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1. ACTUACIONS DUTES A TERME

1.1. ELABORACIONS. FITXES DE PRODUCCIÓ

Contextualització

Després d’una primera fase d’experimentació general, s'ha començat a fer proves més 

especifiques que puguin ser comercialitzables. Valorant els costos dels ingredients utilitzats, els 

temps de dedicació i fent produccions una mica més grans que a nivell domèstic, per poder 

veure el funcionament de les màquines i com afectava tot el procés industrial al resultat final del 

producte comercialitzable.

s'ha triat diferents productes en funció dels cultius actuals que trobem a Mallorca dels pagesos 

ecològics que formen part del projecte, o proposant cultius que podrien ser factibles pels 

productes que volem desenvolupar.

s'ha anat fent proves per grups de productes que havíem triat inicialment:

 Salses i cremes: és la secció que més s'ha desenvolupat pel moment, degut a la bona 

rebuda dels participants del projecte (tant productors com consumidors) i la facilitat en la 

possible comercialització, doncs és un producte àmpliament conegut.

 Deshidratats: Aquests productes han donat molt de sí, han creat molt d’interès i li veiem 

futur. s'ha fet produccions una mica representatives per poder veure tot el procés 

productiu i la seva possible viabilitat. s'ha treballat en el format de comercialització i els 

possibles sectors de consum, així com també la investigació constant de receptes i noves 

combinacions i productes.

 Sucs i smoothies:  s'ha començat a treballar, però s'ha pogut treure una primera 

conclusió: la comercialització en fred dels smoothies és un agreujant, doncs es necessita 

una infraestructura de transport i comercialització per poder arribar de la producció al 

consum d’una forma ràpida i operativa  que ara mateix no es disposa i és complicat que 

es pugui formar per petites produccions. En canvi els sucs pasteuritzats sí que els veiem 

com una possibilitat i també han creat interès. Estem treballant en receptes de productes 

de temporada i en els processos de producció en la petita industria alimentària mantenint

les seves característiques organolèptiques.
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 Llegum cuita de varietats locals: s'ha estat treballant sobretot en un bon procés 

productiu. La seguretat alimentària pel que fa als llegums te una gran importància i s'ha 

de garantir que els processos productius en la petita industria tinguin aquesta garantia i 

puguin suposar un cost de producció atractiu per pagesos i consumidors de producte 

ecològic. s'ha estat treballant també amb les característiques organolèptiques d’aquests 

productes.

 Quarta gamma vegetal: Degut als canals tant curts que necessiten aquests productes tan 

peribles, aquesta gamma de productes simplement s'ha treballat parlant amb possibles 

destinataris finals (com serien hotels i menjadors col·lectius) i alguns productors que 

podrien estar interessats en aquest tipus de producte i de quina manera es podria 

treballar des de la petita industria alimentària.
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1.1.1. FITXES DE PRODUCCIÓ DE SALSES I CREMES

PLANTEJAMENT:

- En una primera fase s'ha estat treballant en possibles receptes, s'ha fet tastet 

comparatius de les nostres receptes i s'ha estat comparant amb altres productes similars 

que es troben actualment en el mercat, recollint les opinions dels consumidors . 

- S'ha intentat protocol·litzar les fases productives, a petita escala, en la petita indústria 

alimentària per poder calcular temps, costos i rendibilitat. Per això s'ha treballat en 

elaborar fitxes que recullin tota la informació de manera eficaç i senzilla.

- S'ha estat investigant sobre el millor funcionament de la maquinària i de quina manera 

es pot adequar més al producte per no alterar les seves propietats organolèptiques però 

garantir la seguretat alimentària. Per això s'ha estat fent analítiques microbiològiques i 

dels valors nutricionals dels productes.

- S'ha treballat en els formats més adequats en funció del tipus i rebuda del producte i en 

funció de la imatge final. També en funció dels criteris de sostenibilitat i reciclatge dels 

envasos.

DESENVOLUPAMENT:

- A l’hora de desenvolupar les receptes triades s'ha vist que una bona opció són els “patés

vegetals” així com les verdures confitades, com a acompanyament de entrants, carns i 

formatges. 

- La utilització de maquinària semi-industrial ens ha causat molts problemes per poder 

trobar un producte final satisfactori.

- Els temps de mà d’obra del procés productiu també s'ha hagut d’anar treballant per 

sistematitzar-lo i fer-lo més eficient.

- L’etiquetatge dels productes i la seva imatge també ha suposat un treball d’investigació 

i desenvolupament per poder simplificar el temps de dedicació.

4



“CHUTNEY DE CARABASSA” 

 Descripció: Salsa agredolça especiada i aromàtica, per consumir amb formatges, carns, 

arrossos i amanides.

 Producció: La carabassa és un vegetal que ja es produeix comunament a la illa, però s’ha 

cercat una sortida diferent. La seva rendibilitat en principi és alta perquè té poca minva

 Elaboració: producte per produir principalment tardor-hivern, però es pot allargar l’època 

per davant i per darrera. Al ser un producte que té una durabilitat llarga permet unes 

produccions més adaptables i acumular més producte per fer produccions més grans. La 

seva fabricació és una mica laboriosa, però amb la maquinària adequada (en aquest cas, 

tallador de vegetals) facilita i agilitza l’elaboració.

 Al ser un producte de pH baix i bastant de sucre (que fa disminuir la seva capacitat aigua)

el fa un producte de baix risc sanitari, de llarga duració i fàcil maneig.

Denominació del producte XUTNEY DE CARABASSA
Ingredients Carabassa 52%

Sucre 42%
Vinagre de poma 5.3%
Canyella en pols 0.4%
Clau d’olor sencer 0,10%
gingebre  en pols0.15%
Pebre negre  en gra0.05%
Llimona 0.5%

Valors nutricionals  (per 100g) 240 Kcal
Greixos 0.380g
Dels quals saturats 0.300
Carbohidrats 58.3
Dels quals sucres 53.5
Proteïnes 0.79
Sodi: 0.01

pH
Activitat aigua
Característiques microbiològiques
Envàs Pot de vidre  
Format b-250
Tancament Tapa negra twist off
Tractament tecnològic Esterilització F0=8  

Tºmàx.=85ºC
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any
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Data caducitat 2 anys
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic,
etc)

No

Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No

DIAGRAMA DE FLUX
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HUMMUS D’ALBERGÍNIA

 Descripció: Crema per untar feta amb base de cigrons i albergínia al forn.  Per usar com a 

entrants amb pals de verdures o pa, entrepans, acompanyaments de plats, etc.

 Producció: l’albergínia és un cultiu molt productiu i molt estès a l’Illa. En principi la seva 

rendibilitat també pot ser alta, tot i que l’albergínia conté molta aigua que es perd en la 

cocció.

 Elaboració: Té una estacionalitat d’estiu-principis de tardor. S’ha d’elaborar en els 

moments de més alta productivitat, que sol venir en pics. En alguns casos es pot allargar 

l’elaboració fins mitjans tardor. L’elaboració suposa un doble procediment: coure els 

cigrons i coure les albergínies i posteriorment fabricar l’hummus; això pot allargar el 

temps d’elaboració.

 Al ser un producte de pH més alt degut als vegetals que s’utilitzen es necessita una bona 

esterilització que no malmeti les qualitats organolèptiques.

Denominació del producte HUMMUS D’ ALBERGÍNIA
Ingredients Albergínia rostida 79.3%

Cigró cuit 13.5%
Sal marina 2.25%
Oli d’oliva 1.95%
Llimona 1.65%
All 1.2%
Comí 0.15% 

Valors nutricionals (per 100g de producte) Valor energètic 74kcal
Greixos 3.1g
dels quals saturats: 0.5g
Hidrats de carboni 9.5g
dels quals sucres 1.7g
Proteïnes 2g

pH 4.69
Activitat aigua 0.954
Característiques microbiològiques *contingut elevat en aerobis mesòfils
Envàs Pot de vidre  
Format 148 STD
Tancament Tapa negra twist off
Tractament tecnològic Esterilització F0= 6  Tºmàx.=113ºC
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any
Data caducitat 1 any
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
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Específic per grup concret (celíac, diabètic,
etc.)

No

Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No

DIAGRAMA DE FLUX
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PREBE TORRAT CONFITAT

 Descripció: Pebrot italià vermell a tires confitat. Per acompanyar formatges, carns, fer 

salses d’amanides , etc. De gust intens i amb fons torrat.

 Producció: El pebrot italià té puntes de producció, aquesta pot ser una bona proposta per 

donar-li sortida. Els pagesos han vist amb bons ulls utilitzar el pebrot italià perquè és molt

més productiu que el gruixat. La seva temporalitat és estiu i principis de tardor.

 Elaboració:  A diferència d’altres receptes, s'ha optat pel pebrot italià perquè, encara que 

te menys polpa, té la pell més fina i això facilita la seva elaboració i confitat. El fet de no 

haver de pelar-lo fa que les mermes siguin baixes. És un procés relativament senzill de 

fabricació i organolèpticament queda bé.

 Com que té una capacitat aigua molt baixa, és un producte que només necessita una 

pasteurització per garantir la seva seguretat alimentària.

Denominació del producte CONFITURA PEBRES TORRATS
Ingredients Pebre vermell tallat 65.5%

Sucre de canya daurat 32.7%
Suc i pell de llimona 1.75%
Pebre negre 0.05%

Valors nutricionals
 (per 100g de producte)

Valor energètic 285kcal
Greixos 3g
dels quals saturats 1.4g
Hidrats de carboni 64g
dels quals sucres 62g
proteines <1g
sal 0.03

pH 3.72
Activitat aigua 0.827
Característiques microbiològiques Apte 

*presencia aerobis mesòfils
Envàs Pot de vidre  
Format B-250ml
Tancament Tapa negra twist off
Tractament tecnològic Esterilització F0=  3 Tºmàx.=85ºC
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot del mes-mes/any

Data caducitat 2 anys
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, No
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diabètic, etc.)
Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No

DIAGRAMA DE FLUX
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“SOFRIT” DE CEBA I TOMÀTIGA

 Descripció: és una salsa de textura grumollosa, molt rica en ceba. Té un gust potent, que 

serveix com a base d’altres plats cuinats (estofats, carns, arrossos) o com a salsa per 

acompanyar. Color vermell ataronjat amb tons daurats pel confit de la ceba.

 Producció: es volia fer un producte amb tomàtiga i ceba per demandes dels pagesos però 

que fos diferent del que es troba al mercat. La seva producció és des de principis d’estiu  

a mitjans tardor.

 Elaboració: És un producte que surt a compte fer-lo en quantitats més grans. En general 

és un producte que té poca minva, encara que en la cocció i confitat es perd molta aigua i

baixa la rendibilitat del producte. Es fa una prèvia elaboració de la tomàtiga, triturant-la i 

filtrant-la de pell i llavors a través de l’extractor de sucs.

 S’ha optat per fer una esterilització curta; tot i que l’acidesa de la tomàtiga podria ser 

suficient per una pasteurització, té molta quantitat de ceba, que és un producte de pH alt 

i fàcilment fermentable. Les anàlisi microbiològiques han sortit adequades, sense afectar 

profundament les propietats organolèptiques, encara que podria ser millorable.

Denominació del producte “SOFRIT” CASOLÀ DE CEBA I TOMÀTIGA
Ingredients Tomàtiga triturada 68.65%

Ceba picada 25.25%
Oli d’oliva 5.05%
Sal 1%
Pebre negre 0.05%

Valors nutricionals Valor energètic 118kcal
Greixos 9.3g
dels quals saturats 1.3
Hidrats de carboni 7g
dels quals sucres 6.6
Proteïnes 1.6g
Sal 1.6g

pH 4.10
Activitat aigua 0.959
Característiques microbiològiques Apte

*presencia aeròbis mesòfils
Envàs Pot de vidre  
Format b-250ml
Tancament Tapa negra twist off
Tractament tecnològic Esterilització F0= 4

 Tºmàx.=115ºC
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot del mes-mes/any
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Data caducitat 2 anys

Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, 
diabètic, etc)

No

Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No

DIAGRAMA DE FLUX
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CREMA DE MONIATO AMB ROMANÍ

 Descripció: és una crema suau, per encalentir, tot i que freda també ha tingut bona 

acceptació. De textura fina i gust lleugerament dolç amb tocs aromàtics, color ataronjat amb 

piquets verds del romaní.

 Producció: El moniato és un cultiu de tardor i fins ben entrat l’hivern. Als pagesos els 

interessa per  aquell producte que pugui no ser comercialitzable en fresc (massa gran, algun 

tall, etc.) però també es veu com una bona sortida a aquest producte àmpliament estès a la 

illa.

 Elaboració: la seva elaboració presenta sobretot la dificultat del pelat dels moniatos, que 

suposa molt de temps de dedicació sense la maquinària específica. El procés és relativament 

sencill, tot i que conté dues fases d’elaboració: la primera és tallar i coure els ingredients i la 

segona triturar tot el contingut. El procés d’esterilitzat ha suposat proves i investigació, ja 

que no acabava de sortir un producte organolèpticament atractiu.

 Des del punt de vista sanitari, és imprescindible una esterilització ja que es tracta d’un 

producte amb un ph bàsic i pot tenir més risc de fermentacions.

Denominació del producte CREMA DE MONIATO I ROMANÍ
Ingredients Moniato 49.59%

Aigua 37.34%
Ceba 9.83%
Oli d’oliva 2,18
Sal 0.91
Romaní 0,130
Pebre negre 0,02

Valors nutricionals
(per 100g)

Valor energètic 61 Kcal
Greixos 1.3g
*dels quals saturats 0.2
Hidrats de carboni 11.4
dels quals sucres 4.7
Proteines 0.8
Sal 1.103 

pH 5.3
Activitat aigua
Característiques microbiològiques Tot dintre els paràmetres establerts 
Envàs Vidre 
Format Pot de 720ml

Ampolla de 500ml
Tancament Tapa negra twist off

Tractament tecnològic Esterilització F0= 6 Tºmàx.=110ºC
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot del mes-mes/any

1-10/20
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Data caducitat 1 anys desprès de la seva producció
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic, 
etc)

No

Ús esperat: (escalfament previ, cocció) si
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Proves en desenvolupament:

CREMA DE GARROVA

s'ha estat fent recerca d’un producte de garrova untable amb diferents bases : vàrem fer proves 

amb diferents fruits secs, amb carabassa, amb taronja, amb oli de coco, ...

Aquestes proves les s'ha fet tastar a diferents productors perquè a alguns els hi interessava per 

introduir algun producte local com carabassa o ametlla.

La textura dels fruits secs, sobretot torrats, agrada bastant però quan està en gran quantitat, fet 

que encareix molt el producte.

La barreja amb carabassa, prèviament torrada,  ha semblat interessant a algun sector, seguim 

treballant.

Amb ingredients foranis com oli de coco queda un producte molt atractiu però es vol intentar 

almenys disminuir la seva quantitat perquè es tracta de tenir un producte local i, a més, és molt 

car.

També s’ha de seguir treballant en l’esterilització d’aquest producte perquè canvia radicalment 

el producte en alguns casos, tant el sabor com la textura,  sobretot si du algun fruit sec.

També s’ha pensat en treballar amb el garrofí com espessidor per seguir la coherència del 

producte, però ha costat molt de trobar el producte i les dosis adequades,

CREMA D’AMETLLA I TOMÀTIGA SECA

També s’ha treballat en un “paté” vegetal amb ametlla, tomàtiga seca i remolatxa, cercant una 

textura de “sobrassada vegana”. És un producte que, sobretot entre els consumidors ha tengut 

molt bona rebuda, entre la comunitat vegana però també entre la gent que no ho és. 

Qui no ha acabat de veure-li funcionalitat són els pagesos, perquè du ingredients que són cars, 

com l’ametlla.

A més, a nivell d’elaboració, necessita un pas previ que és  tenir la tomàtiga deshidratada. Potser

es podria aprofitar per les tomàtigues deshidratades que visualment no hagin quedat bé però 

conservin totes les seves altres propietats. El fet de tenir incorporat la remolatxa dóna una 

rendibilitat al producte final.
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La esterilització, igual que amb la crema de garrova, no funciona, canvia radicalment el producte 

final, s’haurà de seguir treballant.
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1.1.2 FITXES DE PRODUCCIÓ DE DESHIDRATATS

PLANTEJAMENT

- En una primera fase s'ha estat fent petites proves de diferents ingredients que ens oferien

els productors i donant a tastar-los als consumidors, al ser un producte no tan conegut, a 

part dels bàsics com tomàtiga, pruna o albercoc.

- S'ha fet proves a una escala semi-industrial, fent proves amb diferents temps de 

deshidratat i de gruix del producte per veure com evolucionaven.

- S'ha treballat amb mescles viables a escala semi-industrial, combinant productes locals 

que coincidissin en la seva temporalitat

- Veure quina és la millor manera per la neteja de les safates, així com investigar en quina 

seria la millor eina per sistematitzar els talls perquè siguin uniformes i adequats ha duit 

bastant de temps de proves.

- S'ha estat investigant i provant molt amb el sistema d’envasat d’aquests productes, 

cercant la sostenibilitat, la imatge comercial i el manteniment de les característiques 

organolèptiques d’aquests productes

DESENVOLUPAMENT

- S'ha vist que perquè el producte conservi les seves característiques organolèptiques, els 

temps de deshidratats han de ser alts i les temperatures baixes. Això fa augmentar el 

cost del producte final, i és important fer tirades una mica més grans per poder valorar la 

seva rendibilitat

- El producte perd entre un 85 i 95% del seu pes inicial; és un altre punt que s’ha de valorar

a l’hora de calcular els costos finals. Són productes que s’han de valorar molt 

comercialment.

- Alguns productes els s'ha vist interessants però no es veu el format de com 

comercialitzar-los sols, com el meló sec o la síndria, s’està treballant en possibles mescles
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- A part dels clàssics deshidratats d’un sol ingredient, s'ha treballat amb mescles o 

productes que es serveixin tipus “Snack” perquè és on veim més la seva rendibilitat

- La conservació del producte està generant problemes. Es vol utilitzar un envàs que sigui 

sostenible. s'ha estat pensant en ventes a granel , en envasos reutilitzables tipus 

“tapper”, en pots de vidre. Però la forma més pràctica que veiem pel tipus de producte i a

qui podria anar dirigit són sobres tipus “doypack” amb termosellat i “zip”, encara que 

esteim treballant amb les caducitats del producte i s’haurien d’allargar amb algun altre 

tipus d’envàs. Hi seguim treballant.

- Quan un producte final, sol o en barreja, s'ha vist que ha tengut bona rebuda per 

consumidors, però sobretot per productors perquè ho vegin com una sortida als 

productes, s'ha hagut de fer anàlisi nutricionals perquè no es troben productes similars en

el mercat.

- Està essent un camp que veim que pot tenir molt de joc i molt d’interès, sobretot en 

promotors turístics, tendes gourmet o de sectors especials com els vegans o agents del 

sector “healthy”.

- Esteim treballant amb la rendibilitat econòmica perquè diferents productes perden 

diferents quantitat de pes i això pot fer-los rendibles o no.

- Els riscos sanitaris que tenen els productes deshidratats són baixos, bàsicament poden 

sortir alguns fongs. En principi, segons recomanacions, no s’han fet anàlisi microbiològic; 

sí que s’ha fet, però una analítica de superfície de les safates per comprovar si la neteja 

que se’n fa és suficient. Ha sortit apte.
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 XIPS DE CARABASSÓ AMB ORENGA

 Descripció del producte: Són unes rodanxes de carabassó untades amb llimona i orenga 

amb textura cruixent i sabor suau, lleugerament aromatitzat. Es presenten com a “snack”

per aperitiu, menjar entre hores, etc.

 Producció: el seu cultiu és des de finals de primavera fins a principis de tardor, donant 

marge per la seva producció.

 Elaboració: Té una elaboració relativament senzilla perquè no necessita pelat. La major 

part del temps en la elaboració és en la col·locació del producte a les safates. S’ha mirat 

de sistematitzar el tall de les rodanxes amb maquinària manual adequada

 La conservació es fa en bosses “doy-pack”  termosellades per ús individual.

Denominació del producte XIPS DE CARABASSÓ
Ingredients 96% Carabassí

3% suc de llimona
0.14% orenga
0.52% all

Valors nutricionals    (per 100g de producte)
Valor energètic 209
Greixos 0.68
dels quals saturats 0.21
Hidrats de carboni 55
dels quals sucres 29
proteins 21
sal 0.07

pH
Activitat aigua
Característiques microbiològiques No presents
Envàs Sobre doy pack termosellable
Format 160x230x90
Tancament Termosellable i zip
Tractament tecnològic termosellable
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any

Data caducitat 1 any
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic, etc) No
Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No
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DIAGRAMA DE FLUX
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XIPS DE KALE AMB GARROVA I AMETLLA

 Descripció del producte:  Aquest producte és cruixent, de sabor intens i lleugerament 

dolç. Saciant. Està enfocat com a Snack, berenars o aperitius. La kale és una col rissada 

rica en calci que actualment ha guanyat molts adeptes.  

 Producció: El cultiu de la kale s’allarga durant diversos mesos de l’any, essent tardor, 

finals d’hivern i primavera quan es troba en la seva esplendor. És una planta molt 

productiva , pot ser un cultiu interessant per elaborar en èpoques de menys producció 

com pot ser la tardor i hivern

 Elaboració: s'ha volgut apostar per una barreja de producte local: ametlla i garrova, 

untant prèviament la kale. És una elaboració relativament senzilla perquè només es tracta

de treure el nervi central i tallar-les grans. Trobar la densitat adequada de la salsa perquè 

quedi ben enganxada és el que requereix de més proves.

 Des del punt de vista de seguretat alimentària aquest producte no es pot deshidratar a 

tan baixes temperatures com alguns altres perquè la quantitat d’humitat que aporta la 

salsa podria fer que sortissin fongs i llevats. L’s'ha deshidratat a temperatures superiors a 

50º.

Denominació del producte XIPS DE KALE GARROVA I AMETLLA
Ingredients Kale 40%

Aigua 32%
Farina de garrova 16%
Ametlla 12%

Valors nutricionals    (per 100g de producte) Valor energètic 511kcal
Greixos 31g
dels quals saturats 2.5g
Hidrats de carboni 41
dels quals sucres 8.5
Proteines 18
sal 0.13

pH
Activitat aigua
Característiques microbiològiques No presents
Envàs Sobre doy pack termosellable
Format 160x230x90
Tancament Termosellable i zip
Tractament tecnològic termosellable
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any
Data caducitat 1 any
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic, 
etc)

No
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Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No

DIAGRAMA DE FLUX
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XIPS DE KALE AMB TOMÀTIGA I ORENGA

 Descripció del producte:  És un producte cruixent amb sabor a “pizza”, ideal per Snack, 

aperitiu o acompanyament. Té un sabor intens  degut a la kale, que és rica en calci i cada 

vegada és més coneguda i consumida.

 Producció: La kale és un cultiu de tardor a hivern. És un bon producte per fer en aquesta 

època que no hi ha tanta diversitat de producte.  És un cultiu productiu que pot donar 

rendibilitat al producte final.

 Elaboració: s'ha volgut fer dues versions de la kale, aquesta vegada untant amb tomàtiga 

triturada que podria ser també produïda a l’obrador i orenga. S’ha de tenir en compte que

la tomàtiga triturada té molta aigua a l’hora de la temperatura i temps de deshidratació 

perquè no afecti a les qualitats organolèptiques i canviï els colors i sabors.

 Des del punt de vista sanitari és important que hi hagi una deshidratació ràpida que eviti 

l’aparició de fongs i llevats en un ambient tant humit.

Denominació del producte XIPS DE KALE TOMÀTIGA I ORENGA
Ingredients Kale 62%

Tomàtiga triturada 37.5%
Orenga 0.5%

Valors nutricionals    (per 100g de producte) Valor energètic 329kcal
Greixos 1.4g
dels quals saturats 0.11g
Hidrats de carboni 61g
dels quals sucres 16
Proteines 18
sal 0.21

pH
Activitat aigua
Característiques microbiològiques No presents
Envàs Sobre doy pack termosellable
Format 160x230x90
Tancament Termosellable i zip
Tractament tecnològic termosellable
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any

Data caducitat 1 any
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic, etc) No
Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No
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XIPS DE CARABASSA AL CURRI

 Descripció: producte cruixent de sabor lleugerament dolç i especiat. Com Snack, 

acompanyament o aperitiu. Bon substitut de les patates xips fregides. 

 Producció: La carabassa és un cultiu que es recull a finals d’estiu, però degut a la seva 

gran capacitat d’emmagatzematge i durabilitat, es pot anar produïnt al llarg de la 

temporada de finals estiu, tardor, hivern i primavera.

 Elaboració: Per la seva elaboració s’ha de pelar la carabassa, treure-li les llavors i tallar-la,

abans d’untar-la amb la mescla d’espècies. És un procés més laboriós que altres 

deshidratats i això pot afectar la seva rendibilitat. El residu que genera és la pell i les 

llavors, que fa també disminuir el pes final respecte l’inicial. S’ha de valorar el gruix del 

tall de la xip perquè millori la seva qualitat organolèptica.

 A nivell sanitari no presenta dificultats perquè és un producte que no té gran contingut en

aigua aparentment i les espècies tampoc ajuden a la proliferació de microorganismes.

Denominació del producte XIPS DE CARABASSA AL CURRI
Ingredients 99 % Carabassa

0.7% all triturat
0.3% espècies de curri

Valors nutricionals    (per 100g de producte) Valor energètic 375 kcal
Greixos 0.87
dels quals saturats 0.26
Hidrats de carboni 82
dels quals sucres 37
proteines 9.6
sal 0.03

pH
Activitat aigua
Característiques microbiològiques No presents
Envàs Sobre doy pack termosellable
Format 160x230x90
Tancament Termosellable i zip
Tractament tecnològic termosellable
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any
Data caducitat 1 any
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic, etc) No
Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No
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MIX DE TARONJA, LOMBARDA I PIPES

 Descripció: mescla de deshidratats amb diferents colors, gustos i textures; dolç, aromàtic 

i terrós, per prendre com a Snack o per afegir a ensalades. A nivell nutritiu és un producte

molt complet.

 Producció: és un producte que es fa de cara a l’hivern i primavera. S’ha cercat dos cultius,

com són les taronges i la col llombarda que coincideixen al temps. Els dos cultius són 

relativament fàcils de produir i ja es troben ben implantats a Mallorca. 

 Elaboració: S’ha afegit una llavor com són les pipes de gira-sol per tenir textura i greixos a

la mescla. És una sortida diferent a les taronges al suc o la confitura, ja molt vistos. 

L’elaboració és relativament sencilla perquè la taronja es lamina a la màquina amb la pell 

i la col llombarda també. Les pipes que s’afegeixen són externes, això pot incrementar el 

cost del producte.

 A nivell sanitari no presenta risc per la poca capacitat aigua que tenen aquests productes,

només podrien aparèixer fongs si no està en unes bones condicions de conservació.

Denominació del producte MIX DE TARONJA, LOMBARDA I PIPES

Ingredients 64.5% Taronja (deshidratada)
25% llombarda (deshidratada)
10.5% pipes de girasol

Per la mescla de pipes+taronja en fresc :
98.5% taronja
1.5% pipes de girasol

Valors nutricionals    (per 100g de producte) Valor energètic 360 kcal
Greixos 4.5
dels quals saturats 0.64
Hidrats de carboni 72
dels quals sucres 46
proteines 7.4
sal 0.10

pH
Activitat aigua
Característiques microbiològiques No presents

Envàs Sobre doy pack termosellable
Format 160x230x90
Tancament Termosellable i zip
Tractament tecnològic termosellable
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any
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Data caducitat 1 any
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic, etc) No
Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No

DIAGRAMA DE FLUX
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Proves en desenvolupament

XIPS DE TARONJA AMB XOCOLATA DE GARROVA

Com que la taronja deshidratada ha agradat molt, s'ha provat de fer aquest producte en format 

de “bombó” o dolç saludable, sense sucre, només amb la mantega de cacao pura i la farina de 

garrova.

Ha agradat moltíssim al consumidor i al productor, però s'ha de treballar en la forma de 

presentació i venta i protocol·litzar la producció perquè s'ha fet proves a petita escala. 

L’elaboració es duplica perquè necessitarà d’un doble procés: deshidratació i submergir en la 

xocolata, havent de trobar l’equilibri d’un ràpid refredament de la xocolata amb que la taronja no

agafi humitat i la reblaneixi.

El tipus d’envàs adequat també s’ha hagut d’anar cercant alternatives i que seguissin en la 

mateixa línia d’altres deshidratats però com a producte més “gourmet”
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XIPS DE TRAMPÓ

Cercant també algun altre deshidratat salat, que servís per amanides, com a Snack o aperitiu 

s'ha pensat de versionar un plat molt local com és el Trempó a unes xips. s'ha tallat a rodanxes 

molt fines la tomàtiga, el pebre i a tires fines la ceba. La mescla ha agradat molt, però volem 

seguir treballant en les proporcions adequades quan tornem a tenir producció d’aquest producte.

La dificultat afegida d’aquest producte, és la mescla de diferents ingredients, igual com el mix de

taronja i llombarda, que s’han de deshidratar cada producte per separat i després fer la mescla.
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1.1.3 FITXES DE PRODUCCIÓ DE LLEGUMS

PLANTEJAMENT

- En una primera fase s'ha estat entrevistant pagesos per saber quines varietats de llegums

podrien ser més interessants elaborar, segons les que més es cultivessin a Mallorca o 

podrien cultivar-se (si tenien un bon maneig).

- S'ha estat investigant en les condicions necessàries a nivell sanitari per poder oferir un 

producte elaborat amb totes les garanties; els llegums, al tenir un pH bàsic, és un 

producte sensible i s’ha de fer una molt bona gestió de la seva elaboració i 

comercialització.

- La importància d’un bon ús de la maquinària semi-industrial en l’esterilització del 

producte i que mantingui unes bones qualitats organolèptiques és essencial

- S'ha de valorar el millor protocol d’elaboració perquè un producte, que inicialment pot 

sembla molt bàsic, pugui ser rendible econòmicament

DESENVOLUPAMENT

- S'ha treballat sobretot amb cigró mallorquí i llentia grossa. L’òptima cocció del llegum ha 

necessitat  molta dedicació

- S'ha estat fent proves amb l’autoclau per tenir un producte cuit, segur i que no patís 

oxidació (enfosquiment del producte)

- Per optimitzar el temps d’elaboració i, després de confirmar la possibilitat, s'ha 

protocol·litzat coure el llegum directament a dintre els pots i fer la esterilització a la 

vegada que es fa la cocció. 

- Fer la cocció directament als pots ha suposat una tasca d’experimentació per saber la 

proporció de producte cru que havíem de posar en cada pot perquè quan quedés cuit 

omplís tot el pot.

- El llegum, especialment el cigró mallorquí, és difícil de coure sense afegir cap altre 

ingredient i sense que hi hagi oxidació. La complexitat de la màquina que utilitzam 
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(l’autoclau) ha suposat una despesa important de temps d’assaig error i de bona 

formació.

- S'ha vist la importància del remull previ en alguns casos (el cigró) o la neteja per evitar 

les pedres o cossos estranys (sobretot llentia)

- També s’ha estat valorant que, a part de treballar només amb un producte bàsic (el 

llegum) a escala semi-industrial, seria molt complicat poder competir amb l’oferta del 

mercat. El fet de treballar amb varietats locals i ecològiques donar valor afegit, però 

volem seguir investigant amb receptes més elaborades d’aquest llegum, tradicionals 

mallorquines o innovadores per aportar innovació i augmentar el seu valor. Per exemple 

ciurons escaldins, ciurons amb espinacs, amb esclata-sangs, etc. Seguirem treballant en 

aquestes receptes.

- Una vegada s'ha trobat la bona cocció i proporció, en el cas dels cigrons, s’ha donat a 

provar a pagesos i consumidors i finalment, la seva resposta ha estat satisfactòria.

- S’ha de dur al laboratori per assegurar la durabilitat d’aquest producte i pensar en poder 

introduir-lo al mercat.

- Es vol treballar amb altres varietats locals de llegum. Cada varietat suposa una gran tasca

d’investigació  i experimentació per trobar un producte excel·lent organolèpticament.
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CIGRONS CUITS:

 Descripció: Cigró mallorquí cuit, de color lleugerament grogós . El cigró té textura ferma 

però cremosa per dins; estat de cocció òptim. Es troba en una solució gelatinosa 

composta només d’aigua de cocció i sal.

 Producció: Encara que el cigró es recol·lecta a l'estiu, com que és un producte que es pot 

emmagatzemar, l’elaboració es pot anar distribuint al llarg de tota la temporada. 

 Elaboració: té un cicle d’esterilització (on també es cou) molt llarg, això fa que sigui més 

factible deixar fent-se la cocció com a darrera tasca quan ja no es necessiten els 

autoclaus i poder anar fent paulatinament.

 A nivell sanitari, es clau anar tenint diferents anàlisi  per comprovar la seva seguretat, 

degut als possibles perills alimentaris, sobretot de Clostridium spp.

Denominació del producte CIGRÓ CUIT
Ingredients Cigró 54%

Aigua 45.5%
Sal 0.5%

Valors nutricionals (per 100g de producte)
pH
Activitat aigua
Característiques microbiològiques
Envàs Pot de vidre  
Format A370 ml
Tancament Tapa negra twist off
Tractament tecnològic Esterilització F0= 12  Tºmàx.=110ºC
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any
Data caducitat 2 any
Destinació: consumidor final o indústria Consumidor final
Específic per grup concret (celíac, diabètic, etc.) No
Ús esperat: (escalfament previ, cocció) No
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Proves en desenvolupament

LLENTIES CUITES: s'ha començat també a fer alguna prova amb llenties, amb la mateixa 

tècnica dels cigrons, però, en aquest cas, els problemes han vengut perquè quedava una mica 

massa cuita o visualment massa fosca. La llentia no necessita remull, la posam crua directament 

a dins el pot amb l’aigua i la sal, i es cou. s'ha hagut d’investigar també les proporcions 

adequades per la bona presentació. s'ha d’esperar a la collita de la nova campanya per seguir 

fent proves amb els productors locals.

HUMMUS DE CARABASSA: amb la intenció d’anar fent altres proves amb els llegums, s'ha fet 

algunes proves de ciurons amb carabassa; encara que entraria en l’apartat de salses, també el 

volem incloure a l’apartat de llegums perquè seria un producte secundari fet a partir dels ciurons

cuits. Les proves fetes fins ara han agradat a consumidors i productors que l’han provat, ens falta

acabar de retocar algunes coses i analitzar si sanitàriament el procés és correcte.
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1.1.4. FITXES DE PRODUCCIÓ DE SUCS I SMOOTHIES

PLANTEJAMENT

- Després d’estudiar aquests circuits, s'ha valorat que, per ara, no veiem la possibilitat de 

fer sucs frescos, per la immediatesa de consum que requereixen; volem apostar per sucs 

(també innovadors, amb mescles de verdures i fruites) pasteuritzats, que garanteixin una 

vida útil més llarga.

- S'ha estat fent petites proves pels tastets generals, xerrant amb els productors per 

veure quines produccions coincidien per elaborar receptes de fruites i verdures de 

temporada que venguin de manera simultània. 

DESENVOLUPAMENT

- Respecte aquest grup, tot i que no s'ha tengut fitxes de producció vàlides durant el 2019

sí que s'ha estat treballant en diferents punts i s'ha estat desenvolupant algunes fitxes 

durant els primers mesos del 2020. 

- S'ha fet petites proves de durabilitat i estudiant quins podrien ser els possibles circuits 

de producció-comercialització.

- S'ha fet ja algunes proves de pasteurització ja entrat el 2020. Encara no acabam de 

controlar el procés per poder definir els seus diagrames de fluxes i poder tenir  anàlisis 

nutricionals de les diferents receptes desenvolupades.
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SUC DE REMOLATXA I TARONJA

 Descripció: Suc de color rosat intens, de sabor dolç amb un punt terròs i àcid. Conté 

algunes partícules en suspensió que s’acumulen a la superfície però no arriba a ser 

molest organolèpticament. 

 Producció: són dos cultius que coincideixen en el temps i que els pagesos amb qui s’ha 

col·laborat veuen que poden ser dos cultius interessants a treure un elaborat.

 Elaboració: s’ha cercat un suc diferent al clàssic de taronja, afegint una arrel que ens 

dongui un gust i color interessant. La pasteurització no ha alterat el seu gust i color final, 

només lleugerament el gust terròs de la remolatxa, que l’ha fet millorar.
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SUC DE LLIMONA AMB KALE I ESTÈVIA

 Descripció: És un suc penetrant però refrescant, té un color lleugerament verdós, té 

partícules en suspensió que, encara que li donen un aspecte natural, s’haurien de 

minimitzar per millorar l’aspecte i la textura.

 Producció: després de xerrar amb els pagesos, vàrem veure la necessitat de fer algun suc 

de mescla de fruita i verdura que gastés productes on s’hi pogués treure un rendiment, la 

llimona i la kale son cultius de rendiments alts i ja establerts.

 Elaboració: s'ha fet el suc de llimona per una banda i treure el suc de kale amb un 

extractor. Fer la producció a escala més gran hauria d’agilitzar el procés. Quan s'ha 

pasteuritzat alguna tongada, la kale ha perdut el seu color verd viu.
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SUC D’ALBERCOC I LLIMONA

 Descripció: és un producte de color taronja intens, que es percep amb textura densa, àcid

i aromàtic. Té una textura més semblant a un nèctar que a un suc.

 Producció: S’ha volgut provar un suc amb dos cultius molt coneguts a la nostra illa com 

són les llimones i l’albercoc que poden coincidir en el temps.

 Elaboració: S’ha volgut treballar amb la polpa de l’albercoc per aprofitar-ne més part, 

diluïnt en aigua i en suc de llimona per evitar l’oxidació i donar un toc d’acidesa. Fa falta 

treballar més en aconseguir una textura més fina i reduir una mica l’acidesa. La 

pasteurització no ha variat el producte final, mantenint bastant el gust i el color.
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1.1.5. PRODUCTES DE 4A GAMMA:

Ja vàrem plantejar des d’un inici aquest grup per oferir a col·lectivitats (menjadors col·lectius, 

restaurants, hotels). També és aquest un grup que desenvoluparem amb més dedicació durant el

2020.

Aquest 2019/20 s'ha començat a valorar els pagesos ecològics que podrien estar interessats en 

aquest producte, en estudiar la continuïtat de l’oferta (al ser un producte fresc i de col·lectivitats,

s’hauria d’escalonar la producció) la forma de produir-ho per evitar l’oxidació i establir diàlegs 

amb possibles destinataris interessats.

Vàrem començar els contactes amb alguns restaurants i hotels, per estudiar les seves 

necessitats i quina podria ser la forma més adient de presentació però va ser just abans de que 

ens agafés el confinament degut a la pandèmia del Covid.

Actualment i durant l’estiu i tardor del 2020 si no es pot avançar en fer les petites proves del 

circuit de 4ª gamma amb agents de l’hostaleria i restauració, s'ha pensat i començat a fer 

contactes amb menjadors socials per poder comprovar quant de temps aguanta el producte, en 

quines condicions arriba, quina és la forma més fàcil de processat, emmagatzematge i transport, 

etc.
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1.2. TASTETS

Els tastets es varen anar fent al llarg de tot el 2019 amb diferents mostres de productes de tots 

els grups treballats a excepció de la 4º gamma perquè és un producte dirigit a col·lectivitats: 

salses i cremes, deshidratats, llegums i sucs i “smoothies”.

El funcionament en aquests tipus de tastet ha seguit la mateixa tònica: es posen mostres 

enumerades dels diferents tipus de productes sense que es vegi “a priori” que és aquell 

producte. Així es fa una “cata a cegues” per aquells que ho vulguin amb la finalitat de anar amb 

gustos pre-concebuts.

A darrera cada cartell amb la numeració hi ha una explicació de què és el producte, així els 

participants poden consultar en el moment que vulguin.

Cada participant omple un paper amb la seva opinió sobre cada un dels productes: si agrada el 

gust, la textura, la imatge...així com si corregiria, afegiria o trauria alguna cosa.

Amb aquesta forma lúdica es pretén que els consumidors tenguin un paper més actiu en els 

tastets i poder recollir molta més informació de l’acceptació dels productes.

Cap a finals del 2019 vàrem veure que, després d’haver fet aquests tastets més generals de 

productes, volíem fer una altra tipologia de tastets: tastets comparatius dins cada gama de 

productes, comparant les proves de producció a l’obrador amb productes similars que es 

poguessin trobar al mercat. 

s'ha començat el 2020 fent el primer tastet de salses i cremes i programant el segon tastet 

comparatiu de deshidratats que s'ha hagut d’anular degut al confinament pel Coronavirus.
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FIRA ECOLÒGICA DE PUIGPUNYENT (JUNY 2019): 

Aprofitant que la Fira de Puigpunyent va tornar a impulsar una secció de fira ecològica, vàrem fer

un tastet als assistents que anaven passant. Va ser un tastet dels diferents grups de productes: 

- Suc de llombarda, taronja i àpit

- Hummus de cigrons amb ceba vermella i sàlvia

- Xips de carabassí deshidratat amb moraduix

- Fals formatge vegà de pastanaga, cúrcuma i anacards

- Xips de moniato deshidratat amb romaní

- “Sobrassada vegana”: paté de tomàtiga seca, ametlla i remolatxa

- Taronja deshidratada

- Xips de melicotó

- “Chutney” de carabassa

- Pebrot vermell confitat un punt coent

Varen passar a fer el tastet al voltant d’una cinquantena de persones que varen tastar els 

productes i varen donar la seva opinió

TASTET TANCAT AL GRUP “VISITES CULTURALS D’UGT” (JUNY 2019):

Vàrem aprofitar que el grup de visites culturals de UGT feia una sortida a Muro per fer-los un 

tastet de productes variats. Eren unes 30 persones de diferents edats, entre 50 i 75 anys. Va ser 

un grup molt dinàmic i amb molta opinió, alguns del món de l’hostaleria. Els productes que es 

varen aportar eren:

- Suc de cogombre i llimona

- Nispro deshidratat

- Xips de moniato amb romaní

- Taronja deshidratada
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- “sobrassada vegana” paté de tomàtiga seca i ametlles

- Fals formatge d’anacards

- Confitura de taronja baixa en sucre

- “Chutney” de carabassa

- Pebrot vermell confitat

Al ser un grup tancat es pot fer una millor explicació al projecte. Molts dels participants volien 

saber ja on es podien comprar aquests productes, fet que ens va fe reflexionar sobre començar a

fer petites proves d’inserció al mercat per poder valorar la resposta que tendria.

SETMANA DE LES ECONOMIES TRANSFORMADORES ( SETEMBRE 2019):

Aprofitant el context de la Setmana de les Economies Transformadores, vàrem voler fer un tast 

de productes a les instal·lacions de l’obrador, repetint alguns que ja havíem fet a altres tastets, 

només afegint caqui deshidratat i hummus d’albergínia.

En aquest cas era un grup divers, era un tastet obert però prèvia inscripció. Va venir unes 15 

persones de perfils molt diferents. La rebuda va ser molt bona i en aquest cas també algunes 

persones demanaven que alguns productes es posessin ja a la venta.
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FIRA DE LA TERRA D’INCA (OCTUBRE 2020):

Aprofitant la Fira de la Terra que es va fer a l’octubre a Inca, vàrem tornar a fer un tastet obert, 

introduint alguns productes deshidratats que havíem estat treballant i també introduint alguna 

comparativa d’hummus d’albergínia en tres versions diferents. Va passar més d’una cinquantena

de persones de perfils molt diferents, però sobretot del poble. Va crear molta curiositat i en 

general la gent va voler participar molt.

Els productes nous que vàrem afegir són: 

- Síndria deshidratada

- Meló deshidratat

- Kale amb tomàtiga i orenga

- Crema d’albergínia en 3 versions: sola, amb ametlla i amb cigró (hummus)
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TASTET A LA TENDA DE S’ESTACIÓ, MARCA “D’ARTÀ” (NOVEMBRE 2019)

Aprofitant la col·laboració amb algun productor de la zona d’Artà, es va fer un tastet per 

presentar diferents productes i veure quina possible acollida tendrien. Es tracta d’una botiga on 

ofereixen tot tipus de productes d’Artà i que, sobretot, hi passa un perfil de persona turista, de 

diferents edats. Els gustos varen variar una mica dels gustos que agradaven més amb persones 

residents, però també es cert que no va ser una mostra molt gran. Varen passar per la tenda una

quinzena de persones degut a l’època de l’any en que es va fer. És interessant també fer altres 

tastets en espais d’enfocament turístic perquè canvia considerablement la concepció.
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TASTET A LA TENDA “GIRA-SOLS” DE PALMA (DESEMBRE

2019):

Aprofitant la col·laboració que teníem amb la tenda de productes

ecològics “Gira-sols” a Palma, que ens han anat subministrant de

productes, vàrem decidir fer un tastet per els clients de la botiga,

amb un perfil de persona consumidora de productes ecològics i

més conscienciada amb el producte local. 

En total varen participar del tastet una vintena de persones i va

tenir molt bona acollida. Si que varen agradar més alguns

productes menys habituals, com els “chutneys” i els deshidratats,

en canvi les verdures confitades o els productes endolcits no varen

agradar tant.

TASTET COMPARATIU DEL PRIMER GRUP DE PRODUCTES: SALSES I CREMES (GENER 

2020):

Després d’una temporada de fer tastets més generalistes, provant diferents receptes dels 

diferents grups que esteim treballant, vàrem veure la necessitat de fer tastets comparatius entre

els productes que ja estàvem més treballats i els que podien tenir alguna similitud al mercat.

En aquest cas, el tastet també va ser a cegues. De cada producte hi havia entre 4 i 6 mostres i 

els assistents havien de puntuar cada mostra segons la textura, color, gust i olor. 

El perfil dels assistents, que va ser un grup tancat amb inscripció prèvia, va ser bastant divers: 

productors, cuiners, empresaris i consumidors. No descartam fer algun altre tastet de les 

mateixes característiques perquè són molt més útils, en aquesta fase del projecte,  els tastets 

comparatius i més guiats que els generals per poder treure conclusions.
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2 RESULTATS

2.1 CONCLUSIONS EN L’ELABORACIÓ DE PRODUCTES

2.1.1 SALSES I CREMES

CHUTNEY DE CARABASSA

Aquest producte ha causat curiositat a qui l’ha provat. La seva elaboració du bastant de temps 

sobretot pel pelat i tallat, però s'ha aconseguir poder agilitzar una mica els tempos.

L’envasat semi-automatitzat porta problemes perquè no dona un producte homogeni. s'ha de 

seguir treballant per aconseguir la homogeneïtzació.

La pasteurització al bany maria de les primeres produccions no ens van causar problemes 

organolèptiques.  L’esterilització amb l’autoclau si que ens ha causat diferents problemes. Ens 

altera la qualitat organolèptica del producte, enfosquint-lo massa.  s'ha de seguir investigant per 

trobar el millor programa de l’autoclau per aquest producte., 

També respecte aquestes característiques organolèptiques, s'ha pogut observar que el producte 

ja  envasat i comercialitzable crea un sediment amb el temps que fa perdre qualitat visual al 

producte. Per corregir això s'ha disminuït a la recepta la quantitat d’espècies is'ha augmentat 

una mica la viscositat.
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HUMMUS D’ALBERGÍNIA

És un producte una mica laboriós, pel fet que necessita abans coure els cigrons i l’albergínia. 

s'ha estat treballant amb la recepta perquè originalment era sense cigrons, s'ha fet proves amb 

ametlla i només albergínia amb all i espècies.

Ho veiem com un producte amb potencial però no tanquem a seguir treballant en la recepta que 

convenci per igual a diferents tipologies de consumidors i productors.

L’esterilització amb l’autoclau també ens ha portat alguns problemes. Els paté vegetals no poden

superar certa temperatura perquè es tallen o desnaturalitzen, però a la vegada necessitem una 

bona esterilització degut al seu Ph elevat. Algunes vegades, aquesta esterilització ha causat un 

enfosquiment del producte a la part superior creant una imatge de producte no homogeni. 

Aquesta nova temporada seguirem treballant en aquest producte per aconseguir una millor 

qualitat organolèptica.

s'ha decidit treballar aquest producte en pot de vidre més petit que altres salses perquè la seva 

caducitat és més curta una vegada obert que altres salses que s'ha treballat.
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PEBROT TORRAT CONFITAT

Aquest producte ha tengut molt bona rebuda entre els consumidors, als tastets  comparatius que

s'ha fet. Als productors també els hi ha interessat molt perquè és una sortida a un producte, el 

pebrot italià vermell, que fins ara no en tenia.

En una primera etapa, es va pensar de fer-ho amb pebrot de pell gruixada, torrant-lo i pelant-lo, 

però finalment, per facilitar el temps de mà d’obra, es va apostar pel pebrot italià i es torra i 

confita directament.

La textura també es va anar treballant, si fer-ho triturat o amb les pròpies tires, i finalment es va 

decidir fer amb les pròpies tires del pebrot confitat.

S’ha trobat el punt de pasteurització sense que canviessin les seves propietats organolèptiques.  

És un producte relativament senzill d’elaborar, bastant econòmic  amb els ingredients utilitzats.

La imatge de l’envàs final també ha estat satisfactòria
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“SOFRIT” DE CEBA I TOMÀTIGA

ÉS un producte que s’ha d’explicar molt be les seves funcions perquè la gent pensa en un primer 

moment que és una salsa de tomàtiga, però en realitat és un “sofrit” de ceba amb tomàtiga. 

Quan la gent sap les seves funcions sí que agrada molt i es veu el potencials, a lo millor s’hauria 

de canviar la denominació.

S’han hagut d’anar fent proves perquè quedés un producte final visualment atractiu, perquè la 

ceba s’enfosqueix molt amb la tomàtiga i quedava un producte de color indefinit.

La seva elaboració és relativament senzilla; encara que s’hagi de fer un elaboració prèvia de la 

tomàtiga (passar-la per l’extractor de sucs per triturar i filtrar pell i llavors), el procés és senzill, 

però requereix de fer tongades més grans per rendibilitzar la neteja de les màquines, que 

sempre suposa molt de temps.

A nivell econòmic és un producte que no s’acaba de veure si podrà competir al mercat pel tipus 

de producte que és i la competència de salses de tomàtiga que hi ha. S’ha de treballar en la 

imatge del producte, que es vegi que és un producte diferent d’una salsa de tomàtiga.
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CREMA DE MONIATO I ROMANÍ

En els tastets que s'ha fet, la crema és de les que més ha agradat comparant-la amb les del 

mercat. Té un gust que la gent confon amb carabassa però més fi i el toc d’herbes agrada en 

general, encara que hi ha diferents opinions.

És un producte que no genera gaires residus, pel que té una rendibilitat alta. El problema 

principal és el temps d’elaboració. 

s'ha tengut problemes amb l’esterilització del producte, afectava les seves característiques 

creant una capa més fosca a la part superior de la crema donant un aspecte desagradable. s'ha 

aconseguit millorar-ho però encara s’haurà de seguir treballant.

Falta veure si podria ser un producte d’interès comercial, s’hauria de vendre com un producte 

“gourmet” o una mica especial i no com una crema bàsica. L’acceptació és bona per part 

d’alguns productors i sobretot per consumidors
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2.1.2 DESHIDRATATS

XIPS DE CARABASSÓ AMB ORENGA

Aquest producte es presenta com a Snack, per aperitiu, menjar entre hores o acompanyament. 

Les xips de carabassí han sorprès positivament a tothom. s'ha vist que les rodanxes han de ser 

una mica més gruixades del que pensàvem al principi per aconseguir un bon cruixent i evitar que

s’enganxin a les safates si són massa primes.

Respecte el sabor, s'ha hagut de potenciar el sabor augmentant la proporció de llimona i orenga, 

doncs el carabassí és bastant insípid. La llimona ajuda a que l’orenga s’enganxi millor a les 

rodanxes. El temps  i temperatura de deshidratació s'ha anat regulant fins que s'ha vist que és 

millor temperatures baixes (50ºc) i més temps de deshidratació. El rebuig que genera la neteja i 

els talls de carbassí és molt poc perquè ho posam amb pell. Això augmenta la rendibilitat del 

producte.

En el procés de deshidratació, el carbassó ha perdut un 95% del seu pes. S’ha de tenir en compte

a l’hora de fer el rendiment econòmic que el producte final és tan sols un 5% del pes inicial. La 

conservació i presentació és el que ens ha causat més entrebancs. Primer vàrem veure que el 

termosellat era imprescindible perquè agafen humitat molt aviat. Els nous sobres amb 

termosellat han aguantat bastant, però així com les previsions eren que aguantés un any, al 

voltant dels sis mesos s'ha vist que ha perdut una mica de cruixent.  s'ha observat que en tapers 

(recipients plàstics hermètics) aguant bé, però no és un format comercialitzable. Seguim amb les 

investigacions de trobar un envàs adequat perquè ha de

poder mantenir el cruixent, que és la gràcia d’aquest

producte. 

97



XIPS DE KALE AMB GARROVA I AMETLLA

Després de diverses proves amb quina era la mescla adequada per la salsa, s'ha vist que havíem 

de ficar aigua (que després es perdrà per deshidratació)  perquè aquesta salsa fos més fàcil 

d’untar uniformement entre les fulles de kale.

La deshidratació ha de ser a una temperatura major de 50º per aconseguir que les fulles 

conservin la seva forma i color perquè al haver-hi tanta aigua es tornaven grogues fàcilment per 

la presència de fongs. El sabor i la textura inicial que s'ha aconseguit és satisfactori, si be es vera

que alguna gent no li ha acabat de convèncer (tant la kale com la garrova tenen els seus 

admiradors i detractors) n’hi ha altres que els hi ha apassionat (inclús algun detractor de la kale).

El que ha duit bastants problemes és la seva conservació, només una mica de pèrdua del seu 

cruixent inicial es nota molt en la satisfacció del producte. Com en altres productes deshidratats, 

s'ha hagut de fer un estudi exhaustiu de quin podia ser l’envàs més adequat. El sobre estil 

“doypack” amb termosellat sembla l’adient, però s'ha vist que la kale va perdent, encara que 

molt poca poc, però es nota en el producte final. En canvi en els recipients plàstics hermètics on 

es conserva a l'engròs tota la producció això sembla que no passa. S’haurà de millorar en 

l’envasat.

Respecte l’envasat i l’emmagatzematge s'ha vist que és un producte delicat, que s’esmicola amb

molta facilitat i, tot i que els trossos més petits també són bons de menjar, baixa 

significativament la seva qualitat. Han de ser envasos que s’han d'envasar i emmagatzemar amb

molta cura. 

Hi ha algun productor interessat en aquest producte, però sobretot algun distribuïdor i promotor 

turístic. Falta tenir clar la rendibilitat econòmica, ja que l’ametlla que se li afegeix és un producte 

car. Veure la seva resposta al mercat amb un preu adequat als seus costos haurà de ser el 

proper pas de l’estudi d’aquest producte.
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XIPS DE KALE AMB TOMÀTIGA I ORENGA

Aquest producte agrada bastant quan es presenta ben cruixent. Necessita més hores de 

deshidratació i a temperatures més altes del que es feia inicialment.

La idea inicial era fer deshidratacions a molt baixa temperatura, però l’alt contingut en aigua que

té la tomàtiga ha fet que en algunes preparacions s’hagi hagut de descartar perquè la fulla 

s’havia tornat groga, segurament per l’aparició de fongs o llevats. Una temperatura més alta (al 

voltant de 70ºc) fa que es deshidrati abans de la possible aparició de fongs.

La tomàtiga triturada es pensa que podria ser també de producció pròpia, sobretot en les 

primeres produccions de la temporada, a principis o mitjans tardor. Això baixaria costos de 

producció.

Les fulles han de ser tallades a una mida més petita perquè sigui més fàcil de menjar d’una sola 

mossegada; a diferència de la versió de kale amb garrova i ametlla, aquesta s’esmicola més i, a 

més, agafa humitat molt fàcilment i fa que no sigui tan fàcil de trencar amb una mossegada la 

fulla.

Amb la pols que quedava de l’envasat, s'ha fet algunes proves de picat per fer un format per 

amanir (tipus aromàtica o complement alimentari) que ha agradat bastant, inclús més. És una via

que volem seguir investigant perquè hi ha interès en complements alimentaris i amb pols en la 

restauració i en el món de la salut.

Amb l’envasat s'ha tengut el mateix problema que amb altres deshidratats, no aguanten els 

períodes que hauríem estipulat comparant amb aquests productes que es troben al mercat; 

inclús en el cas de la kale amb tomàtiga és més accentuat, perquè una petita pèrdua de cruixent 

fa que el producte perdi molt. La tasca de cercar un envàs òptim és la que necessitarà de més 

temps d’ara endavant. 

De la mescla inicial al producte acabat es

perd un 88% de pes. S’haurà de tenir en

compte aquesta important pèrdua de pes

per valorar la rendibilitat econòmica

d’aquest producte.
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XIPS DE CARABASSA CURRY

Les xips de carabassa han agradat en general en la seva idea inicial, però s'ha hagut d’anar 

treballant per millorar la qualitat organolèptica: ajustar la quantitat de curri perquè no sigui tant 

picant però sigui gustós, jugar amb el tall de la xip perquè no sigui tant dura però no s’esmicoli, 

contrarestar la dolçor sense afegir sal...

És un deshidratat que el resultat final s'ha aconseguit que agradi més a productors i consumidors

però és més laboriós que altres: la carabassa necessita pelar i treure llavors; un pic tallada s’ha 

de de disposar en safates , i al no tenir una mida uniforma, dificulta la seva automatització. La 

temperatura també juga un paper important perquè si és massa elevada torra el producte i 

empitjora la seva imatge; en canvi, en aquest cas temperatures al voltant de 50ºC no suposen un

risc perquè la carabassa no té tanta humitat per facilitar la proliferació de fongs o llevats.

El gruix del  tall de la carabassa ha marcat una diferència significativa en la quantitat final de 

producte que hi cap a l’envàs: talls més prims fan que hi càpiga menys pes (perquè fa més 

embalum) i això podria fer augmentar la seva rendibilitat.

El producte ha perdut 92.5% del seu pes inicial una vegada ja net i mesclat. Hi ha una gran 

pèrdua  d’aigua, però no és dels deshidratats que més. S’ha de treballar en el seu cost de 

producció i preu final de venta, així com la seva resposta una vegada introduït al mercat. 
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MIX DE TARONJA, LOMBARDA I PIPES

Aquest mix és un dels deshidratats que més ha agradat, sobretot per la taronja. A nivell visual 

també atreu molt per la mescla de colors taronja i lila de la llombarda. s'ha hagut de fer proves 

amb la proporció adequada de pipes i com les introduíem perquè no quedessin totes soltes a 

baix. Finalment vàrem decidir picar-les una mica perquè no semblessin pinyols i posar-les a sobre

la taronja abans de deshidratar perquè quedessin enganxades.

La col llombarda ha sorprès gratament, tot i que volem treballar amb altres gruixos perquè no es 

rompi tant.

A nivell d’elaboració la complicació és haver de deshidratar dos productes per separat i després 

fer la mescla, però la manipulació dels ingredients que s’utilitzen és relativament senzilla, perquè

no s’ha de pelar la taronja i la col només s’ha de fer net i tallar.

L’envasat és el que s’emporta més temps de manipulació. S’ha de valorar també la durabilitat 

del producte perquè s'ha començat a tenir problemes  en la conservació amb el tipus d’envàs 

seleccionat. Continuam amb la investigació d’altres envasos més eficients que perllonguin la vida

útil del producte al mercat.

És un bon producte per fer de cara a finals d’hivern i primavera, quan encara no hi ha altres tipus

de productes per fer.

Es començarà a fer petites incursions al mercat per veure la resposta i així valorar la seva 

rendibilitat.

102



2.1.3 LLEGUMS

CIURONS

Els cigrons és un producte que ha costat molt de trobar la recepta adequada a nivell semi-

industrial perquè tenguin un bon aspecte, una bona textura i sabor i estigui garantit la seva 

seguretat alimentària. s'ha hagut d’anar fent proves amb diferents proporcions de cigró, sal i 

aigua, diferents programes d’autoclau i provant si anava millor el remullat o sense remullar, 

mirant d’optimitzar el temps d’elaboració.

S'ha vist que és imprescindible remullar abans el ciuró perquè quedi perfectament cuit sense 

perdre la fermesa de la seva forma. Amb el darrer programa elegit les propietats organolèptiques

son bones i s’assegura la seva seguretat.

S'ha de protocol·litzar i estandarditzar més el pes de ciuró a cada pot per disminuir el temps 

d’elaboració.

S'ha de treballar, ara que la recepta de cigró bàsica l’s'ha trobada, en receptes més elaborades 

que donin un valor afegit al producte.

S'ha treballat en diferents formats de pots, en principi a tots els que s'ha fet s'ha seguit el mateix

procediment (adaptant quantitats) i ens ha quedat bé.

D’ara endavant s'ha de veure la resposta de mercat, del producte base, de les variants i del 

format que podria tenir més demanda. 
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2.1.4. SUCS I SMOOTHIES

Els sucs de verdures i fruita tenen més acceptació en general quan es proven que quan es diu 

que tenen. S’hauria de fer una bona campanya per donar a provar aquests sucs, ja no només 

pels seus beneficis nutricionals sinó pel seu sabor. 

Els processos d’elaboració s’han de simplificar per poder fer-los a escala semi-industrial i no 

només a nivell casolà, també per treure’n més rendiment.

Les pasteuritzacions en alguns casos fan canviar les propietats organolèptiques del producte, 

canviant el sabor i el color. S’haurà de seguir treballant en aquest aspecte.

SUC DE TARONJA I REMOLATXA

El suc de taronja i remolatxa és un producte que està tenguent molt bona acceptació: el resultat 

final manté una coloració intensa i atraient, i el sabor dolç amb un gust picant sorprèn i agrada. 

S’haurà de seguir treballant per tenir els diagrames de fluxes, els anàlisi nutricional i poder fer 

alguna prova a escala una mica més gran i poder augmentar la rendibilitat de la remolatxa, 

sobretot.

SUC DE LLIMONA I KALE

La pasteurització modifica el color final, s’ha de millorar. El toc d’estèvia en pols dona una dolçor 

agradable, però s’hauria de filtrar.  És un suc que es dilueix molt en aigua per baixar l’acidesa de 

la llimona. Això el fa més rendible.

SUC D’ALBERCOC I LLIMONA

El color resultant de la pasteurització queda d’un color taronja molt

atraient. S’ha de treballar la textura final i veure si necessitaria una

mica més de dolçor. S’ha d’extrapolar la producció a una escala semi-

industrial perquè no sigui casolana únicament.
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2.2. CONCLUSIONS EN ELS TASTETS

El format lúdic que se li ha donat als tastets ha tengut molt bona acceptació. Si, en general a la 

gent li agrada tastar, la curiositat de fer-ho a cegues, encara que no a tothom, encara atreia més 

a la participació.

La gent li costa donar opinions concretes i més definides que un “m’agrada” o “no m’agrada” i 

s'ha vist que les valoracions haurien d’anar molt més dirigides. Pels tastets comparatius ja s'ha 

fet un quadre molt més definit i que només haguéssin de puntuar de l’1 al 10 cada grup de 

productes i cada característica que ens interessava.

Els productes que han tengut més bona acceptació són la “sobrassada vegana” i el pebrot 

vermell confitat, encara que es demana que no sigui tant coent. El suc hi ha bastanta  

divergència d’opinions, però s’ha de tenir en compte que feia molta calor i molta gent demanava 

que el suc estigués més fred.

Els deshidratats creen molta curiositat en general, però si es deixen oberts, ràpidament perden el

seu cruixent i això es reflecteix en les opinions. S’haurà de trobar la manera de donar a tastar en 

recipients hermètics.

El pebrot torrat confitat també ha agradat molt, en general. El “chutney” en general agrada, tot i 

que hi ha un públic acostumat a gustos més tradicionals que no li acaba de convèncer.

Els hummus i les salses presentats fins el moment agraden però no aixequen passions, s’haurà 

de seguir millorant receptes.

TASTET COMPARATIU DE SALSES I CREMES

El tastet comparatiu mereix atenció especial per les conclusions degut a que ha estat molt més 

dirigit, per gent concreta de diferents sectors (productors, cuiners, empresaris i consumidors) i 

que es comparava amb altres productes del mercat.

Les verdures confitades agraden bastant, però val a dir del “chutney” de carabassa que abunda 

l’opinió de que és massa picant i la textura no massa còmoda d’aplicació. S’ha valorat fer un 

canvi de textura, en lloc de coure la carabassa a cubs, la courem ratllada. 

El pebrot torrat escalivat agrada molt en general, tot i que molta gent ha preferit una textura 

més fina.
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Respecte l’hummus d’albergínia hi ha hagut diversitat d’opinions: en general, la textura es 

prefereix més espessai el gust a comí no agrada a tothom.

Les cremes de verdures, on nosaltres presentavem la crema de moniato amb altres varietats del 

mercat no es un producte que en principi atregui molt. La nostra crema ha agradat, però sense 

més.

El nostre paté vegetal de tomàtiga seca,remolatxa i ametlla ha agradat molt, tot i que la textura 

s’hauria d’aconseguir que fos més fàcil d’untar i veur la viabilitat econòmica d’aquest producte, 

per la quantitat d’ametlla que te.

El “sofrit” es considera que té massa ceba; pot ser degut també a que es presentava tot el grup 

de productes com a “salsa de tomàtiga”. Es vera també que la textura, comparada amb les 

salses és massa líquida. Si es vol mantenir aquest producte, s’haurà de diferenciar molt de les 

salses de tomàtiga i donar-li una imatge i ús diferent.

És molt interessant veure la diferència de gustos entre els diferents perfils i aprofunditzar per 

saber a quin perfil s’hauria de dirigir cada tipus de producte.

Aquest tastet comparatiu de salses i cremes s’hauria de tornar a repetir sabent diferenciar el 

perfil i poder treure més conclusions.
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TASTET COMPARATIU DE DESHIDRATATS

El següent tastet comparatiu que varem preparar va ser el de DESHIDRATATS. Tot i que són 

productes molt innovadors que costa trobar similituds al mercat, varem fer una recerca a 

diferents establiments de productes similars per poder fer el tastet. 

La convocatòria estava feta, però aquest tastet el varem haver d’anular per l’estat d’alarma i el 

confinament degut al coronavirus.

Amb els altres grups de productes també s’haurà de fer un tastet comparatiu amb els productes 

de mercat quan estiguin més avançats els estudis dels diferents productes.

Com a conclusions dels tastets, també s'ha pogut veure que en la següent fase, és necessari fer 

trobades valoratives no només del contingut de les receptes sinó del continent: recollir 

valoracions dels envasos, de la imatge i l’etiquetatge és important en aquells productes que ja 

estan més avançats en el seu estudi
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