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1. ACTUACIONS DUTES A TERME 

Contextualització 

En aquest últim any de Pla Pilot hem volgut donar més importància al càlcul de costos 
de producció, a la comercialització i al format d’imatge. Malgrat això, també hem 
volgut desenvolupar aquelles parts que havien quedat més apartades per certes 
dificultats i impediments que han anat sorgint. 

És important també, pel que fa a la contextualització, remarcar que ha estat un any 
complicat a causa de la pandèmia mundial. Hi ha tasques que no hem pogut realitzar 
com hauríem volgut; exemple d’això són els “tastets comparatius” que només vàrem 
poder fer just abans del confinament. Hem intentat adaptar-los fent lots que hem 
entregat a diferents persones o unitats familiars de col·lectius diferents amb una 
enquesta a emplenar per saber la seva opinió. 

Hem seguit treballant en els cinc grans grups inicials que havíem plantejat, posant 
èmfasi als grups que havien quedat una mica més relegats: 

• Salses i cremes: Com que aquest producte ja estava bastant desenvolupat a 
nivell de receptes, ens hem dedicat a fer proves per millorar els processos 
productius i calcular costos. Hem fet alguna petita prova de comercialització al 
Mercat Ecològic de Palma. 
 

• Deshidratats: Hem treballat algunes receptes més, a petició d’alguns pagesos 
col·laboradors. Hem treballat la comercialització i càlcul de costos, així com la 
imatge. 
 

• Sucs i smoothies: Fins el present, havíem deixat una mica de banda els sucs i 
smoothies, havent fet només algunes proves i descartat els smoothies per la 
dificultat de mantenir la cadena de fred. Hem fet algunes proves noves de sucs, 
a petició d’alguns productors i desenvolupat el seu procés productiu. 
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• Llegums de varietats locals: els cigrons, que és el producte que ja havíem 
desenvolupat i més ens costava aconseguir-ne l'estabilitat de producte, ara 
l'hem aconseguit estabilitzar. Hem fet proves per millorar el procés productiu i 
hem començat una prova pilot de comercialització per veure costos i rebuda 
pels consumidors. 
 

• Quarta gamma: Aquest apartat també va quedar en el tinter, ja que, quan 
anàvem a començar les col·laboracions, va arribar la pandèmia. Malgrat tot, una 
vegada tot es va estabilitzar una mica, vàrem aprofitar contactes amb alguns 
xefs que estaven treballant i/o col·laborant amb menjadors socials per poder fer 
alguna prova d'enciam 4 gamma i fer recopilació d’informació a través d'una 
enquesta. També hem pogut fer alguna prova pilot amb menjadors escolars, 
perquè hem vist que seria un sector molt interessant a qui oferir-li aquests 
productes. 
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1.1. FITXES DE PRODUCCIÓ 
 

1.1.1. FITXES DE PRODUCCIÓ DE SALSES I CREMES 

PLANTEJAMENT 

- Les salses o cremes és una de les referències on hi ha hagut més interès per 
anar desenvolupant, per això hem continuat amb la feina de la temporada 
anterior, activant noves referències que els productors, distribuïdors i 
consumidors ens han anat presentant el seu interès. 
 

- Hem vist la necessitat de seguir treballant amb la millora dels processos 
productius de les referències ja donades d’alta en etapes anteriors per 
millorar el seu resultat final. 
 

- Hem millorat les fitxes productives per poder afinar més el càlcul de costos. 
 

DESENVOLUPAMENT 

- Hem donat d’alta bastantes referències més, fent les analítiques 
microbiològiques pertinents, les anàlisis nutricionals, l’alta al CBPAE i el 
desenvolupament de l’etiqueta. 
 

- Hem fet estudis de vida útil dels productes fets en etapes passades: veure 
com evolucionen per poder definir millor les dates de caducitat. 
 

- Hem contactat amb un tècnic alimentari expert amb processos d’elaborats a 
petita escala perquè ens ajudes a trobar els programes de pasteurització i/o 
esterilització adequats perquè pugui mantenir les millors propietats 
organolèptiques. 
 

- Hem seguit tenint problemes amb la maquinària, sobretot amb les autoclaus i 
amb l’etiquetadora. Les marmites també suposen un greuge afegit a l’hora de 
passar de produccions de mostra per definir la recepta a un canvi d’escala, 
encara que sigui petit per poder fer valoració a nivell d’indústria alimentària.  



5 
 

HUMMUS REMOLATXA 

• Descripció: salsa untable amb gust dolç i lleugerament especiat, de color viu. 
Per menjar com aperitiu amb verduretes, per posar a torrades, pa o per 
acompanyar amanides. 

 
• Producció: La remolatxa és una arrel que es pot recollir durant hivern i 

primavera. És un cultiu bastant productiu i que és aprofitable pràcticament tota 
l’arrel, té poca minva. A Mallorca és bastant fàcil de produir. Tot i que el seu 
consum no està molt estès; cada vegada hi ha més gent que l’incorpora pel seu 
gust i les seves propietats. 
 

• Elaboració: la seva elaboració és millor fer-la a l’hivern, quan el contingut en 
betaïna és més elevat i no es degradaria tant en la fase d’esterilització. La seva 
elaboració no és molt complexa si es tenen les eines adequades. 
 

• Al ser un producte amb un pH elevat, és imprescindible una esterilització si es 
vol una llarga duració i no haver de mantenir en cadena de fred.  

Denominació del producte HUMMUS DE REMOLATXA 
Ingredients Remolatxa 48% 

Cigrons 41% 
Llimona 4,5% 
All 0,5% 
Sal 0,7% 
Oli 5,1% 
Comí 0,2% 

Valors nutricionals  (per 100g) 164kcal 
51g greixos dels quals saturats 1g 
Carbohidrats 25.5g dels quals sucres 99g; 
proteïnes 4g 
Sal 0,815g 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre   
Format Pate 130ml 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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DIAGRAMA DE FLUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepció remolatxa 

Netejar remolatxes 
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remolatxes 

Mesclar amb altres 
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Triturar cigró amb 
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TOMÀTIGA SENCERA 

• Descripció: tomàtiga pelada sencera, 
conservada en el seu propi suc. Per usar en 
preparacions vàries, sofrits, salses o 
ensalades. Varietat de pera mallorquina. 

 
• Producció: La tomàtiga és un producte 

àmpliament produït i que es van cercant 
alternatives d’elaboració en el seu moment 
àlgid de producció. L’interès per una tomàtiga 
sencera de qualitat de varietat mallorquina 
per part de pagesos ens ha duit a tirar 
aquesta referència endavant.  
 

• Elaboració: és una conserva amb una elaboració llarga. S’ha de trobar la millor 
manera d’optimitzar el procés. El resultat és satisfactori tanmateix. 
 

• La tomàtiga té un pH que pot estar al límit de la pasteurització i/o esterilització. 
Hem decidit esterilitzar perquè no podem garantir que totes les tomàtigues 
tenguin un pH suficient perquè basti una pasteurització. 

Denominació del producte TOMÀTIGA SENCERA  
Ingredients Tomàtiga 100% 
Valors nutricionals  (per 100g) 20kcal; 

4,5g carbohidrats dels quals 3,3 
sucres 
Greixos 0% dels quals saturats 0g 
Proteïnes 1,1g 
Sal 0g 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre   
Format A-v370 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=4 

 Tºmàx.=114 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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DIAGRAMA DE FLUX 
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HUMMUS CARABASSA AMB TAP DE CORTÍ 

• Descripció: Producte untable de textura cremosa, gust bastant dolç i picant. Per 
menjar amb torrades o pa, ensalades, acompanyant carn, etc. 

 
• Producció: La carabassa és un producte de gran producció a Mallorca. Té 

l’avantatge de que és un producte d’una gran durabilitat. Això permet fer aquest 
elaborat en moments de menys producció, com poden ser tardor-hivern. 
 

• Elaboració: Hem anat millorant la forma d’elaboració fins a trobar-ne una que 
agilitzés la producció. Posam les carabasses al forn amb la pell i les passam per 
la màquina colador, això evita tot el temps de dedicació a pelar-les. 
 

• Aquest tipus d’elaboració necessita una esterilització si volem que tengui una 
vida útil llarga a causa del seu pH elevat. 

Denominació del producte HUMMUS CARABASSA 
Ingredients 68,25% carabassa 

26% cigró cuit 
3% oli oliva 
1,22% sal 
0,78% all 
0,75% tap de cortí en pols 

Valors nutricionals  (per 100g) 116kcal; 
9.6g carbohidrats dels quals 1,3 
sucres 
Greixos 7.4 dels quals saturats 1.2g 
Proteïnes 2.7g 
Sal 0.45g 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre   
Format Paté 130ml 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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DIAGRAMA DE FLUX 
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CREMA DE CARABASSÓ AMB ALGUES 

• Descripció: crema semidensa amb sabor pronunciat i fi. Per menjar en fred o 
calent. De color verd-marronós i textura fina. Hem fet diverses versions amb 
diferents envasos. 
 

• Producció: El carabassí bé sabem que és un cultiu molt productiu i que en els 
moments punta molts pagesos cerquen una alternativa. Aquest cultiu es podria 
elaborar en estiu, però també a finals de primavera o tardor. 
 

• Elaboració Hem mirat de crear una recepta que surti de l’habitual per donar un 
toc atractiu a la coneguda crema de carabassí. L’elaboració és bastant senzilla 
però s’ha de fer en quantitats més grans perquè el procés sigui més eficient. 
 

• Al ser una crema de verdures amb un pH elevat, hem de fer esterilització. S’ha 
treballat perquè el procés d’autoclavatge no afectés organolèpticament. 

Denominació del producte CREMA DE CARABASSÓ AMB ALGUES 
Ingredients 95%carabassó 

2,10%ceba 
2% oli 
0,7% sal 
0.03% pebre bo 
0.10% algues 
0.03%orenga 
2.5% aigua 
 

Valors nutricionals  (per 100g) 37kcal; greixos 2.1g dels quals saturats 0,35g, 
carbohidrats 4,6g dels quals sucres 1,2g; proteïnes 0.1g 
sal 0,75g 
 

pH  
Activitat aigua  
Característiques 
microbiològiques 

 

Envàs Ampolla de vidre   
Format Fresco 500ml /i litre 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de 
producte (lot) 

Nº lot-mes/any 
 

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 
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DIAGRAMA DE FLUX 
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SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA TEX-MEX 

• Descripció: Hem fet tres variants de salsa coent amb pebre de banyeta per 
“dipear” prendre com a aperitiu, o afegir a diversos plats com amanides, 
arrossos, carns, etc. És una salsa picant, dolça, àcida i  verda, de textura 
lleugera i que es pren a temperatura ambient. 

 
• Producció: Aquesta salsa es fa amb tomàtigues verdes, ja sigui amb les darreres 

que ja no maduraran o amb aquelles que es vulguin collir abans per evitar la 
picada. Si són les darreres, permetria fer elaboracions quan ja ha acabat la 
temporada de la tomàtiga a principis de tardor. 
 

• Elaboració: és una elaboració senzilla, ja que només necessitam triturar tots els 
ingredients i pasteuritzar-los. Hem hagut de treballar l’autoclavatje perquè no 
canviés molt el gust de la recepta abans i després de l’esterilització 
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Denominació del producte SALSA COENT DE PEBRE DE BANYETA TEX-
MEX 

Ingredients 78.25% tomàtiga verda 
8.5% xarop d’agave 
7,24% ceba 
2,75% pebre de banyeta 
1,59% sal 
1.59% llimona 

Valors nutricionals  (per 100g) 53.6Kcal 
0.6g greixos, dels quals 0,15 saturats. 
Carbohidrats 11g dels quals sucres 10.4g 
Proteïnes 1g, sal 1,5g 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre 
Format Paté 130ml 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA BRAVA 

• Descripció: Dins la mateixa línia de salses coents amb pebre de banyeta, hem fet 
aquesta versió “brava”. Aquesta vegada sí amb tomàtiga madura. Una mica més 
dolça i especiada amb tap de cortí, per patates, carns, arrossos, etc. 
 

• Producció: aquesta salsa també es pot fer al final de temporada de la tomàtiga o 
també a principi; és una altra opció als pics productius de la tomàtiga 
 

• Elaboració: Té una elaboració senzilla només triturant tots els ingredients i 
esterilitzant. 
 

• Degut al pH canviant que poden patir les tomàtigues, hem decidit d’esterilitzar 
en tots els casos. 
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Denominació del producte SALSA COENT DE PEBRE DE BANYETA BRAVA 

Ingredients 75.93% tomàtiga madura 
7,59% ceba 
7.19% xarop d’agave 
2,27% pebre de banyeta 
2% oli girasol 
1,51% sal 
0,15 % llorer 
0,15% comí 
0,60% vinagre de poma 
0.07% pebre bo 
0.04% gingebre 

Valors nutricionals  (per 100g) 70.8Kcal 
2,7g de greixos dels quals 0.33g saturats 
10.7g de carbohidrats dels quals sucres 9.1g 
0.9g proteïnes 
1,3g sal 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre 
Format Paté 130ml 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA TXIMIXURRI 

• Descripció: Aquesta és la tercera salsa coent dins la gamma creada amb pebre 
de banyeta. La tximixurri és una mica més suau i dolça, bastant especiada amb 
herbes mediterrànies 

 
• Producció: també es fa amb tomàtiga madura, però es pot mesclar amb aquella 

que no hagi acabat de madurar. Per això està bé fer-la a finals de temporada 
 

• Elaboració: Com les altres dues, la seva elaboració és bastant senzilla, 
simplement es tracta de triturar i esterilitzar. 
 

Denominació del producte SALSA COENT DE PEBRE DE BANYETA 
TXIMIXURRI 

Ingredients 75,41% tomàtiga  
8.24% xarop d’agave 
6,98% ceba 
2,65% pebre de banyeta 
2,65% oli girasol 
2.09% sal 
1.53% llimona 
0,28% all 
0.14% romaní 
0.14% orenga 

Valors nutricionals  (per 100g) 71.8Kcal 
3.13g greixos dels quals saturats 0,37g 
9,3g carbohidrats dels quals sucres 7g 
Proteïnes 7g; sal 2,2g 

pH 3.9 
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre 
Format Paté 130ml 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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PATÉ DE CARXOFA 

• Descripció: Davant l’interès que ha generat els patés vegetals i la demanda 
d’algun productor, hem decidit elaborar aquest paté de textura cremosa, gust 
suau i lleuger de menjar. Té un color verdós i pot servir per acompanyar 
torrades, verdures, carns, etc. 

 
• Producció: la seva producció queda definida en un període de temps curt que 

seria en el moment òptim de la carxofa, durant la primavera. 
 

• Elaboració: després d’algunes proves de quina era la forma més eficient 
d’elaboració, hem pensat que millor bullir la carxofa i passar-la per la màquina 
coladora. Després s’afegeixen la resta d’ingredients. 
 

• Tot i que s’incorpora llimona per baixar el pH, és un producte que s’ha 
d’esterilitzar. Hem estat fent proves per veure de quina manera aquesta 
autoclavatge podia afectar lo mínim a les propietats organolèptiques. 
 

Denominació del producte PATÉ DE CARXOFA 
Ingredients 
  
  

90% Carxofa bullida 
5,16% oli oliva 
2,95% llimona 
0,85% all 
0,9% sal 
0.05% pebre bo 

Valors nutricionals  (per 100g) 88.5 Kcal 
5.4g greixos dels quals  saturats 
1.1g 
7.96g carbohidrats dels quals4,6g 
sucres 
1,95g proteïnes 
1,43g de sal 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre 
Format Paté 130ml 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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PISTO 

• Descripció: com que no hem trobat aquest tipus de producte al mercat fet amb 
producte local, hem volgut desenvolupar-lo com a bona alternativa als pics de 
producció de cultius d’estiu. Es tracta d’una salsa amb trossets de verdures 
vàries que pot servir per menjar tot sol o per acompanyar peixos, arrossos, 
carns, llegums, etc.  

 
• Producció: es tracta d’un producte per fer en plena temporada d’estiu. Al dur 

bastants ingredients pot ser una bona alternativa per quan hi ha excedents en 
no tanta quantitat però de moltes coses. 
 

• Elaboració: hem anat fent algunes proves d’elaboracions per veure quina era la 
proporció correcta de cada verdura i la millor manera d’elaborar-la. 
 

• Té un pH elevat i encara que la tomàtiga pot baixar-lo en certs casos, hem 
decidit esterilitzar per assegurar la seguretat alimentària. Hem hagut de treballar 
bastant perquè el producte no perdés les seves propietats organolèptiques 
perquè l’autoclavatge l’afectava bastant.  
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Denominació del producte PISTO 
Ingredients 24% albergínia 

25% pebre verd i vermell 
21% carabassó 
4% ceba 
16% tomàtiga triturada 
7,5% oli oliva 
0,75% sal 
0,1% all 
0,02% pebre bo 

Valors nutricionals  (per 100g) 80g Kcal 
6,2g greixos dels quals saturats 1,2g 
6,2g carbohidrats dels quals sucres 
1,6g 
Menys de 1g proteïnes 
0.92g sal 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre 
Format a-370g 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3.5 

 Tºmàx.=110 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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CREMA DE GARROVA I TARONJA 

• Descripció: Aquest producte hem estat durant molt de temps desenvolupant-lo. 
Volíem aconseguir una crema untable dolça, que fos econòmica a nivell de 
producció i pogués servir a diversos pagesos. Finalment hem trobat una recepta 
que és de textura untuosa, de gust dolç i lleugerament cítric, que pot servir per 
preparacions dolces de diversa índole. 

 
• Producció: Aquesta crema es faria durant l’hivern. Com que la seva base està 

feta de carabassa, es pot fer quan es vulgui dintre del període de taronges, que 
és l’altre ingredient principal. S’ha fet en base de carabassa perquè donava 
untuositat sense que es noti el gust; així pot abaratir els costos de producció. 
 

• Elaboració: Per fer aquesta crema s’han de seguir diversos passos: coure la 
carabassa al forn, fer el suc de taronja i fer una bona emulsió amb la mantega de 
cacau. Hem anat treballant els processos i, si es fa en unes quantitats una mica 
més grans, el veiem viable. 
 

• Aquest producte també s’ha d’esterilitzar ja que la carabassa fa pujar molt el pH. 
Com amb altres productes, hem estat treballant amb els millors programes per 
no afectar les seves característiques, que al principi quedaven bastant malmeses 
un pic estaven auto clavades: quedava molt ressec, triat, es separaves en dues 
fases o massa enfosquit. 
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Denominació del producte CREMA DE GARROVA I TARONJA 
Ingredients 56.97% carabassa rostida 

4,5% oli de coco 
13% farina de garrova 
10% mantega de cacau 
12% suc de taronja 
3.5% sucre semiintegral de canya 
0.03% sal 

Valors nutricionals  (per 100g) 233 Kcal 
17g greixos dels quals saturats 12g; 
Carbohidrats 18.4g dels quals sucres 
2.7g 
Proteïnes 1,3g 
Sal 0.046g 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Pot de vidre 
Format B-250g 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=3 

 Tºmàx.=118 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
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1.1.2. FITXES DE PRODUCCIÓ DESHIDRATATS 

PLANTEJAMENT 

- Tot i que a l’etapa anterior vàrem treballar bastant amb els deshidratats (en la 
seva elaboració, però principalment en la conservació i embalatge), aquesta 
temporada hem volgut treballar amb productes més “tradicionals” com són 
certes fruites deshidratades. Sobretot per la seva inexistència en el mercat local 
en ecològic i en deshidratadors.  
 

- Vàrem tenir consulta per part del departament de sanitat de si teníem registres 
de temps, temperatura i humitats d’aquests fruits perquè no n’hi ha oficials; per 
això, tot i que el producte en si no és innovador (tot i que com hem dit, en 
ecològic no n’hi ha al mercat), vàrem decidir dedicar-li unes quantes jornades a 
veure què en trèiem. 
 

- Per altra banda, hem seguit desenvolupant les “xips” vegetals per fer estudi de 
vida útil amb els nous envasos i fer una prova de comercialització, que 
desenvolupam a l’apartat corresponent. 

  

DESENVOLUPAMENT 

- És un tipus de producció molt estacional perquè són uns fruits que tenen una 
durabilitat molt limitada. Això ha fet que no hem pogut fer tantes proves com 
haguéssim volgut. 
 

- Aquests tipus de deshidratats hem vist que poden tenir altres formats, sigui a 
granel o en envasos més grans.  
 

- El fet de fer la producció en ecològic dificulta molt aquest tipus de producte. En 
un principi sembla senzill, però com que no es pot ensofrar de cap manera s’ha 
de trobar el punt òptim de deshidratació perquè no quedi massa sec, però que 
pugui aguantar sense l’aparició de fongs, que és el principal problema. 
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TARONJA DESHIDRATADA AMB XOCOLATA DE GARROVA 

• Descripció: Aquest producte l’hem elaborat pensant amb un producte de 
qualitat, en un format petit i que fos amb ingredients significatius de l’illa com 
són la garrova i la taronja. Es tracta d’un producte cruixent, de gust potent i 
cítric. Per menjar sol o oferir com a postres. 

 
• Producció: és un producte per elaborar en hivern quan hi ha plena producció de 

taronges. 
 

• Elaboració: ens ha dut bastants proves veure de quina manera sistematitzar el 
procés que consta de dues parts: una primera part es tracta de deshidratar la 
taronja (en calent a baixa temperatura) i una altra de remullar amb la pasta de 
mantega de cacau i garrova i refredar ràpidament. 
 

• La seva conservació ha estat més senzilla que altres xips ja que la capa de 
mantega el protegeix bastant. 
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Denominació del producte TARONJA DESHIDRATADA AMB XOCOLATA 
DE GARROVA 

Ingredients 76.81% Taronja 
15.45% mantega de cacau 
7,72% farina de garrova 
 

Valors nutricionals  (per 100g) 562 Kcal 
40g greixos dels quals 25g saturats 
50g carbohidrats dels quals 22g sucres; 
1,4g proteïnes 
0.02g sal 

pH  
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Envàs doypack 
Format Petit 
Tancament segellat 
Tractament tecnològic  
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
 

  



26 
 

XERRI DESHIDRATAT 

• Descripció: A causa de la gran producció que hi ha d’aquest fruit quan és 
temporada, ens varen demanar si seria possible fer la deshidratació i veure si 
sortiria a compte, després, poder oferir-la al mercat. 

 
• Producció: és un cultiu d’estiu molt productiu. Pot ser molt interessant per tot el 

romanent que queda en fresc que no es ven, ja que el xerri no és un producte 
que duri molt en fresc. 
 

• Elaboració: és un producte laboriós de fer perquè s’han de tallar tots els xerris 
per la meitat i col·locar-los. El rendiment és bastant baix perquè perden al 
voltant d’un 85% de pes. 
 

• Hem hagut de fer proves de temperatura perquè les temperatures massa baixes 
feien créixer fongs i temperatures massa altes recremaven el producte. 
 

• En el cas del xerri, l'hem fet a granel o en bosses al buit de 1kg o de 500g 
perquè és mantegéssim. 
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ALBERCOC SEC 

• Descripció: L'albercoc ha estat un gran repte: trobar punt de temperatura i 
assecatge perquè no sortissin fongs, pogués mantenir el color i no fos massa dur 
en tenir-lo deshidratat. Com ja hem comentat el fet de no afegir cap sulfat ha 
dificultat molt aquesta tasca. 

 
• Producció: la temporada d’albercocs és molt curta a finals de primavera, això fa 

que no hem tingut gaire marge per fer aquestes proves. Hauríem hagut de fer 
algunes proves més. Veiem que és un producte molt interessant de fer en 
ecològic perquè hi ha molta demanda. Hem fet proves amb varietats diferents: 
caninos i francès vermell. 
 

• Elaboració: la temporada d'albercocs és molt curta a finals de primavera, per 
això no hem tingut gaire marge per fer aquestes proves. Hauríem hagut de fer 
algunes proves més. Veiem que és un producte molt interessant de fer en 
ecològic perquè hi ha molta demanda. Hem fet proves amb varietats diferents: 
caninos i francès vermell. 
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FIGA SECA 

• Descripció:  Aquest és un altre producte “tradicional” que hem volgut elaborar 
en ecològic sense afegir cap additiu i en deshidratador. Ha quedat un producte 
d’un color viu, molt dolç. Falta veure la durabilitat d’aquest producte. 

 
• Producció: En ser un producte tan perible, hem pogut fer molt poques proves. Ha 

quedat pendent fer més proves per poder treure resultats acceptables. 
 

• Elaboració: dins el grup dels deshidratats, aquest sembla que té una rendibilitat 
més alta. Ha quedat el 31% del pes original, que és més que en qualsevol altra 
producte. L’elaboració necessita més proves per millorar el procés productiu. 
Hem hagut de fer diverses passades per anar xafant les figues a mesura que 
anaven perdent humitat. 
 

• Aquest producte també l’hem envasat en format granel, de 1kg o de 500g al buit 
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1.1.3. FITXES DE PRODUCCIÓ SUCS I SMOOTHIES 

PLANTEJAMENT 

- Aquest apartat havia estat un dels apartats que més relegats havien quedat fins 
ara. Hem volgut reprendre’l, tot i que ja havíem valorat que no serien els 
smoothies per la dificultat de moure un producte en cadena de fred i ràpidament 
perible. 
 

- Hem volgut apostar per sucs pasteuritzats per l’interès de diversos productors, 
sobretot en cítrics, mirant de desenvolupar receptes innovadores  que poguessin 
donar un valor afegit al mercat. 

DESENVOLUPAMENT 

- Hem estat desenvolupant diversos processos d'elaboració per veure quin era el 
que podia ser més interessant. Val a dir que hem vist la necessitat de tenir 
maquinària molt específica per fer aquests tipus de productes. 
 

- Hem vist que podíem fer-ho esprement el producte, sobretot en cas de cítrics, o 
passar-lo pel triturador-colador. També hem vist que certs productes necessiten 
una dilució. 
 

- Hem treballat molt en la pasteurització i en trobar un bon programa d'autoclau 
que faciliti que el producte hagi d'estar molt poc temps a temperatures altes, fet 
que fa alterar molt les seves propietats organolèptiques.  
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SUC DE LLIMONA AMB ROMANÍ 

• Descripció: Aquest suc és un suc refrescant, àcid, lleugerament aromàtic per 
prendre sol o acompanyat d’algun alcohol. 

 
• Producció: ho hem vist com a bona alternativa a la producció de llimones que 

tenen molts dels petits productors de Mallorca. La temporada és molt llarga, fet 
que facilita poder fer aquesta elaboració quan hi hagi menys feina d’altres 
elaboracions, també perquè la llimona és un producte que aguanta molt bé. 
 

• Elaboració: Està clar que es necessita maquinària específica per aquests tipus 
d’elaboracions; per poder millorar el procés. Així i tot, en el cas de la llimona surt 
bastant rendible perquè es dilueix amb aigua i el rendiment és alt.  
 

• Es fa una pasteurització lleugera a aquest producte, per mantenir les seves 
propietats organolèptiques, tot i que la llimona no és dels productes que es vegin 
més afectats. 

Denominació del producte SUC DE LLIMONA AMB ROMANÍ 
Ingredients 69%  aigua 

25,1% suc de llimona 
4,6% sucre semi-integral de canya 
1,3% romaní 

Valors nutricionals  (per 
100g) 

26.5Kcal 
<1g greixos dels quals saturats <0.01g 
Carbohidrats 6.63g dels quals sucres 4,7g 
Proteïnes<0.2g 
Sal 0.08g 

pH 2,56 
Activitat aigua  
Característiques 
microbiològiques 

 

Envàs Ampolla de vidre 
Format 500ml/1litre 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=0.5 

 Tºmàx.=80 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de 
producte (lot) 

Nº lot-mes/any 
 

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 
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SUC DE POMELO AMB MENTA 

• Descripció: Arran de l’interès per part de productors i alguns consumidors, s’ha 
volgut plantejar aquest nou producte. És un suc amarg, aromàtic i dolç per 
prendre com a refresc tot sol o per fer còctels. 
 

• Producció: tot i que no és un cultiu molt extens el del pomelo, si que molts 
productors en tenen petites produccions. És un producte que costa més la seva 
comercialització en fresc i hem volgut donar-li un valor afegit amb aquest 
elaborat. 
 

• Elaboració: la seva elaboració, igual que amb la d’altres cítrics, requereix 
maquinària específica. També s’ha de diluir en aigua; fent pujar la seva 
rendibilitat. La menta ha d’estar macerada i colada, pas que no fa agilitzar la 
producció. 
 

• Aquest suc també té un pH molt baix. Hem optat per una pasteurització lleugera. 

Denominació del producte SUC DE POMELO AMB MENTA 
Ingredients 
  

66.44% suc de pomelo 
28.56% aigua 
3,86% sucre semi-integral de canya 
1,14% menta 

Valors nutricionals  (per 100g) 44,7Kcal 
<1g greixos dels quals saturats <0.01g 
Carbohidrats 10.9g dels quals sucres 
7.8g 
Proteïnes 0,23g 
Sal 0,025 

pH 3.81 
Activitat aigua  
Característiques microbiològiques  
Envàs Ampolla de vidre 
Format 500ml/1 litre 
Tancament Tapa negra twist off 
Tractament tecnològic Esterilització F0=0.5 

 Tºmàx.=80 
Condicions de conservació Magatzem fresc i sec 
Sistema d’identificació de producte (lot) Nº lot-mes/any 

 
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 
 

  



33 
 

PRODUCTES EN DESENVOLUPAMENT 

SUC DE CÍTRICS 

Hem estat fent diverses proves de suc de diferents cítrics. Per poder oferir un 
suc una mica diferent i que serveixi d’alternativa al clàssic “suc de taronja”. Hem 
fet mescles amb diferents proporcions de mandarina, taronja i llimona com a 
productes locals i s’han provat diversos processos de pasteurització fins a 
obtenir els resultats desitjats. 

SUC-CREMA DE TARONJA 

Per donar un valor afegit al clàssic suc de taronja, que pasteuritzat no pot 
competir organolèpticament amb el suc fresc, hem estat desenvolupant un suc 
tipus “crema” per poder congelar directament quan es compra i fer un “sorbet”. 
Aquest producte ha hagut de ser igualment pasteuritzat i ens ha faltat temps per 
poder seguir investigant abans que acabés la temporada. 

SUC- CREMA DE LLIMONA AMB HERBASSANA 

Amb la mateixa idea del suc-crema de taronja, hem desenvolupat aquest suc-
crema de llimona que acabi consumint-se com a sorbet. Hem afegit herba-sana 
per fer-ho un producte ben nostrat. Ens ha faltat proves en la pasteurització 
perquè no enfosqueixi la menta.  
 
SUC ALBERCOC 

Encara que l'any passat vàrem fer alguna prova d'albercoc, hem tornat a fer 
proves perquè veiem que hi ha molt interès. És crucial tenir maquinària 
adequada per poder fer les proves pertinents, però així i tot hem fet tornat a fer 
proves per veure com la pasteurització afectava el producte final. 
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1.1.4. FITXES DE PRODUCCIÓ LLEGUM 

PLANTEJAMENT 

- Les proves de producció de ciuró que vàrem fer la temporada passada generaren 
molt d'interès. Hem vist la necessitat de seguir treballant amb aquesta 
referència. 

 
- Hem volgut fer algunes altres proves, però només ha donat temps a fer-ne 

alguna més de llentia, ja que no n'hem trobat tanta producció en eco local. 
 

- Hem fet proves de vida útil per veure l’evolució d’aquest producte. 
 

DESENVOLUPAMENT 

- Més enllà de millorar processos productius hem desenvolupat la imatge i fet 
petites proves de mercat per veure quina era l’acceptació. 

 
- Hem dedicat molt de temps a veure com podíem millorar el procés de cribratge 

del cigró, a reduir el temps d’esterilització, etc. 
 
 

 

  



35 
 

CIURÓ MALLORQUÍ 

 
• Descripció: Es tracta d’una varietat local. Ja l’havíem fet la temporada passada, 

però hem seguit treballant conjuntament amb un tècnic alimentari per millorar el 
procés d'esterilització, millorar el procés de triatge a través d’una porgadora i fer 
un estudi de vida útil. 

 
• Producció: el ciuró té l'avantatge que té una durabilitat molt llarga. Es pot anar 

elaborant a les èpoques de menys producció d'altres cultius. S'ha de tenir en 
compte que també es veu afectat pel poll; això vol dir que o s'ha de mantenir en 
fred o s'ha de fer abans que comencen a arribar les primeres calors. 
 

• Elaboració: amb el ciuró ecològic seguim tenint problemes amb la purgació; s'ha 
de dedicar molt temps en el triatge d'altres llavors i restes. El mètode de cocció 
el seguim fent a dins el pot a l'autoclau, però hem vist que perquè hi hagi un bon 
buit hem d'afegir l'aigua de cocció al punt d'ebullició i tancar ràpidament els 
pots. 
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1.1.5. FITXES DE PRODUCCIÓ 4A GAMMA 

PLANTEJAMENT 

- Aquesta ha estat una de les noves línies que hem estat treballant en aquesta 
darrera fase. Havia quedat en pausa perquè quan anàvem a començar a posar-la 
en marxa va ser quan va arribar la pandèmia i ja no vàrem poder treballar amb 
restaurants ni hotels. 

 
- Vàrem aprofitar el contacte fet per les donacions de conserves amb menjadors 

socials per poder fer una prova pilot d’enciam quarta gamma i /o “mesclum”. 
Hem treballat amb el menjador social de la parròquia de santa creu i amb el 
menjador social de l’Associació Tardor. 
 

- També hem plantejat fer una prova amb els menjadors escolars, portant-los una 
entrega cada setmana. Vàrem treballar amb el menjador escolar del CEIP Pere 
Rosselló Oliver d’Alaró. 
 

- Hem plantejat aquest producte amb un sistema d'envasos reutilitzables de 
retorn: carmanyoles de mides “Gastronorm” que es puguin tancar 
hermèticament. Hem fet un sistema de retorn d'envasos la setmana següent a 
l'entrega, quan es fa una nova entrega. 
 

- Ha sorgit també la necessitat de treballar altres productes en quarta gamma, 
com podria ser patata pelada i envasada a punt per cuinar, verdures pelades i 
ratllades a punt per consumir o sofregir, etc. Però ens ha faltat temps de projecte 
per poder executar-ho. Han quedat recollits aquests interessos. 

DESENVOLUPAMENT  

- Vàrem passar una fitxa per anar recollint les valoracions cada setmana de 
l’aspecte de l’enciam, del gust, frescor, durabilitat i color. Per poder anar fent 
valoracions de quina seria la millor manera per poder implementar aquest 
sistema. Podeu veure el model a l’Annex 2. 

 
- Vàrem desenvolupar un protocol per dur a terme un bon circuit i fer de nexe 

entre els productors, que ens duien el producte fresc, i els restauradors, a qui 
entregàvem el producte ja a punt de consumir. Hem dedicat bastant de temps a 
veure quina era la millor manera o la manera més factible amb les quantitats 
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que sortia a compte dur els pagesos i les quantitats que gastaven els menjadors 
socials i els menjadors escolars. 
 

- Hem estat treballant també amb la coordinació entre aquests dos sectors per 
saber quines eren les necessitats que tenia el sector de la restauració, en funció 
de l’espai en què es mou (temporada turística, curs escolar, etc.) i les 
programacions amb la cooperativa de productors de “Pagesos Ecològics de 
Mallorca” per poder tenir versatilitat de producte, frescor i quantitat. 
 

- Per poder tirar endavant aquesta fitxa de producció també hem necessitat 
alguna maquinària específica com ha estat una escorredora d’enciam, diversos 
“tappers” de mida  gastronorm, ganivets que no oxidessin el producte. 
 

- L’entrega del producte a darrera instància s’ha fet diferent en funció de qui era 
el destinatari final: 
 

- En el cas de la parròquia, on s’entregava un menú tipus “pícnic” amb envasos 
reutilitzables, s’afegia una ració d’enciam o de “mesclum” com a 
acompanyament o com a primer plat principal. 
 

- En el cas de l’associació tardor, com que els comensals mengen allà mateix, 
s’utilitzava per completar alguns plats al mateix moment de la “mis en plas”. 
 

- En els menjadors escolars també s’usava per completar els plats dels i les 
alumnes al mateix moment. 
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ENCIAM QUARTA GAMMA 

 

• Descripció: Enciam de varietats romà, roure negre, roure verd i francès tallat, 
desinfectat i aclarit; a punt per consumir. Es presenta en “tappers” grans 
gastronorm reutilitzables. A cada tapper hi ha uns 4kg d’enciam a punt de 
consumir. 
 

• Producció: Vàrem començar la prova a principis de primavera on encara podíem 
tenir certa varietat d’enciam. Es planteja aquest producte com una sortida a 
l’enciam de petits productors ecològics que per si sols no poden anar a cercar 
grans clients, però associats sí que podrien. El tema de l’època de disponibilitat 
d’aquest producte ha fet plantejar a quin consumidor final aniria destinat. 
 

• Elaboració: per aquest tipus de producte, a part de veure que necessitàvem 
algunes eines específiques (com escorredora d’enciam) no hem vist més 
dificultat que la rapidesa en que s’ha de fer el producte una vegada arriba. Hem 
hagut de treballar més els circuits que la producció en si. 
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MESCLUM QUARTA GAMMA 

• Descripció: Per tal de poder oferir un producte amb més varietat i color per 
amanides, vàrem decidir afegir col llombarda i pastanaga i/o remolatxa en funció 
de l’època. És un producte variat tallat i desinfectat a punt per consumir que es 
repartiria en “Tappers” Gastronorm  retornables a les col·lectivitats.  
 

• Producció: La producció d’aquest producte ve marcat sobretot pel moment òptim 
de la fulla, perquè estigui el més tendre possible. Dona joc poder jugar amb la 
varietat d’altres productes com la col llombarda i remolatxes i/o pastanagues 
que no s’hagin consumit en fresc.  
 

• Elaboració. Així com l’enciam el tallam a mà amb ganivets adequats perquè 
ràpidament s’oxida, la col llombarda i les arrels les feim amb la màquina 
talladora de vegetals, això facilita molt la feina.  
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1.2. TASTETS, DONACIONS I ENQUESTES D’OPINIÓ 

La situació de pandèmia mundial va interrompre la idea de tastets comparatius per 
poder saber les opinions dels productes que estàvem desenvolupant per part dels 
diferents sectors. Just va arribar la pandèmia al moment en què començàvem a fer 
tastets més específics.  

LOTS DE PRODUCTES 

Després dels primers mesos de situar-nos respecte com ho podíem fer, vàrem pensar 
que una bona idea era fer lots de productes per entregar a diferents unitats familiars i 
gent del sector. Vàrem estar pensant i elaborant quins productes podíem anar-hi i 
vàrem aprofitar la campanya de Nadal per entregar-ho com si fos una “cistella-
obsequi”. Vàrem decidir posar una mostra de diferents productes que ja estaven més 
elaborats i definits, i alguns altres que feia més poc temps que hi treballàvem però els 
trobàvem interessants. D’aquesta manera, també era una primera experiència de 
treure els productes que havíem treballat l’any anterior acabats al mercat i que fos 
l’inici de l’estudi de mercat.  

Hem anat entregant també a persones que han anat passant per S’Obrador, 
interessades en el projecte innovador. Han estat perfils de productors, representants 
públics, consumidors, petits empresaris, dissenyadors gràfics, tècnics alimentaris, 
desenvolupadors de projectes similars a la península, etc.  
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El lot constava de: 

• Hummus d’albergínia 
• Crema moniato i romaní 
• Confitura de taronja 
• Xips de taronja amb xocolata de garrova 
• Xips de trempó 
• Xips de kale amb tomàtiga i orenga 
• Ciurons mallorquins 
• Pisto 

Es va passar una enquesta per poder treure conclusions de les preferències i gustos 
que podeu trobar a l’annex 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASTETS AMB XEFS DE RENOM 

Degut a que era molt difícil convocar als diferents sectors a jornades de tastos o 
convidar-los a fer visites a S’Obrador, vàrem contactar directament amb alguns xefs 
perquè ens donessin la seva opinió d’alguns productes i ens ajudessin a perfilar-los. Val 
a dir que S’Obrador segueix generant molt entusiasme i curiositat, el pla pilot es veu 
com una oportunitat per desenvolupar certs productes que, en aquest cas, el sector de 
l’hostaler va a cercar a fora de l’illa.  

Vàrem contactar amb en Víctor Garcia del restaurant Cap Rocat, amb en Koldo Royo i 
amb na Maria Solivelles. En tots els casos han quedat en marxa algunes col·laboracions 
i ganes de seguir treballant junts. 
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COL·LABORACIONS AMB MENJADORS SOCIALS I BANC D’ALIMENTS 

Per mor de a les quantitats de proves que anàvem fent per poder trobar els millors 
processos productius, les millors característiques organolèptiques, el millor tractament 
tèrmic, etc. vàrem anar acumulant bastantes mostres que eren segures 
alimentàriament, però no eren comercialitzables: mostres de confitures, de salses, de 
deshidratats, de sucs... amb consciència de que la situació de precarietat anava 
creixent i afectant cada vegada a més gent en la situació de pandèmia que estàvem 
vivint, vàrem contactar amb algunes entitats que estaven treballant per poder oferir 
aliments a cada vegada més usuaris. Tot i que la majoria de productes que nosaltres 
podíem oferir no eren de primera necessitat, totes les entitats han agraït les donacions 
i nosaltres hem donat un sentit a aquestes proves i no fomentar el malbaratament 
alimentari. Les entitats amb qui vàrem treballar varen ser: 

• CASAL SOLIDARI DE MARRATXÍ: vàrem fer 
un parell de donacions unes quantes 
setmanes, donant ciurons cuits, 
deshidratats, salses, verdures confitades i 
alguns sucs. Els voluntaris varen estar molt 
agraïts de tenir menjar de qualitat. 
 

• MENJADOR SOCIAL DE LA PARRÒQUIA DE 
SANTA CREU: Arran d’una iniciativa posada 
en marxa per l’equip del Restaurant de Cap 
Rocat per donar menjar a 70 famílies 
diàriament, vàrem contactar amb el xef 
que estava al capdavant, Víctor Garcia, per 
fer donacions de proves de productes que 
havíem fet a S’Obrador perquè els 
poguessin aprofitar per les seves 
elaboracions. Vàrem donar uns 700 pots de 
conserves, de les proves que eren segures 
sanitàriament, però no es podien 
comercialitzar. També vàrem col·laborar 
amb ells amb la prova pilot d’enciam 
4gamma, que hem desenvolupat a 
l’apartat corresponent. 
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• ASSOCIACIÓ TARDOR: També vàrem contactar amb aquesta associació per poder 
posar en marxa la prova pilot d’enciam 4 gamma i per fer donació d’alguns 
productes elaborats. Aquesta associació dóna menjar a unes 1200 persones cada 
dia. 
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TASTET DE CIURÓ MALLORQUÍ AL MERCAT ECO DE PALMA 

Després d’un temps en que no vàrem poder fer tastets degut a la pandèmia mundial, 
l’octubre del 2020 quan es varen flexibilitzar una mica les mesures, vàrem poder fer un 
tastet dels ciurons mallorquins cuits com a llançament d’aquest producte al mercat per 
poder fer un estudi de viabilitat. Es donava a tastar als consumidors de mercat i se’ls 
explicava que formava part d’un pla pilot per veure la rebuda que tendria el producte 
local. El producte, ja totalment caracteritzat es va oferir en dos formats, es va fer una 
col·laboració amb alguns paradistes perquè poguessin oferir els cigrons a les seves 
parades. Val a dir que va tenir molt bona rebuda, la gent molt interessada i quan 
provava el producte agradava molt. El preu de cost calculat no va  suposar un 
impediment en general pels clients, va tenir bona rebuda. Després del primer dia de 
presentació, es varen vendre al mercat cada dissabte.  
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TASTET A BOTIGA DE “SA TEULERA” 

Dins el marc de treure al mercat alguns dels productes que ja havíem estat treballant, 
d’haver dissenyat envasos adequats pels deshidratats i caracteritzat, vàrem fer tastets 
promocionals a la botiga de Sa Teulera entre els clients. Val a dir que també vàrem haver 
de retardar aquests tastets degut a la pandèmia fins que veiéssim quina era la millor 
manera. Es van anar donant diferents mostres de xips vegetals i es va fer promoció de 
les bosses de xips. El tastet en si va agradar molt i va crear molta curiositat, una vegada 
va passar el tastet vàrem posar els deshidratats al mercat per poder fer un estudi que 
s’ha analitzat a l’apartat corresponent. 
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1.3. CÀLCUL  DE COSTOS 

Una vegada havíem començat a caracteritzar diversos productes, veiem imprescindible 
tenir un càlcul de costos per poder veure la viabilitat o no d’aquests elaborats. Encara 
que es necessitarien moltes més produccions de mostra per poder tenir un càlcul de 
costos representatiu, hem pogut fer una aproximació de quin seria el seu preu final i 
així, després, fer una prova pilot d’estudi de mercat per poder veure la rebuda de 
minoristes, majoristes i consumidors finals.  

Per fer el càlcul de costos hem dividit en diversos apartats:  

• La matèria prima: aquí s’inclou el producte fresc vegetal que interessa elaborar 
així com ingredients extres necessaris a l’hora d’elaborar la recepta. Aquest és 
un tema important a l’hora d’afegir certs ingredients d’un cost més elevat que 
poden fer pujar el preu final de la conserva. 
 

• La mà d’obra: aquesta és un dels costos més variables a l’hora de calcular el 
preu final. És necessari més produccions perquè una millora o canvi del procés 
poden augmentar o disminuir considerablement el preu. Els costos de neteja 
d’espai s’han d’incorporar també dins els costos de producció i s’han de 
protocol·litzar i millorar. 
 

• L’envasat i etiquetatge: aquest apartat creiem que es podria trobar preus més 
competitius si s’apostés per produir algun dels productes. Per altra banda, 
l’etiquetatge i, sobretot, el cost del CBPAE és un preu bastant fix que difícilment 
es podrà reduir. 
 

• L’aigua: Tot i que l’aigua ve de pou, hem volgut calcular el seu cost. 
 

• Amortització de màquines i espai: Hem tengut en compte l’amortització de les 
diferents màquines que utilitzem per cada referència per saber la seva 
amortització. 
 

• Hem afegit també el cost de l’electricitat que té en funció de les màquines que 
usam i de les hores que s’usa cada una. 
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• A l’hora de calcular el preu final hem volgut tenir en compte dos formats: la 
marca blanca, on es posa una etiqueta bàsica amb tota la informació legal i la 
numeració del CBPAE incorporada, i la marca pròpia del pagès, amb la seva 
etiqueta personalitzada i l’etiqueta del CBPAE a part.  
 

• Per poder fer una prova de mercat, hem tengut en compte els preus de 
distribució, així com els marges comercials que solen aplicar distribuïdors i 
minoristes, afegint els impostos corresponents per poder trobar el PVP. 
 

• També hem volgut fer una suposició de diversos preus amb i sense descompte 
segons el tipus de client i les promocions que es podrien fer. 
 

• Podeu consultar els diferents costos de diversos productes que hem pogut 
calcular a l’annex 4: costos de producció 
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1.4. ESTUDI DE MERCAT 

Amb els productes que ja teníem més desenvolupats vàrem fer una petita prova de 
mercat per poder valorar les impressions del sector distribuïdor, minorista i el 
consumidor final. Abans de treure algun producte, normalment anava acompanyat 
d’una bona campanya d’informació del producte al comerciant, de posar en relleu el 
producte ecològic i local, de fomentar l’aprofitament de recursos dels pagesos de 
Mallorca, de les propietats nutritives i saludables dels productes que trèiem al mercat i 
del seu caràcter innovador. 

Sempre ha anat acompanyat d’un tastet previ, que ja durant campanyes anteriors 
havíem pogut oferir a un públic més ampli, ja fos en fires i mercats o en col·lectius 
concrets. Durant aquesta darrera etapa, degut a les circumstàncies, hem donat a 
provar de forma individual, regalant producte per tastar a persones o entitats que hem 
considerat clau, o a través d’altres tipus de tastets més controlats i /o reduïts. 

També hem fet una bona difusió a xarxes de quan hem començat la campanya d’estudi 
de mercat (a través de facebook, twitter o instagram). 

Les diferents campanyes de mercat que hem  desenvolupat han estat: 

• VENTA DE CIURONS: després d’haver fet els tastets al mercat eco i d’haver donat 
a tastar a diversos distribuïdors i minoristes, hem fet una petita prova pilot 
donant algunes caixes a: AGROMART, Mercat eco de Palma, Va de Bio, Tenda des 
forn Vell, supermercat de Son Macià, Tenda de son Figuerola, Tenda Sa Teulera. 
 

• VENTA DE DESHIDRATATS: Després d’haver fet els diferents tastets en els lots, a 
alguns comerços claus, a persones convidades a S’Obrador i durant les fires, 
quan es podia, vàrem treure a la venda diferents tipus de deshidratats com són: 
“kale amb tomàtiga i orenga”, “kale amb garrova i ametlla”, “xips de trempó”, 
“taronja deshidratada amb xocolata de garrova”, “xips de carabassí amb 
orenga”. Es varen posar a la venda a sa tenda de Sa Teulera, a sa Cooperativa 
d’Artà, a la tenda del Grup Fruits Secs. 
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2. RESULTATS 
 

2.1. CONCLUSIONS EN L’ELABORACIÓ DE PRODUCTES 
2.1.1. SALSES I CREMES 
 

HUMMUS REMOLATXA 

Després de diverses proves amb l’hummus de remolatxa hem tret algunes conclusions:  

És un producte que veiem interessant pel seu color, el seu gust i textura i per poder 
donar sortida a un producte bastant productiu, però no de gran consum com és la 
remolatxa. Ha creat curiositat pel color, però també ha sorprès molt a qui l’ha provat, 
millorant les expectatives que inicialment es podien tenir. S’haurà de treballar més 
amb el màrqueting del producte. 

Hem vist que en el procés d’esterilització la betaïna es comença a degradar. Això altera 
el color final. Hem vist que és necessari que la remolatxa estigui en el seu punt òptim 
perquè com més vella està, més l’hi afecta l’esterilització. Això vol dir que aquest 
producte s’hauria de fer millor de cara a l’hivern, quan la remolatxa estigui ben 
turgent. 

Hem decidit que la millor manera de fer el producte era passant primer pel forn la 
remolatxa. Així es potencien els sucres de la remolatxa i facilita el procés productiu, 
però es necessitaria un forn de més capacitats. 

A l’hora de l’envasat s’ha pogut observar que sovint queden bombolles d’aire que, 
quan el producte s’esterilitza, aquestes bombolles d’aire s’oxiden. És important 
treballar en evitar que no quedin bombolles d’aire, a través d’algun cop o agitador, 
perquè la textura és molt densa. 
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TOMÀTIGA SENCERA 

Aquest producte el vàrem voler desenvolupar perquè hi havia molt d’interès per tenir 
una conserva de tomàtiga de qualitat sencera. Tant per part dels pagesos com dels 
petits comerciants així com dels consumidors hi havia necessitat de tenir una conserva 
“professional” i comercialitzable, però que semblés un producte molt artesanal. 

Encara que han faltat algunes proves més per poder millorar el procés productiu 
podem concloure que:  

Hem fet prova amb dos tipus de tomàtiga de pera: una molt rodona, gran i turgent i 
una altra de pera mallorquina, més en forma de pera i més petita. 

S'haurien de separar els processos per cada tipus de tomàtiga de pera: la pera més 
rodona i turgent l’hem pogut semi-automatitzar amb una peladora automàtica. Tot i 
així és un procés molt artesanal que acaba incrementant el seu preu de cost. Una 
vegada esterilitzada ha quedat bastant bé, faltaria veure com introduir-la als pots 
perquè quedi més sencera. 

En el cas de la pera mallorquina, és més mala de pelar amb màquina. S’ha de fer 
manual, encara que la pell surt més fàcilment. La polpa també queda més desfeta, 
però es nota que és més gustosa. 

El rendiment d'aquesta recepta pel que fa a quantitat de tomàtiga que surt per pot és 
bastant alt si el comparam amb la tomàtiga triturada, perquè s'aprofita tota la 
tomàtiga, mentre que si fos només triturada, s'hauria de treure tota l'aigua que té la 
tomàtiga. 
 
S’ha de donar un valor afegit a aquest tipus de conserva perquè la gent ho vegi com un 
producte de qualitat més que com una conserva casolana. Al mercat es poden trobar 
algunes referències sobretot del mercat italià en aquest sentit. Seria agafar aquesta 
idea potenciant el producte local. 
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HUMMUS DE CARABASSA AMB TAP DE CORTÍ 

Dins la gamma de patés untables i hummus que hem estat desenvolupant durant el 
projecte, aquest també ha generat bastant interès, potenciant el seu valor amb el fet 
que usam una varietat local ja molt arrelada com és el tap de cortí. 

Després de les proves productives, hem vist que era molt més eficient fer la carabassa 
al forn, com hem fet amb la remolatxa i férem amb l’albergínia. Estalviam temps de 
pelat, ja que després es passa per la maquina coladora amb pell i llavors.  

Organolèpticament també hem trobat que queda molt millor així. Els programes 
d’esterilització els hem hagut d’anar ajustant perquè no oxidessin la carabassa, però 
donessin prou seguretat alimentària. A nivell de consumidors també ha agradat bastant 
donant peu desenvolupar diversos patés vegetals o hummus està cada vegada més 
valorat. 

CREMA DE CARABASSÓ AMB ALGUES 

La idea de fer cremes de verdures ha estat una idea que hem estat treballant des del 
principi del pla pilot. Hem vist que havíem de poder oferir alguna crema per cobrir els 
pics de producció, però també com a producte “bàsic” pels consumidors que volguessin 
producte preparat eco i local. 

Hem vist que la rendibilitat que pot donar una crema de verdura ha de tenir algun 
al·licient afegit. El cost de producció que suposa fer una crema base és bastant elevat 
perquè surten moltes menys unitats que en altres produccions com les confitures, pel 
fet d’usar ampolles de 500ml o d’un litre i no pots més petits. 

Per això es va voler donar algun toc especial per posar en valor un producte bàsic com 
és la crema de carabassó, afegint algues. 

Hem tengut molts problemes a l’hora de trobar un procés d’esterilització que no 
enfosquís molt el producte i no el “recremés”. Hem hagut de fer moltes proves perquè 
quedava un producte no comercialitzable.  

Finalment hem trobat una manera bastant bona, tot i que s’hauria de seguir treballant 
per millorar l’aspecte. 

Pel que fa al tast, a la gent li ha agradat bastant la recepta i, quan es va poder fer 
alguna comparativa amb altres cremes del mercat, s’ha valorat la comparació 
positivament cap al nostre producte. 



53 
 

Hem vist que és millor el format de 500 ml que el d’un litre, ha tengut més bona 
rebuda per ara. 

SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA TEX-MEX 

Amb la idea recurrent de fomentar productes que poguessin tenir un valor afegit, hem 
desenvolupat aquesta línia de tres salses coentes. La primera, la tex-mex, s’ha fet 
també amb la idea d’usar les tomàtigues verdes, per oferir un producte diferent, 
imitant altres salses per sucar però amb producte local.  

Aquesta salsa ha tengut molt bona rebuda. Val a dir que també necessita més proves 
per estabilitzar la producció i millorar la textura, encara que la gent l’ha trobat molt 
bona. Ha tengut molt bona acceptació. 

SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA BRAVA 

Encara que sí que hi ha altres salses braves al mercat, hem volgut oferir la nostra 
pròpia versió amb el pebre coent local, així com el pebre bord de tap de cortí. També 
ha causat molt bona acceptació entre els consumidors. Falta, però millorar la textura. 

SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA TXIMIXURRI 

Aquesta versió ha pretès ser un entremig de les altres dues, més especiada i feta 
meitat amb tomàtiga madura i meitat amb tomàtiga verda. Hem usat herbes també de 
producció local com és el romaní o el llorer.  

La idea de fer les tres salses ha agradat molt als petits comerciant però els productors 
no han acabat de veure, almenys per ara, que pugui ser un producte interessant per 
ells. 

Creim que s’ha de potenciar la idea de que vagin les tres salses juntes, això dóna 
presència al producte i augmenta el seu valor. 

PATÉ DE CARXOFA 

Un paté que després de diverses proves, hem aconseguit que realment tengués gust 
de l’element bàsic, la carxofa, sense adulterar-ho. L’esterilització l’hem hagut d’anar 
retocant fins a trobar un programa que no ens oxidés massa el producte (ja sabem que 
la carxofa és de fàcil oxidació). 
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El procés productiu també l’hem anat modificant per fer-lo més eficient: finalment 
vàrem veure que coure les carxofes senceres i després triturar-les per la màquina 
coladora era el que suposava menys feina i més rendiment de la carxofa. 

És un producte amb un toc d’herbes, que ha agradat molt als amants de les carxofes. 
Hi ha opinions, però, que han suggerit una textura més densa i consistent, com seria 
afegir algun hidrat. 

PISTO 

Encara que aquest producte el vàrem desenvolupar davant l’interès de productors i 
alguns consumidors de tenir aquesta salsa tradicional, el resultat el consideram que 
encara és millorable. Hem hagut de treballar amb les proporcions de cada un dels 
vegetals per anar trobant la combinació més adequada. També, com sempre, 
l’esterilització del producte degrada la qualitat organolèptica de la conserva. Hem vist 
que la salsa ha d’estar molt poc feta, amb les verdures molt turgents perquè la cocció 
que es du a terme a l’autoclau deixa les verdures massa recuites.  

No és un producte que hagi despertat molt d’interès finalment, ni per productors ni per 
consumidors. S’haurà d’anar treballant per donar un valor afegit a aquesta salsa que la 
veiem amb potencial. 

CREMA DE GARROVA I TARONJA 

Després de moltes proves, de mescles amb diferents ingredients i donar a tastar a 
bastanta gent, hem acabat trobant un producte cremós que ha tengut molt bona 
acceptació. Sí que es ver que hem hagut de treballar perquè ni els gustos ni les 
textures no canviessin en el procés d’esterilitzar. És vera, també, que és un producte 
una mica més elaborat que altres que hem estat treballant, a nivell d’ingredients i de 
processos, que suposen de produccions prèvies com és el suc de taronja o el rostit de 
la carabassa, però consideram que el resultat és bo i li veiem recorregut per fer un bon 
estudi de mercat 
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2.1.2. DESHIDRATATS 

TARONJA DESHIDRATADA AMB XOCOLATA DE GARROVA 

Ha estat un dels productes estrella dels deshidratats. Ha tengut molt bona rebuda 
entre gent inclús reticent a la garrova. Sí que hem de dir que també hem hagut de 
millorar la presentació final perquè quedés pràcticament tota la taronja deshidratada 
coberta perquè sinó quedava més difícil de mastegar.  

A l’hora de protocol·litzar el procés ha dut bastanta feina per veure la producció 
semiindustrial com havia de ser. Hem estat fent cadena i el procés en dues parts. 
Primer s’ha fet la deshidratació i després el banyat de xocolata en cadena mentre 
s’anava refredant i envasant. 

Un producte molt ben valorat per productors i consumidors. Al seu un producte “de 
luxe” el seu cost de producció ha estat bastant ben rebut al mercat. 
 

XERRI DESHIDRATAT 

Una vegada hem fet diverses proves per veure com era més eficient fer el procés del 
xerri deshidratat i veure les quantitats mínimes necessàries per fer una deshidratació 
semi-industrial, he vist que és un producte que es valora bé i agrada bastant. Hem 
tengut problemes amb les temperatures de deshidratat bàsicament per la no 
uniformitat del producte, alguns encara estaven massa crus mentre que altres es 
cremaven. Si posàvem temperatures massa baixes això fomentava l’aparició de fongs 
en els xerris més allunyats dels ventiladors. S’hauria de fer per calibres i anar 
controlant més la temperatura. És un producte que requereix molta atenció, però 
sembla que la gent el valora. 
 

ALBERCOC SEC 

Amb l’albercoc sec no hem acabat de trobar un producte satisfactori. El fet que sigui un 
producte ecològic i no es pugui afegir cap additiu ens ha dificultat la feina a nivell 
organolèptic: temperatures baixes durant molt de temps oxidaven el producte 
enfosquint-lo en excés. A més costava molt que estiguessin prou secs per evitar 
l’aparició de fongs sense que quedessin excessivament durs. 
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Altes temperatures durant poc temps creaven productes desiguals, alguns molt cuits, 
enfosquits i durs i altres amb possible aparició de fongs. 

En alguna de les proves hem trobat el punt adequat de color i deshidratat, però no hem 
pogut comprovar la seva durabilitat. Sí que ens ha sorprès que una tongada ja seca, 
envasada al buit, ha tret verdet i ha contaminat als del voltant. 

Hem fet també diverses proves de mida a deshidratar: sencer desossat o a meitats. 

Veiem que és un producte que crea molt d’interès en ecològic, però falta poder 
experimentar més per poder tenir un producte de més qualitat. 

A nivell de costos no ho veim per ara viable si no se li dona un valor afegit pel fet de 
ser ecològic i producte local, perquè no pot competir amb altres del mercat forans o 
convencionals. 

FIGA SECA 

Una mica semblant és el cas de l’albercoc, però encara necessita més dedicació perquè 
s’ha d’anar aixafant a mesura que va perdent l’aigua. Això suposa un increment 
d’hores de producció. 

Tampoc hem acabat d’estar convençudes del punt d’humitat que havien d’assolir les 
figues seques perquè quedessin sucoses sense que hi hagués desenvolupament 
microbià. 
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2.1.3. SUCS I SMOOTHIES 

“SUC DE LLIMONA I MENTA” 

Després de donar voltes a un suc amb llimones que pogués tenir algun toc innovador, 
aquest suc ha agradat bastant i li veiem trajectòria. El toc de romaní, també de 
producció local el fa un producte atractiu i innovador. La gent que ho ha provat ha 
tengut bones opinions. 

Sí que veiem que tota la línia de sucs necessita un protocol de producció a part i una 
maquinària específica. La pasteurització ha costat arribar al millor programa, però no 
ha estat dels sucs que més problemes han donat perquè la llimona aguanta bastant bé 
els tractaments tèrmics. 

SUC DE POMELO I MENTA 

Encara que el pomelo no és tan productiu com la llimona, aquest nou producte que es 
troba dins la línia del primer també ha agradat molt, salvant les diferències amb la 
llimona. Els tractaments tèrmics tampoc l’afecten en excés. 

SUC-CREMA DE TARONJA 

El suc de taronja quan passa pel procés de pasteurització perd la seva frescor i perd 
bastanta qualitat. Amb aquest producte volíem aportar aroma afegint part de la pell i 
creant aquest producte com a “preparat de sorbet”. La pasteurització ha fet separar la 
polpa del suc, encara que creiem que és degut a un mal funcionament del programa 
dels autoclaus perquè tarden molt a escalfar i refredar el producte i la taronja és molt 
termosensible. Ens ha faltat temps per poder seguir desenvolupant aquest producte. 

SUC- CREMA DE LLIMONA I HERBASSANA 

En aquest cas que volíem aconseguir una textura una mica més espessa que conservés 
la polpa no ha anat tant bé el procés. Al passar pel tractament tèrmic la polpa queda 
clarament separada del suc donant un aspecte molt poc comercialitzable al producte. 

Hem intentat afegir algunes gomes com garrofí, però el resultat no ha estat molt 
positiu. 

Seguim creient que és un producte que podria ser interessant per vendre com a “a 
punt per fer sorbet” però encara falten altres proves per poder treure conclusions 
perquè sigui comercialitzable. 
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SUC DE CÍTRICS 

Aquest producte fet de mescla entre taronja, mandarina i llimona li hem vist molt de 
futur en fresc. El problema principal ha estat la pasteurització, que inicialment no 
teníem un bon assessorament respecte als programes adequats de l’autoclau i 
donaven productes sobre cuits. És vera que la taronja es veu molt afectada pels 
tractaments tèrmics, però al mesclar-la amb mandarina i llimona no es nota tant 
aquesta degradació. Ens ha faltat temps per poder desenvolupar el producte, però el 
veiem un producte interessant que podria tenir un valor afegit més elevat que 
simplement un suc de taronja pasteuritzat o de mandarina o llimona per separat. 

SUC ALBERCOC 

Encara que la temporada passada ja vàrem fer una petita prova, hem reprès la idea 
perquè generava interès. No hem aconseguit un bon procés que no ens separi la polpa. 
Hem pogut esbrinar alguna cosa més del procés, que necessita uns filtradors i 
productes específics per treure el tèrbol del producte, però al ser tan curta la 
temporada no ha donat temps a acabar de desenvolupar el producte. El producte que 
ens ha sortit sembla més una crema o batut que, encara que ha agradat bastant de 
gust, així no el veim comercialitzable. 
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2.1.4. LLEGUMS CUITES DE VARIETATS LOCALS 

CIURONS CUITS MALLORQUINS 

Els ciurons han estat el producte dins la gamma de llegum cuits de varietat local que 
més hem desenvolupat, per quantitat de producte i per interès que ha generat. Si la 
temporada passada vàrem dedicar esforços a trobar una bona recepta que donés un 
producte sanitàriament segur i organolèpticament molt bo, aquesta temporada ens 
hem dedicat a millorar el seu procés. Hem pogut millorar el procés, però seguim tenint 
el problema que el cigró ecològic mallorquí ve molt brut i molt poc triat (cigrons negres, 
llavors de cereals o mostassa, fàcilment corcable, etc.). Encara que s’ha millorat molt la 
seva rendibilitat, s’ha d’aconseguir una matèria prima de més qualitat que faciliti la 
seva elaboració. 

La rebuda del consumidor i del comerciant segueix essent molt bona. És un producte 
amb molt bona acollida.  
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2.1.5. QUARTA GAMMA 

Volem agrupar els dos productes que hem desenvolupat dins un mateix apartat perquè 
estan interrelacionats. Les conclusions que hem arribat amb aquest producte són: 

- És un producte que ha agradat a qui li hem ofert. Falta veure realment la 
viabilitat del cost que suposaria. 

 
- El fet d’oferir el producte amb envasos grans reutilitzables també ha generat 

aprovació i interès pels destinataris, creiem que és una línia que s’ha de 
desenvolupar. 

 
- La prova pilot amb els xefs ha generat dubtes entre els productors, que no veuen 

viable poder oferir fulla fresca variada a l’època de més demanda com és la 
temporada turística. La fulla s’espiga amb facilitat o queda massa fibrosa. 

 
- La prova pilot amb els menjadors escolars ha estat interessant i a nivell de 

temporalitat es veu viable, però el consum d’aquest producte és molt baix i no fa 
viable la logística ni d’elaboració ni de transport a no ser que es creés tota una 
xarxa de menjadors que fes augmentar la demanda. 

 
- S’haurà de seguir treballant en aquest tema per millorar l’eficiència de 

l’elaboració i també el protocol d’entrega degut a la seva baixa durabilitat. 
 

- Pel que fa al producte, ha agradat més el mesclum que l’enciam quarta gamma 
per la variabilitat de color. 
 

- Hem vist que aquests productes quarta gamma, al no dur cap gas afegit tenen 
una durabilitat molt curta: s’han de consumir en un període de tres dies màxim. 
 

- La qualitat del producte sí que ha agradat molt, el sabor i la frescor. 
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2.2. CONCLUSIONS DE TASTETS, DONACIONS I ENQUESTES D’OPINIÓ 

LOTS DE PRODUCTES 

L’entrega dels lots de productes va ser una bona idea davant de la nova situació que es 
presentava per la pandèmia. Ho vàrem fer coincidir amb Nadal i encara va ser més ben 
acollit. Les respostes de l’enquesta han estat en general molt satisfactòries. Sí que hem 
vist que hi ha alguns productes que s’han de desenvolupar una mica més: vàrem veure 
que les taronges deshidratades amb xocolata les havíem de cobrir totalment. També 
vàrem veure que el pistó no generava gaires emocions i alguna gent el trobava massa 
recuit. Els ciurons es van reafirmar en el seu èxit i les xips vegetals han creat opinions 
per tots els gustos. L’hummus d’albergínia sí que va agradar molt. 

Hauria estat interessant poder desenvolupar més la idea de tastets comparatius amb 
altres productes comercials, poder fer una difusió més extensa dels productes amb 
grups de diferents sectors, però creim que ha estat la millor manera de treure 
conclusions dels productes. 

Com sempre, a través dels tastets, encara que sigui dels lots,  hem seguit rebent 
opinions de curiositat, interès i entusiasme respecte S’Obrador que ens fan veure que 
és un projecte que pot tenir un llarg recorregut. 

TASTETS AMB XEFS DE RENOM 

Ha estat molt interessant poder tenir l’oportunitat de compartir opinions i tenir suport 
d’aquests xefs, que valoressin la feina feta, coneixent de primera mà la dificultat del 
que estàvem fent: uns productes elaborats en conserva semi-industrials i que no era el 
mateix que el producte fresc. Valoraven en tots els casos el fet de potenciar producte 
local, que fos producte ecològic i les receptes innovadores que estàvem desenvolupant 
els hi ha sorprès gratament. 

Ha quedat pendent més col·laboracions que ja estan emparaulades i també ha quedat 
present la necessitat de posar més recursos per poder unir dues realitats com són la 
dels petits pagesos ecològics que volen poder oferir conjuntament a aquest sector i el 
sector de la restauració que, en molts casos voldria arribar a aquest producte, però no 
troba els canals adequats. 

Creiem important destinar recursos a crear aquestes xarxes i enteses imprescindibles. 
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COL·LABORACIONS AMB MENJADORS SOCIALS I BANC D’ALIMENTS 

Durant tot el projecte pilot, el tema d’haver de llençar totes les proves que fèiem ens 
causava gran preocupació. Haver pogut contactar amb el casal solidari i els menjadors 
socials ha donat més sentit al projecte que estàvem duent a terme. Posar en valora 
també que els productes donats no han estat productes de baixa qualitat, ans el 
contrari. Que fossin productes de qualitat, ecològics i de producció local ha trencat amb 
el motlle que sovint es dóna en aquests espais on s’ofereix producte a punt de caducar 
o que ja s’ha descartat de la cadena de comercialització. 

TASTET DE CIURÓ MALLORQUÍ AL MERCAT ECO DE PALMA 

Poder tenir un respir davant el confinament i haver pogut fer un tastet al mercat eco va 
ser molt d’agrair. La parada que es va posar per llançar al mercat els ciurons 
mallorquins cuits va crear expectació i interès. Molta gent es va acostar a comprar 
mostres, a provar els ciurons i a interessar-se pel projecte. Les setmanes següents una 
de les parades va seguir oferint els ciurons i, encara que no es varen vendre tant com 
en el llançament, han anat creant més adeptes. Creiem que després del tastet hauríem 
d’haver fet més campanya de promoció.  

TASTET A BOTIGA DE “SA TEULERA” 

Vàrem anunciar aquest tastet de deshidratats a través de xarxes, no va tenir tan bona 
rebuda com pensàvem; creiem que els deshidratats generarien més expectació pel 
tipus de públic que podia anar a aquest establiment. Les dependentes varen donar a 
tastar les diferents referències i en general va agradar molt a qui ho tastava. El que 
més va agradar va ser les xips de carabassó i les xips de kale-garrova. Però a l’hora de 
comprar la gent no es va animar tant. Creiem que s’ha de trobar un preu més 
competitiu i també s’ha de seguir treballant amb el producte perquè no s’esmicoli tant. 
Una bona campanya de difusió d’aquests productes i donar-los a conèixer encara més 
és bàsic. 
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2.3. CONCLUSIONS DE CÀLCUL DE COSTOS 

Dins el càlcul de costos hem conclòs que: 

- Són necessàries moltes més produccions de prova i a una petita escala una mica 
més gran per poder treure conclusions més viables. 
 

- Una petita modificació en el procés pot fer augmentar o disminuir les hores de 
dedicació. En estar manejant quantitats tan petites, aquestes modificacions de la 
mà d’obra es reflecteixen considerablement en el preu. 
 

- Hi ha productes que poden ser viables si tenen un valor afegit. S’han de trobar 
elaborats i conserves que la gent valori ja sigui per ser un producte ecològic, un 
producte diferent del que pot trobar, que estigui potenciant una varietat local, 
etc. 
 

- Els productes de consum bàsic en general surten a un preu elevat en referència 
a símils de mercat: cremes de verdures, tomàtigues, fruita deshidratada... 
caldria veure el perquè del preu tan baix que tenen aquests productes al mercat 
i de quina manera es poden posar en valor quan xerram de producte local i 
ecològic. 
 

- El preu de cost fixe que suposa una certificació ecològica és un greuge 
comparatiu amb els productes convencionals. És important que, sigui mitjançant 
ajudes públiques o altres fórmules, aquesta certificació (necessària per donar 
una garantia i qualitat) no suposi aquest greuge als elaboradors, productors i/o 
petits comerciants. 
 

- Les produccions s’han de fer en tongades de màxima producció per treure més 
rendiment de cada elaboració. Poder mantenir el caràcter artesanal i de petita 
indústria és necessari, però també ho és protocol·litzar cada una de les 
referències. Això suposa molt més rodatge per mor que les diferents referències 
són estacionals i quan acaben no es poden seguir fent proves fins a l’any que ve. 
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- Poden tenir un espai de I+D és imprescindible pel sector, per poder tenir 
garanties i estabilitat de productes abans de treure’ls al mercat. Tenir un espai 
comú pels productors i elaboradors locals és conèixer la realitat diversificada i 
segmentada del sector agrícola. Hem de dir que hem tengut centenars de 
propostes de nous emprenedors que volien poder començar a desenvolupar 
alguna idea d’elaborat emprenedor i no trobaven cap suport, ni públic ni privat, 
on poder començar a desenvolupar-ho. 



65 
 

2.4 CONCLUSIONS ESTUDI DE MERCAT 

- VENDA DE CIURONS: L’estudi de mercat que hem fet, a petita escala, de la 
venda de ciurons cuits mallorquins ha tengut una bona acceptació. En general si 
que hem pogut observar que diversos distribuïdors i minoristes a qui li hem ofert 
col·laborar ha tengut interès ràpidament. El producte agrada i té un preu bastant 
competitiu. Com ja s’ha comentat s’hauria de fer un estudi més exhaust del 
procés productiu i de la matèria prima de qualitat, però poder concloure que 
aquest producte, si es comercialitzés, podria tenir recorregut. No podem valorar 
ni extrapolar les vendes a una escala més real, per això seria necessari poder 
fer-ho al llarg d’un any i poder oferir a més distribuïdors. 

 
- VENDA DE DESHIDRATATS: No trobam representatiu l’estudi de mercat que s’ha 

pogut fer d’aquest producte. Hauríem necessita una campanya més exhaustiva i 
més establiments on poder oferir-los (i més especialitzats, com per exemple 
restaurants i tendes veganes, etc.). Malgrat tot, d’aquesta primera prova podem 
extrapolar que és un producte que necessita més estudi de com produir-lo i 
oferir-lo. El preu és el que més ha tirat enrere al client final, però millorar el 
transport i el procés també afavoririen el seu consum. També hem de 
puntualitzar que, a l’hora de fer el càlcul de costos el producte ha anat 
modificant molt el seu preu productiu, quan ja s’havia fet el llançament a 
mercat. 
 

Seria interessant poder seguir desenvolupant la feina d’estudi de mercat per tots 
aquells productes que hem anat elaborant i altres que la gent ens va proposant. Fer 
una bona previsió abans de treure nous productes és crear una base per un foment real 
de l’economia local.
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ANNEX 1: LOTS DE PRODUCTES 

 

 

 

Des de S’Obrador ja fa un temps que estam desenvolupant diversos productes 
innovadors. Cada nou producte ens du molta feina per crear la recepta, extrapolar-la a 
una escala no domèstica, fer analítiques, comprovacions, altes d’etiquetes, envasos... 
són moltes les coses que hem de tenir en compte! 

Però, a dia d’avui ja en són més d’una trentena les referències que tenim! I n’estam 
contentes! 

Hem volgut aprofitar aquestes festes per fer-vos arribar aquesta cistella de productes, 
que volem que gaudiu sols o en companyia. 

Voldríem, però, un feedback de què vos han semblat aquests productes. Des de 
S’Obrador creim que hem d’oferir productes de qualitat i que sempre tot és millorable.  

Vos demanam si podeu omplir aquesta petita enquesta i fer-nos-la arribar. Moltes 
gràcies! 

Puntuau de l’1 al 10  

Producte HUMMUS 
D’ALBERGÍNIA 

CREMA 
DE 

MONIATO 
I ROMANÍ 
 

CONFITURA 
DE 

TARONJA 

XIPS DE 
TARONJA 

AMB 
XOCOLATA 

DE 
GARROVA 

XIPS DE 
TRAMPÓ 

XIPS DE 
KALE AMB 
TOMÀTIGA 
I ORENGA 

CIURONS 
MALLORQUINS 

PISTO 

Presentació         

Envàs         

Textura         

Color         

Gust         
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OBSERVACIONS: Què t’he semblat de forma general el producte? 

Ø Hummus 
d’albergínia:_____________________________________________________________________ 
 

Ø Crema de moniato i 
romaní__________________________________________________________________ 
 

Ø Confitura de 
taronja________________________________________________________________________ 
 

Ø Xips de 
taronja/garrova_____________________________________________________________________ 
 

Ø Xips de 
trempó____________________________________________________________________________ 
 

Ø Xips de 
kale_______________________________________________________________________________ 
 

Ø Ciurons 
mallorquins________________________________________________________________________ 
 

Ø Pisto______________________________________________________________________________
_______ 
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ANNEX 2: ENQUESTA ENCIAM 4 GAMMA 

 

FITXA ENCIAM 4ª GAMMA 

DIA ENTREGAT: 

 

DIA SERVIT:  

RACIONS: 

ASPECTE 
FRESC NORMAL PANSIT OXIDAT 

 

 

TALL 
MASSA GRUIXAT CORRECTE MASSA FI 

 

 

GUST 
MOLT BO NORMAL INSÍPID AMARG 

 

 

COLOR-VARIETAT 
(pel plat en que s’ha 
usat) 

  

BONA REGULAR MASSA HOMOGÈNEA 
 

ALTRES  
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ANNEX 3: FITXES DE PRODUCCIÓ  

HUMMUS REMOLATXA 

 



70 
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TOMÀTIGA SENCERA 

  



72 
 

HUMMUS CARABASSA AMB TAP DE CORTÍ 



73 
 

 



74 
 



75 
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CREMA DE CARABASSÓ AMB ALGUES 



77 
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SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA TEX-MEX 



79 
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SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA BRAVA 

 



81 
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SALSA COENT AMB PEBRE DE BANYETA TXIMIXURRI 

  



83 
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PATÉ DE CARXOFA 

  



85 
 

  



86 
 



87 
 



88 
 

PISTO 

 



89 
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CREMA DE GARROVA I TARONJA 

  



91 
 



92 
 

  



93 
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TARONJA DESHIDRATADA AMB XOCOLATA DE GARROVA 

 

  



95 
 



96 
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XERRI DESHIDRATAT 

 



98 
 



99 
 



100 
 

 



101 
 

ALBERCOC SEC 

 

  



102 
 

  



103 
 

  



104 
 

FIGUES SEQUES 

  



105 
 

SUC DE LLIMONA AMB ROMANÍ 



106 
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SUC DE POMELO AMB MENTA 
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SUC DE CÍTRICS 
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SUC-CREMA DE TARONJA 
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SUC- CREMA DE LLIMONA AMB HERBASSANA 
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SUC ALBERCOC   



112 
 

CIURÓ MALLORQUÍ 
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115 
 



116 
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CREMA TARONJA I GARROVA  
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ANNEX 4 : ANALÍTIQUES MICROBIOLÒGIQUES 
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125 
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127 
 



128 
 



129 
 



130 
 



131 
 



132 
 



133 
 



134 
 



135 
 



136 
 



137 
 



138 
 



139 
 



140 
 



141 
 



142 
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ANEX 5: FITXES VALORACIÓ ENCIAM 4ª GAMMA 
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ANNEX 6: COSTOS DE PRODUCCIÓ  

KALE AMB TOMÀTIGA 

PRODUCTE KALE AMB TOMÀTIGA 

        

Nombre de 
paquets 40     

Capacitat 
paquet 20 gr   

Preu unitat 
PAGES 3,17 €     

 

Producte Unitats   Cost Cost total Cost unitat 

Kale 10 kg 2,00 € 20,00 € 0,50 € 

Tomàtiga 
triturada 4 kg 2,50 € 10,00 € 0,25 € 

Orenga 0,08 kg 20,00 € 1,60 € 0,04 € 

            
            
            
TOTAL       31,60 € 0,79 € 

 

  Hores Cost/h Cost total Cost unitat Descripció feina 

MARTA 
TERRASSA 0 18,00 € 0,00 € 0,00 €   

EVA PEREZ 6 12,00 € 72,00 € 1,80 €   

SILVIA PONS 0 12,00 € 0,00 € 0,00 €   

TOTAL 6   72,00 € 1,80 €   
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  Unitats Cost Cost unitat 

Sobres 40 9,20 € 0,23 € 

Contraetiquetes 40 2,20 € 0,06 € 

Etiqueta lot i 
data cadc 40 0,60 € 0,02 € 

Num. CBPAE 40 0,60 € 0,02 € 

Etiquetes 
CBPAE 40 6,00 € 0,15 € 

Caixa cartró 2 1,00 € 0,03 € 

TOTAL   19,60 € 0,49 € 
 

  Litres aprox Cost Cost unitat 

Aigua 50 0,03 € 0,00 € 
 

Màquines 
emprades Hores Corrent Amortització Cost total Cost unitat 

Marmita 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dosificador 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Deshidratador 48 4,99 € 6,67 € 11,66 € 0,29 € 

Espai 6 0,39 € 0,83 € 1,22 € 0,03 € 

TOTAL   5,38 € 7,50 € 12,88 € 0,32 € 
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Preus sense 
IVA Mà d'obra Ingred. Envasos i 

etiq Obrador TOTAL 
unitat TOTAL 

COSTOS 
PAGÈS M. 
BLANCA 

1,80 € 0,29 € 0,34 € 0,32 € 2,75 € 110,11 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     2,96 € 118,37 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     3,17 € 126,63 € 

COSTOS 
PAGÈS 
PRÒPIA 

1,80 € 0,29 € 0,48 € 0,32 € 2,89 € 115,51 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     3,10 € 124,17 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     3,32 € 132,84 € 

* per fruita de baixa qualitat s'ha considerat que hi hauria més hores de feina 
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TARONJA GARROVA 

 

PRODUCTE TARONJA GARROVA 

        

Nombre de 
paquets 124     

Capacitat 
paquet 40 gr   

Preu unitat 
PAGES 1,82 €     

 

Producte Unitats   Cost Cost total Cost unitat 

Taronja 17 kg 2,00 € 34,00 € 0,27 € 

Mantega 
cacao 2 kg 9,00 € 18,00 € 0,15 € 

Farina 
garrova 1 kg 4,00 € 4,00 € 0,03 € 

            
            
            
TOTAL       56,00 € 0,45 € 

 

  Hores Cost/h Cost total Cost unitat 

MARTA 
TERRASSA 0 18,00 € 0,00 € 0,00 € 

EVA PEREZ 8 12,00 € 96,00 € 0,77 € 

BEA PEREZ 0 12,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 8   96,00 € 0,77 € 
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  Unitats Cost Cost unitat 

Pots 124 28,52 € 0,23 € 

Contraetiquetes 124 6,82 € 0,06 € 

Etiqueta lot i 
data cadc 124 1,86 € 0,02 € 

Num. CBPAE 124 1,86 € 0,02 € 

Etiquetes 
CBPAE 124 18,60 € 0,15 € 

Caixa cartró 10 5,17 € 0,04 € 

TOTAL   57,66 € 0,51 € 
 

  Litres aprox Cost Cost unitat 

Aigua 50 0,03 € 0,00 € 
 

Màquines 
emprades Hores Corrent Amortització Cost total Cost unitat 

Marmita 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dosificador 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Deshidratador 24 2,50 € 26,67 € 29,16 € 0,24 € 

Espai 8 0,52 € 3,79 € 4,31 € 0,03 € 

TOTAL   3,02 € 30,45 € 33,47 € 0,27 € 
  



151 
 

Preus sense 
IVA Mà d'obra Ingred. Envasos i 

etiq Obrador TOTAL 
unitat TOTAL 

COSTOS 
PAGÈS M. 
BLANCA 

0,77 € 0,18 € 0,36 € 0,27 € 1,58 € 195,72 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     1,70 € 210,40 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     1,82 € 225,08 € 

COSTOS 
PAGÈS 
PRÒPIA 

0,77 € 0,18 € 0,49 € 0,27 € 1,71 € 212,46 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     1,84 € 228,40 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     1,97 € 244,33 € 

* per fruita de baixa qualitat s'ha considerat que hi hauria més hores de feina 
  



152 
 

CREMA CARABASSÓ I ALGUES  

PRODUCTE CREMA CARABASSÓ I ALGUES 
        

Nombre de pots 100     

Capacitat 
pot/botella 500 ml   

Preu unitat 
PAGES 1,55 €     

 

Producte Unitats   Cost Cost total Cost unitat 

Carabassó 50 kg 0,80 € 40,00 € 0,40 € 

Porro 1 kg 2,00 € 2,00 € 0,02 € 

Oli 1 litres 6,15 € 6,15 € 0,06 € 

Algues 0,1 kg 30,00 € 3,00 € 0,03 € 

Prebre negre 0,015 kg 63,63 € 0,95 € 0,01 € 

Orenga 0,015 kg 20,00 € 0,30 € 0,00 € 

Sal   kg 0,67 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL       52,41 € 0,52 € 
 

  Hores Cost/h Cost total Cost unitat 

cap de producció 0 18,00 € 0,00 € 0,00 € 

treballadora 1 8 12,00 € 96,00 € 0,96 € 

treballadora 2 0 12,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 8   96,00 € 0,96 € 
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  Unitats Cost Cost unitat 

Pots 100 23,00 € 0,23 € 

Contraetiquetes 100 5,50 € 0,06 € 

Etiqueta lot i 
data cadc 100 1,50 € 0,02 € 

Num. CBPAE 100 1,50 € 0,02 € 

Etiquetes CBPAE 100 15,00 € 0,15 € 

Caixa cartró 42 20,83 € 0,04 € 

TOTAL   31,50 € 0,32 € 
 

  Litres aprox Cost Cost unitat 

Aigua 50 0,03 € 0,00 € 
 

Màquines 
emprades Hores Corrent Amortització Cost total Cost unitat 

Marmita 1 0,13 € 0,44 € 0,57 € 0,01 € 

Dosificador 1 0,13 € 0,33 € 0,46 € 0,00 € 

Autoclau 3 1,40 € 3,33 € 4,74 € 0,05 € 

Exprimidor 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Espai 8 0,52 € 3,79 € 4,31 € 0,04 € 

TOTAL   2,18 € 7,90 € 10,08 € 0,10 € 
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Preus sense IVA Mà d'obra Ingred. Envasos i 
etiq Obrador TOTAL 

unitat TOTAL 

COSTOS PAGÈS 
M. BLANCA 0,96 € 0,12 € 0,17 € 0,10 € 1,35 € 135,02 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     1,45 € 145,14 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     1,55 € 155,27 € 

COSTOS PAGÈS 
PRÒPIA 0,96 € 0,12 € 0,30 € 0,10 € 1,49 € 148,52 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     1,60 € 159,66 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     1,71 € 170,79 € 

* per fruita de baixa qualitat s'ha considerat que hi hauria més hores de feina 
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HUMMUS DE CARABASSA 

PRODUCTE HUMMUS DE CARABASSA 
        

Nombre de pots 570     

Capacitat 
pot/botella 100 gr   

Preu unitat PAGES 0,99 €     
 

Producte Unitats   Cost Cost total Cost unitat 

Carabassa 47 kg 1,50 € 70,50 € 0,12 € 

Ciurons 24 kg 2,50 € 60,00 € 0,11 € 

Oli 5 litres 6,15 € 30,76 € 0,05 € 

All 0,7 kg 5,00 € 3,50 € 0,01 € 

Tap de cortí 1 kg 25,00 € 25,00 € 0,04 € 

Sal 1 kg 0,67 € 0,67 € 0,00 € 

TOTAL       190,43 € 0,33 € 
 

  Hores Cost/h Cost total Cost unitat 

Cap de producció 0 18,00 € 0,00 € 0,00 € 

treballadora 1 12 12,00 € 144,00 € 0,25 € 

traballadora 2 0 12,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 12   144,00 € 0,25 € 
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  Unitats Cost Cost unitat 

Pots 570 148,20 € 0,26 € 

Contraetiquetes 570 31,35 € 0,06 € 

Etiqueta lot i data 
cadc 570 8,55 € 0,02 € 

Num. CBPAE 570 8,55 € 0,02 € 

Etiquetes CBPAE 570 85,50 € 0,15 € 

Caixa cartró 20 10,18 € 0,02 € 

TOTAL   292,33 € 0,51 € 
 

  Litres aprox Cost Cost unitat 

Aigua 50 0,03 € 0,00 € 
 

Màquines 
emprades Hores Corrent Amortització Cost total Cost unitat 

forn 4 0,52 € 0,22 € 0,74 € 0,00 € 

Dosificador 1 0,13 € 0,33 € 0,46 € 0,00 € 

Autoclau 6 2,81 € 6,67 € 9,47 € 0,02 € 

Espai 14 0,91 € 6,63 € 7,54 € 0,01 € 

TOTAL   4,37 € 13,85 € 18,22 € 0,03 € 
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Preus sense IVA Mà d'obra Ingred. Envasos i 
etiq Obrador TOTAL 

unitat TOTAL 

COSTOS PAGÈS M. 
BLANCA 0,25 € 0,21 € 0,36 € 0,03 € 0,86 € 489,00 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     0,92 € 525,68 € 

PREU FINAL PAGÈS 15,00%     0,99 € 562,35 € 

COSTOS PAGÈS 
PRÒPIA 0,25 € 0,21 € 0,50 € 0,03 € 0,99 € 565,95 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     1,07 € 608,40 € 

PREU FINAL PAGÈS 15,00%     1,14 € 650,84 € 
* per fruita de baixa qualitat s'ha considerat que hi hauria més hores de feina 
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CIURONS CUITS 350G 

PRODUCTE CIURONS CUITS 350G 
        

Nombre de 
pots 400     

Capacitat 
pot/botella 350 grams   

Preu unitat 
PAGÈS 0,95 €     

 

Producte Unitats   Cost Cost total Cost unitat 

Ciurons 35 kg 1,20 € 42,00 € 0,11 € 

Sal 0,8 kg 0,60 € 0,48 € 0,00 € 

        0,00 € 0,00 € 
        0,00 € 0,00 € 

TOTAL       42,48 € 0,11 € 
 

  Hores Cost/h Cost total Cost unitat 

Cap de 
producció 0,5 18,00 € 9,00 € 0,02 € 

treballadora 
1 7 12,00 € 84,00 € 0,21 € 

treballadora 
2 7 12,00 € 84,00 € 0,21 € 

TOTAL 14,5   177,00 € 0,44 € 
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  Unitats Cost Cost unitat 

Pots 400 92,00 € 0,23 € 

Etiquetes 
principals 400 22,00 € 0,06 € 

Contraetiquetes 400 22,00 € 0,06 € 

Etiqueta lot i 
data cadc 400 6,00 € 0,02 € 

Num. CBPAE 400 6,00 € 0,02 € 

Etiquetes 
CBPAE 400 60,00 € 0,15 € 

Caixa cartró 17 8,33 € 0,02 € 

TOTAL   216,33 € 0,54 € 
 

  Litres aprox Cost Cost unitat 

Aigua 300 0,04 € 0,00 € 
 

Màquines 
emprades Hores Corrent Amortització Cost total Cost unitat 

Marmita 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dosificador 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autoclau 15 7,02 € 5,00 € 12,02 € 0,03 € 

Espai 12 0,78 € 5,68 € 6,46 € 0,02 € 

TOTAL   7,80 € 10,68 € 18,48 € 0,05 € 
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Preus sense 
IVA Mà d'obra Ingred. Envasos i 

etiq Obrador TOTAL 
unitat TOTAL 

COSTOS 
PAGÈS M. 
BLANCA 

0,44 € 0,00 € 0,34 € 0,05 € 0,83 € 330,30 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     0,89 € 355,07 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     0,95 € 379,84 € 

COSTOS 
PAGÈS 
PRÒPIA 

0,44 € 0,00 € 0,42 € 0,05 € 0,91 € 362,30 € 

PREU amb 
descompte 7,50%     0,97 € 389,47 € 

PREU FINAL 
PAGÈS 15,00%     1,04 € 416,64 € 

Tenir en compte la feina de neteja dels ciurons. 
 

Cost 
distribució 45,00 € 

Preu 
distribuidor 
o gran 
consumidor 
(sense iva) 

1,25 € 

Preu a 
comerç 
minorista 
(sense iva) 

1,35 € 

Preu 
establiment 1,76 € 

PVP (iva 
inclòs) 1,93 € 
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Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca  

CIF: G57510737  

c/ den Veiet, 17 / 07260 Porreres (Mallorca)  

971.16.83.26 / 660.410.186  

apaema@gmail.com 

 www.apaema.net  

 


