pressuritzar. Mentre que la figura 20 i 21 mostren 
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respectivament l’evolució de la Salmonella i la E.coli, en el mateix estudi i amb les mateixes 

condicions. 

 

 

Figura 19. L.monocytogenes en pernil cuit la carn durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de 

Martín Cabrejas (2017). ST; sense tractament. HPP;450 MPa,5 min, 4 °C. 

 

L’alta pressió hidrostàtica va evitar el creixement de L. monocytogenes durant 21 dies a 4 ° C, però 

finalment hi va haver una recuperació del patogen que va aconseguir valors similars als de les 

mostres control al final del període estudiat. 
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Figura 20. Salmonella en pernil cuit la carn durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de Martín 

Cabrejas (2017). ST; sense tractament. HPP;450 MPa,5 min, 4 °C. LD; límit de detecció. 

Els recomptes inicials de Salmonella en el pernil cuit sense tractament HPP van ser de 5,84 log ufc/g 

i no es van incrementar al llarg dels 35 dies d'estudi. A les 24 hores, en les mostres tractades per 

altes pressions hidrostàtiques, els recomptes del patogen es van situar per sota de el límit de 

detecció (1 log ufc/g). 

 

Figura 21. E.coli en pernil cuit la carn durant l’emmagatzematge. Elaborat a partir de Martín 

Cabrejas (2017). ST; sense tractament. HPP;450 MPa,5 min, 4 °C. LD; límit de detecció. 
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El creixement de Salmonella i E.coli no va proliferar en el pernil pressuritzat (450 MPa/5 min) durant 

35 dies a 4 °C, mentre que no va ser suficient per evitar una recuperació en el creixement de 

L.monocytogenes. Existeixen estudis que han utilitzat tractaments d’alta pressió hidrostàtica junt a 

bactericides millorar els resultats (de Alba et al., 2013);Martín Cabrejas, 2017). 

7.4. Efecte de l’alta pressió en derivats curats 

7.4.1. Efecte sobre les característiques organolèptiques 

A diferència de la carn fresca, el color de la carn curada és significativament més estable a l’alta 

pressió hidrostàtica (Bak et al., 2019). En la carn curada, el principal pigment és la nitrosomioglobina 

de color vermell, formada per la reacció dels nitrits amb la mioglobina. Per als productes carnis 

curats, l’efecte de l’alta pressió hidrostàtica sobre el color depèn en gran mesura de l’etapa de 

producció en què s’aplica el tractament HPP (Serra et al., 2007). Es recomana aplicar la 

pressurització el més tard possible en la producció de pernil curat per permetre el 

desenvolupament complet de nitrosomioglobina, degut a que l’efecte estabilitzador del color en la 

pressurització és major (Serra et al., 2007). 

El color del pernil curat tallat en rodanxes es manté durant l’emmagatzematge (1-30 dies) a 4 °C 

després d’aplicar el tractament HPP (450 MPa, 10 min, 18 °C), en comparació amb el no pressuritzat 

(Pérez-Baltar et al., 2019). No obstant, al final de l’emmagatzematge (dia 30) a 12 °C, es va detectar 

un augment significatiu de la lluminositat (L*), en comparació amb el no pressuritzat (Pérez-Baltar 

et al., 2019). De manera similar, Clariana et al (2011) van observar que l’alta pressió de fins a 600 

MPa durant 6 minuts a 15 ° C mantenia les característiques de color del pernil curat després de 50 

dies d’emmagatzematge refrigerat. La majoria dels estudis en l’efecte de l’alta pressió hidrostàtica 

en carn curada no mostra canvis en la vermellor, confirmant l’efecte estabilitzant de la 

pressurització, mentre que la lluminositat tendeix a incrementar o mantenir-se estable (Bak et al., 

2019). Dur a terme el tractament d’alta pressió hidrostàtica mentre la carn es troba congelada 

reduirà els efectes negatius de la pressurització sobre el color (Szerman et al., 2011; Vaudagna et al., 

2012), especialment l’augment de la lluminositat, a causa d’una menor desnaturalització de 

proteïnes sarcoplasmàtiques i miofibril·lars (Szerman et al., 2011). 
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Pel que fa a la textura, no s’ha trobat diferències significatives en la duresa del pernil curat tractat 

amb altes pressions hidrostàtiques. Yeh et al (2017) no va observar canvis significatius en la duresa, 

elasticitat i masticació, però si un augment en la consistència en el pernil curat i fumat per l’efecte 

del tractament HPP amb 600 MPa durant 3 minuts. En canvi, no hi va haver diferències significatives 

en el pernil curat pressuritzat (600 MPa, 9 min) en la masticació i consistència comparat amb el 

producte no pressuritzat. Pel que fa al emmagatzematge, Pérez-Baltar et al (2019) no van trobar 

canvis significatius en la textura del pernil curat i tractat amb HPP (450 MPa, 10 min, 18 °C) i 

emmagatzemat durant 30 dies a 4 i 12 °C en comparació amb el pernil acabat de pressuritzar. 

El processament per alta pressió hidrostàtica (450 MPa durant 10 min) no va provocar canvis en la 

composició nutricional (greix, proteïna i humitat) del pernil curat en rodanxes (Clariana et al., 2012). 

Pel que fa al flavor, Fuentes et al (2010) van trobar que el pernil curat tractat amb HPP (600 MPa , 

6 min) després de 30 dies en refrigeració presentava un perfil de sabor similar en comparació amb 

el pernil no processat, no obstant, presentava un lleuger augment del sabor salat. No es van 

observar canvis en els compostos volàtils del pernil serrà i en la llonganissa per HPP (400 MPa,10 

min) (Rivas-Cañedo et al., 2012).  

Alguns estudis han demostrat un augment de l'oxidació dels lípids després de la HPP en els derivats 

càrnics curats (de Alba et al., 2012; Fuentes et al., 2010). No obstant, altres estudis van trobar 

l’efecte contrari sobre l’oxidació de lípids en diferents condicions de HPP (Campus et al., 2008; M. 

Clariana & García-Regueiro, 2011). (Ramón Cava et al., 2009) van afirmar que els resultats 

conflictius són una manifestació de la complexitat dels processos oxidatius en embotits curats. 

Factors com les condicions de pressurització, el temps d’aplicació, la temperatura 

d’emmagatzematge i la composició de la carn afecten l’estabilitat oxidativa. 

7.4.2. Efecte sobre els microorganismes 

Els productes carnis curats, com el pernil curat, tenen valors de pH propers a la neutralitat i la baixa 

Aw és el principal obstacle per al creixement de microorganismes patògens i de deteriorament. En 

el pernil curat, s’ha demostrat que l’efecte inhibitori de l’alta pressió hidrostàtica varia en funció de 

l’activitat d’aigua del producte (Jofré & Serra, 2016). Morales et al (2006) van comparar la 

inactivació de L.monocytogenes en el pernil ibèric i serrà mitjançant un tractament a 450 MPa 

durant 10 minuts a 12 ° C i van observar una inactivació més alta en el pernil ibèric (aw = 0,904 i 1,5 
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disminució logarítmica) que en el pernil serrà (aw = 0,880 i 1,16 disminució logarítmica). (Bullard 

et al., 2018) també va observar aquest efecte en un producte basat en carn de gall d’indi llest per 

consumir. 

La figura 22 mostra els resultats de l’evolució microbiana en el pernil curat tallat i envasat al buit, 

durant l’emmagatzematge a 4 °C abans i després del tractament d’alta pressió hidrostàtica. 

 

Figura 22. Evolució microbiològica del pernil curat durant l’emmagatzematge a 4 °C.  Elaborat a 

partir de Garriga et al (2004). ST; sense tractament. HPP; 600 MPa, 6 min, 31 °C. 

Les característiques sensorials del pernil curat es van mantenir, amb una reducció dels bacteris 

aeròbics de 4,8 fins a 2,1 log ufc/g i per la disminució dels psicròfils, LAB i llevats fins per sota dels 

límits de detecció. Cava et al (2020) van comprovar que el tractament HPP (600 MPa,8 min, 16  °C) 

reduïa de forma immediata els aerobis mesòfils en el xoriç, i després de 30 dies d’emmagatzematge 

en refrigeració, la població es mantenia constant i sense diferències significatives. 

Pel que fa a la L.monocytogenes, la reducció del patogen augmenta a mesura que s’incrementa la 

pressió i la durada del tractament HPP. Pressions inferiors a 400 MPa no condueixen reduccions 

significatives del patogen i valors baixos d’activitat d’aigua semblen exercir un efecte protector 

sobre L.monocytogenes (R. Cava et al., 2020). En condicions HPP de 600 MPa durant 8 minuts a 16 
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°C es va trobar absència de L.monocytogenes durant l’emmagatzematge durant 30-120 dies a 4 i 18 

°C. 

La figura 23 mostra l’efecte del temps d’aplicació del tractament de pressurització en el xoriç. 

 

Figura 23. Efecte del temps d’aplicació HPP (600 MPa, 20 °C) en la L.monocytogenes. Elaborat a 

partir de (Porto-Fett et al., 2010).  

Com es pot observar, a iguals condicions de pressió i temperatura, un major temps d’aplicació del 

tractament d’alta pressió hidrostàtica comporta una major reducció logarítmica de la 

L.monocytogenes al acabar el tractament. 

La figura 24 mostra el recompte de L.monocytogenes durant l’emmagatzematge després del 

tractament HPP (600 MPa, 20 °C),variant el temps d’aplicació del tractament de pressurització. 
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Figura 24. Efecte del temps d’aplicació HPP (600 MPa, 20 °C) i emmagatzematge en la 

L.monocytogenes. Elaborat a partir de Porto-Fett et al (2010). ST; sense tractament. LD; 

límit de detecció 

Com es pot observar, pel que fa als productes fermentats, l’alta pressió hidrostàtica va demostrar 

ser un mètode adequat per inactivar L. monocytogenes en el xoriç i en el seu emmagatzematge 

(Porto-Fett et al., 2010). Al augmentar el temps d’aplicació del tractament d’alta pressió 

hidrostàtica, no només disminuïa el recompte bacterià després del tractament, sinó que aquest es 

manté o segueix disminuint durant l’emmagatzematge. Només amb un temps d’aplicació de 5 

minuts va aconseguir mantenir la L.monocytogenes sota el límit de detecció. 

El tractament d’altes pressions hidrostàtiques ≥400 MPa també és afectiu per inactivar la 

Salmonella  (de Alba et al., 2012; Porto-Fett et al., 2010) i la E.coli en els derivats càrnics curats (de 

Alba et al., 2013; Porto-Fett et al., 2010). D’aquesta manera, les figures 24 i 25 mostren 

respectivament l’evolució en el contingut de Salmonella i E.coli, en el pernil curat, durant 

l’emmagatzematge després de varis nivells de pressió en el tractament d’alta pressió hidrostàtica. 
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Figura 25. Salmonella en el pernil curat amb HPP (5 min,12 °C) durant l’emmagatzematge. Elaborat 

a partir de, de Alba et al (2012). ST; sense tractament. LD; límit de detecció 

Sense un tractament d’alta pressió hidrostàtica, la Salmonella té un valor inicial aproximat de 5,5 

log ufc/g, i al cap de 60 dies d’emmagatzematge en refrigeració s’aproxima a 4 log ufc/g. No obstant 

amb pressions de 400 i 500 MPa durant 5 minuts a 12°C, al cap de 60 dies de refrigeració s’obtenen 

valors per sota de 1,5 log ufc/g, i en pressions de 600 MPa no s’arriba al cap de 3 dies i fins al final 

del seu emmagatzematge, la Salmonella es manté per sota el límit de detecció. Tot i que amb 400 i 

500 MPa s’arriba a valors similars al final del emmagatzematge, la disminució inicial és més 

pronunciada a una major pressió aplicada, així com durant l’inici del emmagatzematge. 

En la figura 26, amb un tractament de 400 i 500 MPa durant 10 minuts i a 12 °C, la disminució inicial 

és més pronunciada a major pressió. No obstant, durant l’emmagatzematge amb condicions suaus 

d’abús de temperatura (8 °C), en ambdues pressions es produeix una disminució similar, obtenint 

valors similars durant el dia 7, 30 i 60 del emmagatzematge. 
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Figura 26. E.coli en el pernil curat amb HPP (10 min, 12 °C)durant l’emmagatzematge. Elaborat a 

partir de, de Alba et al (2013). ST; sense tractament.  

La pèrdua de viabilitat de E. coli O157: H7 per pressurització és menor si es compara amb Salmonella 

o L.monocytogenes. Tot i que els bacteris gram-negatiu són en general més sensibles a la 

pressurització que els gram-positius, la E.coli O157:H7 es considera un serotip resistent a la pressió.  
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8. Aplicacions en la indústria càrnica 

8.1. Canal HORECA 

Pel que fa a la carn fresca, com ja s’ha comentat anteriorment el tractament d’alta pressió 

hidrostàtica provoca canvis en la textura i de color associats a pressions superiors a 400 MPa. Pel 

que de moment l’alta pressió hidrostàtica s’aplica tant sols, en la carn fresca, per elaborar càrnics 

amb destí al canal HORECA1. El terme HORECA és un acrònim que fa referencia a “hotels, 

restaurants i cafeteries” i és el canal de distribució per aliments definit com el sector industrial que 

prepara i serveix aliments i begudes adquirits prèviament. Degut a que no hi ha diferències 

significatives en el color de la carn pressuritzada i cuinada en comparació amb la carn cuinada sense 

pressuritzar, el tractament HPP en la carn fresca es pot utilitzar per destinar-lo al sector HORECA 

amb el benefici d’obtenir una vida útil més llarga, el que permet optimitzar l’emmagatzematge i 

reduir el malbaratament d’aliments. 

8.2. Conservació 

L’aplicació de les altes pressions hidrostàtiques augmenta la vida útil dels productes càrnics, 

arribant-la a augmentar de dos a tres vegades comparant amb el mateix producte sense processar 

i emmagatzemat a la mateixa temperatura, sense afectar la seva qualitat sensorial, conservant el 

seu sabor natural i mantenint les seves propietats nutricionals (Carballo & Cofrades, 2017). 

L’augment de la vida útil dels productes pressuritzats es deu principalment a la inactivació dels 

microorganismes. Com s’ha observat en anteriors apartats, l’efecte de l’alta pressió sobre els 

microorganismes depèn de diversos factors com pot ser les condicions de pressurització, el propi 

microorganisme i les característiques de l’aliment.  

 

 

 

1 Informació proporcionada per Hiperbaric 
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Pel que fa als productes preparats i embotits, al aplicar-se el tractament d’alta pressió hidrostàtica 

en el producte envasat, redueix significativament el risc de contaminació creuada del patogen 

Listeria monocytogenes en una gran varietat de productes càrnics preparats com salsitxes, pernil 

cuit i altres embotits (Hiperbaric, 2021b). Mentre que en els productes curats, l’ús de les altes 

pressions hidrostàtiques està àmpliament estès per assegurar l’absència de Listeria monocytogenes 

i Salmonella1.  

En general, es pot afirmar que pressuritzacions dels productes càrnics d’entre 400 i 600 MPa amb 

temps de processament de 3 a 7 minuts i a temperatura ambient, condueixen en la majoria dels 

casos, a la inactivació de més de quatre unitats logarítmiques per a la majoria dels microorganismes 

patògens i alteradors que es troben en els productes carnis (Bolumar et al., 2020). No obstant, al 

igual que la pasteurització, la tecnologia HPP no inactiva espores bacterianes. Per aconseguir-ho 

seria necessari combinar pressions de 600 MPa amb temperatures superiors als 100 °C (Hiperbaric, 

2021b).  

A part de conservar el producte des del punt de vista de la seguretat alimentària, les altes pressions 

hidrostàtiques, presenta un benefici respecte als tractaments tèrmics de conservació com és la 

pasteurització, i és que conserven les propietats organolèptiques i nutricionals dels derivats càrnics, 

amb excepció de la carn crua. El tractament d’alta pressió hidrostàtica conserva la majoria de les 

característiques sensorials i la qualitat nutricional durant l’emmagatzematge (Fellows, 2017). 

8.3. Disminució de sal i d’additius  

Per altra part, és possible el desenvolupament de productes amb baixes pèrdues de cocció, i la 

reducció d’additius com pot ser la sal o els fosfats, els quals són utilitzats per millorar la funcionalitat 

de les proteïnes càrniques, el que permet el desenvolupament d’aliments baixos en sal. En la 
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fabricació de carns processades com les salsitxes, en la industria alimentaria es sol utilitzar una alta 

concentració de sal (normalment NaCl> 1,5 %) per garantir les propietats tecnològiques, 

microbianes i sensorials. S'ha investigat la capacitat de l’alta pressió hidrostàtica per induir la 

solubilitat i la gelificació de les proteïnes per millorar l’emulsió càrnica en la producció d'embotits i 

per reduir el contingut de sal i fosfat en diferents estudis (Bolumar et al., 2016; Orlien, 2019). 

Degut a que l’aplicació d’altes pressions hidrostàtiques millora la qualitat microbiològica dels 

productes càrnics, és possible reduir la quantitat d’additius i fins i tot elaborar productes sense 

additius anomenats “clean label”, aplicant conservants i antioxidants naturals com el romaní 

(Hygreeva & Pandey, 2016). L'ús d'aquests additius naturals en productes tractats a alta pressió 

sovint s'associa amb envasos actius, per exemple, un envàs actiu basat en romaní és eficient per 

evitar l'oxidació de lípids en pollastre processat per alta pressió (Bolumar et al., 2011). 

8.4. Texturització 

El tractament per altes pressions hidrostàtiques es pot utilitzar per augmentar la tendresa de la 

carn, i per tant, millorar la seva qualitat. La tenderització de la carn mitjançant la pressurització 

depèn del temps post-mortem en què s’aplica alta pressió, del tipus muscular, així com de les 

condicions del tractament HPP, de la temperatura d’aplicació i, en menor mesura, de la durada del 

tractament (Bolumar et al., 2020).  

Pressions menors a 300 MPa pot tenderitzar la carn pre-rigor, mentre que pressions superiors a 300 

MPa - 400 MPa endureixen significativament la textura de la carn fresca. (Wilches & Tonello, 2014). 

L’efecte en l’augment de tendresa de la carn és evident en la carn fresca i cuita, millorant la textura 

percebuda pel consumidor. S'ha demostrat que el tractament HPP aplicat al múscul pre-rigor és 

eficaç per a la tendresa quan s'apliquen pressions al voltant de 200 MPa fins a 4 minuts a 30-35 °C 

(Bolumar et al., 2021). Aquest efecte es deu a que la carn pre-rigor amb altes pressions 

hidrostàtiques menors a 300 MPa obté una major humitat, a més de presentar una major estabilitat 

en el color, tot i que la merma per cocció és similar a la carn obtinguda sense pressuritzar (Wilches 

& Tonello, 2014). 

Pel que fa al múscul post-rigor, generalment es requereixen temperatures superiors a 25 °C en 

combinació amb pressions semblants a les necessàries per tenderitzar la carn pre-rigor. En aquest 
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sentit, s’ha notificat una tendresa òptima a pressions de 100-200 MPa combinades amb 

temperatures de 60-80 °C (Bolumar et al., 2020). 

El tractament d’alta pressió hidrostàtica es pot utilitzar per l’elaboració d’emulsions càrniques amb 

l’objectiu d’unir les proteïnes i obtenir la textura desitjada. La modificació de les proteïnes 

miofibril·lars per mitjà d’altes pressions hidrostàtiques (200 - 350 MPa), beneficia la funcionalitat 

de la proteïna càrnica, pel que és possible obtenir gels de millor estructura i capacitat de retenció 

d’aigua més alta. Gràcies a aquest efecte és possible millorar la funcionalitat de carns amb defectes, 

com pot ser la carn pàl·lida, tova i exsudativa (PSE) o de baix  pH, i poden ser usades com a matèria 

primera en l’elaboració de productes càrnics. (Wilches & Tonello, 2014). 
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Conclusions 

Després d’haver revisat més de 80 documents sobre el tractament d’altes pressions hidrostàtiques 

i la seva aplicació en la industria càrnica s’han pogut extreure una sèrie de conclusions. Pel que fa 

al ús del equip d’alta pressió hidrostàtica en la industria alimentaria, s’ha deduït el següent: 

• El processat per altes pressions hidrostàtiques (HPP) és un mètode de conservació no 

tèrmic, el qual el seu efecte depèn dels següents paràmetres: pressió, temps d’aplicació i 

temperatures ambients o de refrigeració. 

• La tecnologia HPP requereix una gran inversió inicial, amb una gran varietat d’equips 

segons el volum de processat de l’empresa. En la indústria càrnica, el sistema d’alta pressió 

hidrostàtica més utilitzat és el discontinu i de tipus horitzontal. 

• Els envasos aptes per l’aplicació d’altes pressions hidrostàtiques són de base polimèrica. 

Dintre d’aquest grup, envasar l’aliment al buit proporciona una millor uniformitat del 

tractament i una disminució en les reaccions d’oxidació. 

Hi ha una gran varietat de derivats càrnics pel que fa al seu tractament anterior a l’aplicació de les 

altes pressions hidrostàtiques. Segons el tipus de derivat càrnic, com pot ser la carn crua, cuita o 

curada, el tractament HPP influirà de manera diferent en les característiques sensorials del 

producte. Respecte als efectes d’aquesta tecnologia en els derivats càrnics, s’ha pogut extreure les 

següents conclusions. 

• Pel que fa a les característiques organolèptiques, un augment de la pressió en la carn crua 

comporta un augment en la seva lluminositat degut a la desnaturalització de les proteïnes. 

Visualment, l’aplicació en la carn vermella té un major efecte que en la carn blanca a causa 

d’un major contingut de mioglobina. En general, pressions superiors a 300 MPa endureixen 

la carn crua. En canvi, la carn cuita i curada presenta major estabilitat organolèptica després 

del tractament i durant l’emmagatzematge. 

• No hi ha un impacte directe sobre el sabor i aroma tant en el producte fresc com en el 

processat després del tractament HPP ni durant el seu emmagatzematge. Al ser una 

tecnologia de conservació no tèrmica les característiques nutritives de l’aliment no es 

veuen alterades.  



66   

 

• El tractament HPP té un efecte reductor dels microorganismes alteradors i patògens en tots 

els derivats càrnics, i aquest  efecte s’incrementa quan major és la pressió i el temps 

d’aplicació, el qual permet augmentar la vida útil dels derivats càrnics. No obstant, el 

tractament és insuficient per inactivar espores bacterianes. 

L’alta pressió hidrostàtica té amplies aplicacions en la indústria càrnica. A part d’augmentar la vida 

útil dels productes càrnics mantenint les característiques organolèptiques i nutritives, és possible 

utilitzar aquesta tecnologia amb altres objectius. 

• Pel que fa a la carn fresca, el tractament HPP pot ser utilitzat per elaborar derivats càrnics 

amb destí al canal HORECA, degut a que un cop realitzat el tractament de cocció no 

presenta diferencies significatives amb la carn cuita. 

• Segons la pressió, temps i temperatura aplicada, és possible tenderitzar o endurir els 

derivats càrnics així com elaborar emulsions càrniques amb la textura desitjada, el que pot 

donar lloc a l’elaboració de nous productes. 

• Finalment, el tractament HPP permet obtenir productes amb menor pèrdua de cocció, el 

que permet obtenir aliments baixos en sal. Al augmentar la vida útil dels derivats càrnics 

permet desenvolupar productes amb menor quantitat d’additius o “clean label”. 

És important recalcar que les condicions del tractament (pressió, temps i temperatura) han d’anar 

en funció de l’objectiu desitjat i de les característiques del producte càrnic a tractar. 
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