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LA NOSTRA ALIMENTACIÓ, CADA COP MÉS EN MANS DE LA TECNOLOGIA? 

 
Classe d'un curs dels Juliols de la UB, 2009 

 
 

El vice-rector de la UB Carles Carreras impulsà l'any 1996 els cursos dels Juliols de la UB, 
dirigits a estrangers, a estudiants locals, a professors de secundària i a públic en general, 
amb un programa molt ambiciós i obert a tots els professors de la UB que volguéssin fer-hi 
propostes. Aquesta iniciativa, com tantes d'altres, fou ràpidament copiada i imitada per 
altres universitats. 
 
El 2016 es va editar un llibre amb la història d'aquests cursos, i hi vaig escriure un capítol: 
"Als Juliols, ciència refrescant", que ja es penjarà al seu moment. He organitzat o participat 
en divuit d'aquests cursos. El 2009 el professor Jesús Contreras, d'Antropologia i bon 
col·lega, va organitzar el curs "L'alimentació actual", i em va convidar a participar-hi. Vaig 
fer-hi la classe "L'alimentació actual, cada cop més en mans de la tecnologia?". Aquí en 
teniu el text, que havia de sortir publicat en un llibre que no va ser. El títol conté una 
pregunta, que diuen que així atreu més alumnes. 
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El rol tècnic de la indústria alimentària és convertir una  primera matèria perible en 
un producte alimentari estable; transformar una primera matèria no desitjable com 
la farina en un material palatable com el pa; o extreure i refinar un producte útil 
d’una primera matèria de sabor desagradable com la soia. 
Bartholomai, 1987. 

 
 
Introducció 
 
 La resposta a la pregunta del títol és fàcil: sí, evidentment, en termes absoluts, en 
el benentès que sempre l'alimentació ha estat en mans de la tecnologia. 
 
 L’objectiu genèric de les activitats econòmiques relacionades amb l’alimentació és 
el de disposar de prou aliments per a la societat, a un cost raonable, i de la màxima 
qualitat sanitària i organolèptica, procurant aconseguir la màxima independència dels 
factors externs climàtics, de plagues o d’altres tipus. Com és ben clar, el processament 
dels aliments en qualsevol de les seves facetes i nivells és una activitat eminentment 
tecnològica. Començant per les activitats primàries de l'agricultura, la ramaderia i la 
pesca, seguint pel transport i el magatzematge dels productes cultivats o recolectats, i 
acabant per les variadíssimes tècniques de conservació dels aliments, l'envasat, la 
cocció, o el disseny de nous productes alimentaris, les diverses tecnologies són presents 
en tot el cicle dels aliments.   
 
 En cada moment històric s’ha aplicat la millor tecnologia disponible per aconseguir 
aquest objectiu genèric, modulat per les característiques socials, culturals i econòmiques 
del col·lectiu. Pel seu costat, les activitats relacionades amb la gastronomia –la 
restauració, la cuina domèstica- han procurat que l’activitat nutricional sigui al mateix 
temps el més plaent possible, fent també ús de les tecnologies disponibles.   
 
 En la societat actual el vincle ciència-tecnologia és més fort que mai, i la ciència 
és, de fet. la millor eina per al tecnòleg. Els avenços científics porten en poc temps a 
avenços tecnològics tant en la indústria alimentària com en la cuina: és avui força 
freqüent l’ús de materials, utillatge i tècniques típiques de laboratori o tècniques de la 
indústria alimentària per a preparar plats que eren impossibles d’obtenir per les vies 
clàssiques artesanals. Ho veurem tot seguit. 
 
 
Valors i actituds actuals en alimentació i gastronomia 
 
 La societat occidental actual té assumits diversos valors i actituds socials i 
culturals per a totes les seves situacions i circumstàncies, i l'alimentació i la gastronomia 
no en són una excepció. Evidentment que quasi cap societat de les que tenim pròximes 
és homogènia, i que en el seu sí s'hi troben molts subconjunts socials, ètnics o culturals 



que no es sentirien ben representats pel llistat que a continuació es farà. Però, de la 
pluralitat de persones i grups socials, se'n pot abstreure un model de "societat 
occidental", amb certs trets propis, tot i que van evolucionant amb certa rapidesa. A 
continuació s'exposen alguns dels valors i actituds que es poden atribuir a aquest tipus 
de societat, amb un breu comentari per a cadascun.  
 
Cerca de la salut a través de la nutrició i l'alimentació. Les funcions d'alimentació i de 
cerca de salut van convergint ràpidament. L'auge dels aliments funcionals no ha fet més 
que començar. En trobem exemples abundosos en l'etiquetatge dels productes 
preparats: la informació nutricional és cada cop més extensa, amb dades sobre les CRD 
(les Quantitats Diàries Recomanades) d'alguns components, o la quantitat d'àcids 
grassos trans que contenen.  En les afirmacions publicitàries trobem els exemples que es 
vulguin d'aquest valor. 
 
Desconfiança envers la tecnociència. La tecnociència és el conjunt d'activitats 
sientífiques, tecnològiques i econòmiques que usen el coneixement per a la resolució de 
problemes de base material, amb una perspectiva global. En són exemples la indústria 
farmacèutica, la medicina altament tecnificada, les grans instal·lacions energètiques, els 
latifundis agraris tecnificats, i altres activitats d'aquest estil. Per part de molta gent hi ha 
una prevenció considerable davant d'aquests tipus de tecnologies. Un exemple en el 
camp de l'alimentació el trobem en l'exigència de que s'etiqueti si algun ingredient prové 
d'organismes modificats genèticament, o la demanda de la simple prohibició del seu 
conreu. O la dificultat d'acceptació dels productes que han estat irradiats com a tècnica 
de conservació. 
 
Exigència de seguretat a ultrança i de risc zero. El pànic social a l'inseguretat es 
manifesta en cada episodi on hi ha involucrat qualsevol producte alimentari. En tenim 
abundosos exemples, essent-ne el més recent el de la grip nova, grip A o grip porcina. 
Anteriorment, el cas de l'oli de colza, la síndrome de les vaques boges, la grip aviar, i 
tants altres exemples. A una escala més modesta, es manifesta aquest pànic en 
l'exigència de que apareguin en els productes preparats totes les dates de caducitat, 
d'envasat, de consum preferent, i les informacions sobre traçabilitat de l'aliment, des del 
productor primari al darrer distribuïdor. 
 
Respecte al medi. La preocupació pel medi ambient, que en l'actualitat té la seva 
plasmació més evident en la por a contribuir al canvi climàtic, esdevé un comportament a 
vegades exagerat en tot el tema de la gestió i classificació dels residus produits a casa. 
Aquesta preocupació, pel que fa als aliments preparats, es plasma en l'exigència de que 
en els envasos hi aparegui amb detall tota la informació referida a la seva gestió, un cop 
usats.  Un altre exemple d'aquest punt n'és la informació inclosa en certes llaunes de 
tonyina de que en la captura del peix no s'han malmès dofins. Aquesta certificació es 
converteix en un cert reclam publicitari. 
 
Cerca d'aliments naturals, equilibrats, i complets. Aquestes són paraules gairebé buides 
de contingut científic real, però gravades a foc en la llista d'expectatives de molts 
consumidors. La publicitat dels aliments n'explota la demanda dels consumidors. En són 
exemples qualsevol dels innombrables aliments envasats que tingui la paraula "natural" a 
l'etiqueta, des d'aigües minerals al pernil dolç, llets o la Nocilla. O, en un altre ordre de 
coses, la demanda creixent d'aliments sense additius, és a dir "sense E's". Per altra 



banda, tots els dietistes i nutròlegs recorden constantment que no hi ha aliments 
equilibrats ni complets per ells mateixos, sinó dietes adequades per a cada organisme. 
 
Cerca d'allò ètnic o exòtic.  Es troben exemples de la demanda d'aliments d'aquestes 
característiques, en la moda pels restaurants japonesos del sushi, la tempura i el 
pollastre teriyaki. O, per a una altra ètnia, la inclusió als menús de molts restaurants del 
pollastre tikka masala.  
 
Cerca d'allò tradicional. Alternatiu al punt anterior. Un exemple d'aquesta actitud es troba 
en la publicitat de l'espetec, per exemple. 
 
Cerca de la novetat i la varietat, per tal de superar l'avorriment "d'allò de sempre". Un 
exemple paradigmàtic d'aquesta idea es troba en la presència dels arrossos congelats 
precuinats més o menys exòtics, que, en la publicitat, es refereixen a l'arròs tres delícies 
amb truita com a l'arròs tradicional, quan no té més de deu anys. 
 
Cerca de la facilitat i la simplificació. La demanda de plats preparats o congelats 
totalment elaborats és creixent, així com el poc ús que es fa a molts domicilis de la cuina 
per a la seva funció principal de cuinar. 
 
Voluntat de fer-ho tot a casa "com abans". En són exemples l'abundor creixent de 
màquines de pa domèstiques, de la proliferació dels horts de balcó, les màquines de fer 
pasta fresca i altres exemples similars. Però és objectivament un miratge perquè és obvi 
que fa uns quants anys, als domicilis habituals no es feia res de tot això, més enllà de 
tenir galliners domèstics els anys de més carència d'aliments, com als primers anys de la 
postguerra, a la dècada dels 1940 a 1960.. 
 
Demanda de disponibilitat absoluta. Molta població vol poder tenir de tot i en tot moment, 
independentment del moment, de l'estació i del lloc geogràfic. La globalització dels 
mercats i diferents tècniques de conservació ho fan possible en bona part, amb el cost 
econòmic i ecològic corresponent... 
 
Personalització. L'exigència de seguretat i d'informació dels productes preparats porta a 
que l'etiquetatge ha de ser cada cop més sofisticat i amb més dades per a tot tipus de 
col·lectius i sensibilitats. En són exemple les incorporacions relativament recents 
d'informacions referides a grups de pacients celíacs, amb intolerància a la lactosa, amb 
el colesterol alt, amb problemes amb la fenilcetonúria, o al·lèrgics als fruits secs.  
 
Sofisticació. Els plats preparats incorporen components que abans només es trobaven en 
preparacions gastronòmiques de qualitat. La presentació dels productes, la incorporació 
de nous ingredients o nous components en són exemples. O, en un altre camp, les 
descripcions dels gelats preparats de les cartes dels restaurants.  
 
 Aquests valors i actituds aplicats al fet alimentari generen implícitament i explícita 
un conjunt de demandes que la societat fa als subministradors d'aliments i productes 
alimentaris. Molts d'aquests valors i actituds són objectivament contradictoris entre ells, 
però molts consumidors els viuen sense conflicte aparent, perquè els refereixen a 
productes diferents, en entorns diferents o en moments diferents. És evident que la 
desconfiança en la tecnociència no se supera amb l'exigència d'un millor etiquetat, que 
farà el mateix del qual desconfies. És evident que novetat i tradició casen malament. 



Però els publicistes de les empreses són capaços de gestionar aquests conflictes sense 
problemes, i els consumidors compren el que els ofereixen, sense ser conscients de la 
contradicció interna. Noves pràctiques comercials, més o menys paral·leles a les 
clàssiques, ajuden el consumidor a trobar satisfacció de les seves necessitats per vies 
alternatives. Per exemple, la creixent presència de productes procedents de l'agricultura 
o la ramaderia ecològiques, el moviment slow food, la demanda de productes procedents 
del comerç just, la demanda de producte local, la presència a les cuines o als restaurants 
de productes abans exòtics però virtuosos com el tofú, el seitan, l'àloe vera, diversos 
tipus de tes o de begudes energètiques, i tants altres.  En tot cas, és la tecnologia la que 
permet disposar de tota mena de productes preparats, amb els additius pertinents, i és 
també la tecnologia la que permet noves formes de preparació que eviten els additius.  
 
 I, en paral·lel a aquesta evolució, els nous coneixements científics de  bioquímica, 
genètica i fisiologia generen noves perspectives sobre la nutrició. La possibilitat de 
disenyar aliments funcionals molt variats  permet passar del concepte de nutrició 
adequada al de nutrició òptima. És a dir, que l'acte alimentari no només sigui profitós, 
sinó que sigui el més profitós possible. 
 
 Les adaptacions a les necessitats sorgides dels canvis socials es manifesta, per 
exemple, en la presència cada cop més nombrosa en els punts de venda d'articles en 
diverses games de preparació, de productes envasats en dosis petites, en envasos de 
conservació perllongada o aptes per ser consumits sense preparació posterior. La ciència 
i la tecnologia alimentàries poden subministrar quasi de tot, sempre que el consumidor 
pugui pagar-ne el cost, que és òbviament proporcional a les exigències demandades.  
 
 La única condició perquè el sistema producció-consum funcioni és que hi hagi 
confiança. Confiança per part del consumidor de que els subministradors li ofereixen 
aliments adequats. Confiança del consumidor en que el sistema sanitari i de vigilància 
satisfà les exigències de vigilància i seguretat. I confiança del consumidor en els consells 
sobre nutrició i higiene per tal que la dieta pròpia sigui l'adequada.  I les vies de crear i 
mantenir la confiança són la credibilitat que dóna la transparència, i l'educació del 
consumidor. Avui, com sempre, hi ha opinions que questionen que es pugui tenir 
confiança en els productor, en l'administració que vigila que tot el sistema funcioni 
correctament, i en el mateix model d'alimentació que ens hem donat.  Aquestes opinions 
dipositen la seva confiança en sistemes de producció i distribució alternatius, paral·lels i a 
vegades amb paradigmes nutricionals radicalment en contra dels considerats ortodoxes 
pel sistema majoritari. És prematur vaticinar cap on evolucionarà tot plegat, però bona 
part dels sistemes de producció i distribució alternatius basen la seva publicitat en allò 
que el sistema vigent hauria d'oferir i creuen que no ofereix. No és, doncs, una crítica 
radical al sistema, sinó una via paral·lela d'anar allà mateix: un sistema d'alimentació 
segur, sa i respectuós amb el medi. 
 
 
Perspectiva general de tecnologies culinàries i gastronòmiques 
 
 L'evolució de la societat en el seu conjunt ha portat a que entre el productor 
primari i el consumidor final hi hagi cada cop més etapes de processament dels aliments, 
com la figura 1 resumeix. 
 



 
 
Figura 1. Del productor al consumidor 
 
 Malgrat que en una societat rural el consumidor i el productor puguéssin coïncidir 
en la mateixa persona, per a alguns tipus d'aliments es requeria una certa tecnologia 
exterior. Els molins de moldre el blat i altres cereals, o els diversos sistemes de 
concentració de la sal a partir d'aigua del mar o de fonts salades, per posar només dos 
exemples, eren activitats tecnològiques externes al consumidor. Amb la divisió social del 
treball impulsada a partir de les diverses revolucions industrials, i amb la concentració de 
la població en grans ciutats, l'exigència d'indústries especialitzades per a la preparació 
total o parcial dels aliments es convertí en necessitat, i la distància real i psicològica entre 
el productor i el consumidor no ha deixat d'augmentar. Aquest fet agreuja la desconfiança 
del consumidor envers un sistema del que no en coneix l'entrellat, i se'n deriva l'exigència 
de superiors controls exigits de l'administració. És a dir, més inspeccions, més anàlisis i 
més informació al consumidor en diverses formes, entre elles les etiquetes dels aliments. 
 
 Les diverses tecnologies culinàries es poden classificar de moltes formes. Una 
classificació té en compte dos aspectes: si en la transformació hi ha canvi químic de 
l'aliment o no; i si l'operació té lloc enf fred o en calent. L'esquema general es troba a la 
figura 2. 
 



 
  
Figura 2.  Les operacions culinàries. 
 
 La figura 2 i la seva terminologia són voluntàriament simplificades. S'hi inclou 
inicialment una operació o conunt d'operacions relacionades amb l'especejament, 
descomposició o separació en parts dels objectes gastronòmics naturals animals o 
vegetals, si tenen les dimensions o l'estructura orgànica que ho fan aconsellable. La 
seqüència d'operacions és només indicativa. Les operacions en calent poden ser abans 
que les operacions en fred, o viceversa, i el mateix es pot dir entre les operacions que 
nclouen reaccions químiques i les que no. Depenent del tipus de producte a cuinar, i de 
la recepta precisa,  l'operació de cuiinar en calent pot ser la primera o la darrera de les 
operacions d'un procés culinari domèstic o industrial. La indústria alimentària, la 
restauració i la cuina domèstica comparteixen el concepte i la denominació de les 
operacions, però evidentment els equipaments i procediments poden ser molt diferents, 
tant en dimensions com en control i ús de productes complementaris per a facilitar 
l'elaboració, la conservació o la estandarització. 
 
 Els productes alimentaris intermedis o PAI són aliments processats però no 
completament aptes encara per ser consumits, perquè els hi falta una etapa de cocció 
(precuinats) o els falta algun component  complementari o essencial en el producte final.   
 
 Al llarg dels propers apartats es farà una breu descripció de diverses tecnologies 
al llarg del camí que porta del productor al consumidor. No se segueix estrictament la 
línia indicada en la figura 2,  però és fàcil trobar-hi la relació. 
 
 
Tecnologia en el productor primari 
 
 No és l'objectiu fonamental d'aquest treball, i per això n'hi haurà prou amb recordar 
alguns dels camps principals on la ciència i la tecnologia han contribuit a millorar la 
qualitat, varietat i disponibilitat de plantes i animals amb valor alimentari. La revolució 
verda dels països en desenvolupament portada a terme a partir dels anys 70 del segle 
XX ha permès l'alimentació d'un nombre impensable de persones, malgrat les 
mancances que encara subsisteixen.  Algunes de les tècniques que ho han permès són:  



o selecció d'espècies i increment de la varietat disponible per a alimentació. Noves 
espècies alimenten actualment grups importants de població, i es comercialitzen a 
escala mundial espècies abans considerades exòtiques. 

o tècniques d'hibridació i d'enginyeria genètica per a la millora de les 
característiques d'espècies comestibles o d'interés per a pinsos. Els organismes 
modificats genèticament -els transgènics- s'han estès de forma important per 
moltes regions en molts camps. Són especialment importants les varietats de 
plantes resistents a plagues i amb rendiments més alts.  

o tècniques avançades de polinització 
o tècniques de reg més estalviadores d'aigua i amb subministrament en els 

moments oportuns segons la planta i la meteorologia. 
o disseny de nous pesticides químics o biològics, cada cop més respectuosos amb 

el medi, degradables i no bioacumulables. 
o formulació òptima de pinsos, per exemple buscant la proteïna òptima per a cada 

espècie i per a cada fase d'engreixament. 
o millora de les tècniques d'aqüicultura i altres tecnologies similars. 

 
 Malgrat l'eficàcia d'algunes de les tecnologies anteriors, els principis de la 
revolució verda i les seves aplicacions són actualment fortament qüestionats pels 
defensors d'una agricultura i una ramaderia méns impactant, amb menys consum de 
productes agroquímics, pesticides i productes càrnics, especialment vacums. La 
discussió és oberta. Avui, els principis de l' slow food, els productes ecològics, biològics o 
orgànics, o el comerç de proximitat es van estenent entre la població més culta i 
conscienciada, malgrat el cost força superior dels productes d'aquesta naturalesa, i 
malgrat l'opinió majoritària dels experts que consideren que aquests productes i 
tecnologies no poden solventar els problemes globals de moltes poblacions. El debat 
segueix obert.  
 
 
Tecnologies de conservació i de magatzematge de productes alimentaris 
   
 En pocs casos es poden consumir els productes frescos. El ritme de recolecció o 
producció depèn de factors biològics intrínsecs a les espècies, i no és necessàriament 
coïncident amb les necessitats d'ingesta de les poblacions. Per això s'han desenvolupat 
des del neolític tècniques molt variades de conservació dels aliments, sencers o 
especejats, o d'alguns dels seus components.  Aquestes tècniques aconsegueixen evitar 
o retardar la degradació natural dels teixits alimentaris, i també eviten l'atac per part 
d'insectes o microorganismes, que poden ser patògens.   
 
 Les tècniques tradicionals han estat i segueixen sent l'assecament al sol,  el fumat, 
la salaó, la conservació en oli, en sucre o l'encurtit en medi àcid.  Les tres primeres 
eliminen l'aigua dels teixits, i les altres inmergeixen el producte en un bany no apte per a 
la proliferació de patògens. 
 
 A segle XIX el francès N.Appert va desenvolupar la tecnologia de les conserves, 
primer en recipients de vidre i després en llaunes metàl·liques, per a subministrar 
aliments a les tropes militars, tècniques que van passar després a l'àmbit domèstic. Els 
estudis pioners de Pasteur sobre els microorganismes vaan permetre dissenyar moltes 
tecnologies tèrmiques de conservació basades en el sotmetiment del producte a 
temperatures altes el temps suficient per assegurar la mort o la inactivació dels 



microorganismes patògens. Les tecnologies reben diferents noms segons quines siguin 
les condicions concretes de treball: pasteurització, esterilització, uperisació, UHT (ultra-
high-temperature). La tendència actual en la tecnologia és a sotmetre el producte a 
temperatures més elevades un espai de temps molt curt. El tipus de producte és 
determinant en la tecnologia usada. Els fluids com la llet o els sucs de fruita es poden 
tractar en continu abans de l'envasament, i en canvi els productes sòlids o pastosos es 
processen normalment un cop envasats. Aquesta tècnica té com a inconvenient que pot 
modificar les característiques organolèptiques del producte, i destruir-ne components 
nutritius com la vitamina C.  Es preparen avui aliments envasats en atmosferes 
controlades, on s'ha substituit l'aire per gas inert, com nitrogen. 
 
 La neu i el gel s'han usat des de temps inmemorial per a conservar en el possible 
els aliments més fàcilment peribles, o per a la preparació de sorbets, gelats i altres 
productes. El descobriment de que la barreja de gel i sal mòlts permetia arribar a 
temperatures molt més baixes que el mateix gel va permetre el desenvolupament d'una 
indústria de gelats, però no fou un procediment important de conservació d'aliments, pel 
cost del procediment i la necessitat de renovar i remenar constantment la barreja. La 
disponibilitat de tecnologies del fred inventades al llarg del segle XX i basades en la 
disponibilitat d'energia elèctrica barata i distribuida per tot arreu han subministrat un 
conjunt de procediments basats en sotmetre els aliments a baixes temperatures, i la 
fabricació de gel en quantitats importants per a la indústria conservera, especialment la 
del peix, i per a gel domèstic. Finalment, la disponibilitat de refrigeradors domèstics amb 
congeladors potents ha permès estendre la cadena del fred a totes les etapes del procés 
fins al consumidor domèstic. Així, la refrigeració del producte ha passat del gel a un 
frigorífic, la congelació del producte, i actualment és habitual l'ús de substàncies 
criogèniques com diòxid de carboni sòlid o nitrogen líquid, que han ampliat el ventall de 
possibilitats, anant cada vegada a temperatures més fredes, i per tant més duradores, 
però també més consumidores d'energia. En aquesta tecnologia el manteniment de la 
cadena del fred és essencial per a evitar que puguin entrar patògens en algun moment 
de la vida del producte, i hi ha diversos dispositius  per a productes envasats dissenyats 
per comprovar que la cadena del fred no s'ha trencat en cap moment. 
 
 Les tècniques de conservació basades en la irradiació del producte amb 
radiacions ionitzants (raigs gamma, raigs beta, és a dir electrons, o raigs X) s'han usat 
des de fa temps per a la destrucció d'insectes, bacteris o virus dels vegetals mitjançant 
l'alteració del seu ADN. Són tècniques segures i eficaces, però la prevenció de bona part 
de la població a tot allò que soni a radiactivitat, el pànic infundat a que l'aliment 
esdevingui radiactiu -un conceptefísicament impossible-  i el requeriment imperiós 
d'informació de si un producte ha estat irradiat, fan que sigui una tècnica poc estesa a 
Europa, i autoritzada només en casos molt limitats i en alguns estats.  Des del punt de 
vista de l'eficàcia, és similar a una pasteurització, i s'ha denominat a vegades 
pasteurització freda, malgrat que la tècnica és conceptualment molt diferent. També es 
pot usar per a la mateixa finalitat radiació ultraviolada (UV), no ionitzant i menys eficaç, o 
tractaments amb ozó o òxid d'etilè. 
 
 La tècnica d'altes pressions consisteix a sotmetre l'aliment a una pressió molt 
elevada, de fins a alguns milers de bars, de tal manera que l'estructura de l'aliment no es 
modifiqui significativament, però les estructures vives de patògens es degradin 
irreversiblement. És una tècnica coneguda des de fa més de cent anys, però no s'ha 



aplicat comercialment fins a finals dels anys 90, i encara en una gamma molt limitada de 
productes. Sembla que té bones perspectives de futur. 
 
 La concentració i l'evaporació són tècniques tèrmiques de reducció de la 
quantitat d'aigua de certs aliments. La llet i els sucs de fruites es processen des de fa 
temps amb aquests procediments, per reconstituir-ne després el producte per addició 
d'aigua. El procés pot tenir lloc a pressió ambient, però és millor a pressió reduida, que 
permet treballar també a temperatures reduides i així es preserven colors, sabors i 
vitamines dels productes.   
 
 La liofilització o criodeshidratació és una tècnica que es basa en la reducció del 
contingut d'aigua d'un aliment prèviament congelat, mitaajançant la reducció de la 
pressió, el que provoca que l'aigua gelada dels teixits sublimi, és a dir, es vaporitzi 
directament, sense que passi per l'estat d'aigua líquida. És un procés comú per a 
diversos productes, com el cafè en pols o aliments pulverulents dessecats. s comença a 
aplicar en altres productes, i en certs restaurants comencen a dissenyar preparacions 
gastronòmiques amb aquesta tècnica. 
 
 Altres tecnologies emergents es basen en l'extracció de determinats components 
mitjançant l'ús de fluids supercrítics. Aquests són substàncies que es troben en unes 
condicions de pressió i temperatura que fan que presentin un comportament similar al 
d'un líquid amb viscositat molt baixa, i que pot penetrar molt fàcilment en els teixits. 
S'extreu així la cafeïna del cafè en pols, per a fer cafè descafeinat. Es poden usar 
diferents fluids supercrítics, com el diòxid de carboni, i fins i tot l'aigua en certes 
condicions.  La separació de certs components de barreges líquides es pot aconseguir 
amb l'ús de membranes poroses, que retenen la major part de components però deixen 
passar al seu través alguns productes, com l'etanol. Així es poden preparar begudes de 
baix contingut en alcohol a partir de begudes alcohòliques, es poden concentrar sucs o 
extreure determinats components de  la llet. Els procediments reben diferents noms 
segons quin sigui el mecanisme exacte de pas de la substància a través de les 
membranes. Els processos més habituals són els de pervaporació, diàlisi, òsmosi i 
òsmosi inversa.  
 
 
Tecnologies d'envasos intel·ligents 
 
 El concepte d'envàs intel·ligent s'aplica a un conjunt de dispositius que, a més 
d'envasar l'aliment o el producte de que es tracti, permeten alguna operació addicional 
que u envàs clàssic no permet. Hi ha envasos amb etiquetes de radiofreqüencia que 
permeten la identificació del producte a distància, i això és pràctic per a inventaris, control 
de robatoris o el cobrament dels productes en una línia de caixes de supermercat. Altres 
envasos tenen dispositius que permeten constatar si s'ha trencat la cadena del fred en 
aquell producte, com ja s'ha indicat. Hi ha també envasos que permeten escalfar o 
refrigerar el l'aliment que contenen, en absència de sistema calefactor o refrigerador 
extern. Consisteixen en un envàs amb doble recipient, on en el recipient exterior es 
provoca una reacció química o procés físic que generi calor, o que n'absorbeixi, en 
trencar-se alguna làmina de separació entre dos components que conté. El recipient 
interior conté l'aliment que s'ha d'escalfar o refredar. El gran volum relatiu d'aquests 
envasos, i el seu cost fan que tinguin una aplicació molt restringida i destinada a dosis 
individuals. 



 
 
Tècniques basades en els sistemes dispersos 
 
 Els sistemes dispersos són barreges de dos o més components inmiscibles, un 
dels quals està dispers en el sí dels altres. A la cuina són molt comuns els sistemes 
dispersos, i els més habituals són les escumes líquides (un gas dispers en un líquid 
formant bombolles), les escumes sòlides (un gas dispers en un sòlid), com el pa o el pa 
de pessic, les emulsions (un líquid dispers en gotetes en el sí d'un altre líquid inmiscible) 
com la maionesa, la llet o la mantega, o les suspensions (un sòlid en pols dispers en un 
líquid) com la beixamel. Els sistemes dispersos es denominen a vegades col·loïdes o 
barreges col·loïdals, en terminologia una mica antiquada. 
 
 Tots els sistemes dispersos són, per la seva naturalesa física, inestables perque 
evolucionen, tard o d'hora, cap a la separació dels seus components.  Aquesta 
inestabilitat no és aparent en molts casos, perquè les tècniques de preparació incorporen 
a la barreja determinades substàncies que estabilitzen els sistemes dispersos. Hi ha 
casos en que la barreja inicial ja conté l'estabilitzant, però enaltres casos cal afegir-li.  Per 
estabilitzar emulsions són molt comuns els tensioactius, denominats emulgents en 
aquest context. Alguns aliments, com l'ou o la soia, contenen tensioactius (la lecitina, en 
aquest cas) de forma natural, però en moltes preparacions industrials s'afegeixen 
emulgents comestibles per tal d'estabilitzar la barreja. Una agitació adequada és 
necessària per a aconseguir l'emulsificació. Altres tècniques com la inversió de fases no 
són encara aplicades a l'emulsificació en la indústria alimentària, però sí en la indústria 
cosmètica. 
 
 Una tècnica complementària que ajuda a mantenir la llet correctament 
emulsionada és la homogeneïtzació, consistent en fer passar la llet a través d'uns 
foradets minúsculs, que trenquen les gotetes de greix i les fa més petites, i, per tant, de 
sedimentació molt més lenta. Les escumes presenten una certa estabilitat per la 
presència de molècules de proteïnes a la interfase gas-líquid de la bombolla.  
 
 Els gels són sistemes dispersos bicontinus, en els que hi ha entrelligades dues 
fases inmiscibles, en una estructura similar a la d'una esponja, peròa escala molecular. 
Molts gels a la cuina provenen de la desnaturalització de proteïnes. Es formen de 
manera irreversible gels de proteïna mitjançant diversos procediments, principalment per 
la calor (com en la cocció d'una truita), o l'acidificació (com en la fabricació de quallada). 
Aquestes darreres operacions no són considerades reaccions químiques, perquè les 
proteïnes presents en el gel tenen una composició química anàloga a les proteïnes 
abans de desnaturalitzar-se, malgrat que la seva estructura a escala molecular hagi 
variat.  
 
 Algunes aplicacions sofisticades dels sistemes dispersos aplicats a la cuina són el 
disseny de begudes que contenen vesícules líquides disperses en el sí de la barreja. En 
l'interior de les vesícules s'hi poden vehicular compostos de tipus funcional, vitamines, 
sabors o simplement colors. Una tècnica que porta al límit aquesta tecnologia és la de 
sferificació, que consisteix en la creació d'aquesta vesícula in situ, mitjançant una reacció 
química que genera una película superficial en posar en contacte dos líquids de la 
composició apropiada.  També la tècnica del sifò permet preparar escumes -un sistema 
dispers, com s'ha dit- de nata muntada o de substàncies menys habituals. 



 
  
Tecnologies de separació 
 
 Hi ha diverses tècniques industrials i domèstiques de separació d'algun 
component del sí d'una barreja. Aquesta pràctica s'aplica, per exemple, quan es vol 
eliminar un component indesitjat, com és el cas de separar la cafeïna del cafè en gra o 
en pols; o, viceversa, quan es vol que un component desitjable sigui separat de la barreja 
per poder-lo aprofitar després. És precisament la separació dels diversos components del 
gra de cafè -aromes, colors, la mateixa cafeïna- en el moment de preparar un cafè.  
 
 Hi ha diverses tècniques habituals molt conegudes per fer aquestes separacions, 
que depenen de la naturalesa físicoquímica de la barreja i del component que desitgem 
separar.  
 
Quan es té una barreja de sòlids i líquids s'aplica la tècnica de filtració, que permet 
aprofitar tant el component sòlid com el líquid. Si es té un sòlid soluble barrejat en una 
barreja sòlida,l'operació més comuna és l'extracció sòlid-líquid, denominada també 
lixiviació o percolació. Consisteix en fer passar un líquid per la barreja sòlida triturada, 
de manera que el líquid solubilitzi i arrossegui el component que es desitja separar. 
Posteriorment, si interessa, el component arrossegat es podrà separar del líquid 
d'extracció mitjançant concentració o destil·lació. També es pot aplicar aquesta tècnica 
quan es tracta de separar un líquid que empapa una barreja sòlida o una pasta. Els 
diferents olis de llavors, o l'oli d'oliva que impregna la pinyolada s'extreuen de la barreja 
sòlida o pastosa mitjançant extracció líquid-líquid amb un dissolvent orgànic com 
l'hexà, en el que l'oli es dissol. La posterior destil·lació de la barreja hexà - oli permetrà 
recuperar l'oli per una banda i l'hexà per l'altra, que es recircularà al procés.  
 
 La destil·lació, en les seves diverses formes, és l'operació que s'aplica quan es 
vol aconseguir la separació d'una substància líquida que forma part d'una barreja de 
líquids que tenen diferent volatilitat. Es separa així un alcohol concentrat del vi o de 
qualsevol barreja hidroalcohòlica.  Aquesta tècnica, conegida des dels temps dels 
alquimistes, s'aplica actualment, en una forma molt sofisticada, en tecnologies culinàries 
avançades,amb aparells que fan la destil·lació a pressió reduida, nen aparells 
denominats rotavapors. S'aconsegueix així destil·lar líquids a baixa temperatura, i que 
poden extreure aromes delicats de les substàncies sense que es malmetin per l'acció de 
les altes temperatures. A escala industrial hi ha aparells similars que permeten 
concentrar sucs de fruites a temperatura i pressió reduides, conservant-ne els sabors, el 
color i les vitamines. 
 
 
Tècniques de reacció química i coccions 
 
 Els principals tipus de reacció presents en la cuina són les fermentacions i les 
reaccions de Maillard.  
 
 Les fermentacions són reaccions en les que certs components químics dels 
aliments són transformats en altres components, per l'acció de ferments (bacteris). Les 
putrefaccions són fermentacións quasi sempre indesitjables, però hi ha molts casos en 
que l'acció dels bacteris sobre els aliments els transforma en productes més segurs, més 



saborodos o més digeribles. Són exemples de fermentacions la preparació de pa, iogurt, 
cervesa, vi, vinagre, o molts formatges, entre molts altres. Les fermentacions són 
conegudes des de l'antiguitat, i segueixen essent uns dels processos més importants en 
l'elaboració d'aliments. Els processos moderns són més ben control·lats, però el detall de 
les reaccions no ha canviat gaire amb el temps, per bé que la selecció de soques dels 
ferments i les condicions més controlades de les operacions permeten més reproduibilitat 
i una millor qualitat dels productes obtinguts. Aquestes reaccions tenen lloc a 
temperatura ambient o lleugerament superior, perquè a temperatures inferiors la velocitat 
d'actuació dels bactreis és molt baixa, i a temperatures superiors deixen d'actuar perquè 
moren. 
 
 Les reaccions de Maillard són un conjunt complex de reaccions químiques que 
tenen lloc quan determinats sucres reaccionen amb certs aminoàcids.  Aquestes 
reaccions tenen lloc en fred a una velocitat molt baixa, però a  temperatures superiors a 
uns 150ºC tenen lloc amb velocitat molt més alta. Aquestes reaccions són les 
responsables de la major part de sabors, olors i colors típics de carns, peixos, masses 
amb farines o cereals (pa, galetes, arrebossats) quan han estat cuinats al forn, a la brasa 
o fregits. A temperatures superiors a 180ºC poden tenir lloc reaccions secundàries no 
desitjades, que generin components amargs i cancerígens diversos, com l'acrilamida de 
la qual es va parlar en els mitjans de comunicació a partir del 2002.. Amb procediments 
químics i modificant les condicions de cocció s'és capaç actualment de minmitzar la 
producció d'aquestes substàncies indesitjables fins a límits considerats segurs. 
 
 Les altes temperatures requerides per tal que tinguin lloc les reaccions de Maillard 
poden aconseguirse mitjançant diverses tècniques: la calor radiant que incideix 
directament a l'aliment procedent d'alguna combustió (flames, brases, forn) o d'una 
resistència elèctrica calenta;  la planxa, que és la conducció de la calor procedent d'un 
recipient o superfície escalfat des de l'exterior per qualsevol sistema (combustió, 
electricitat, inducció); o la transmissió de calor per convecció des d'un fluíd calent, com la 
fritura amb oli calent, o el forn amb circulació d'aire. Cada tècnica permet obtenir un 
resultat diferent que depèn de la perícia del cuiner, però en tots els casos l'aliment pot 
arribar a temperatures de 180ºC i superiors, i la calor penetra a l'aliment des de la 
superfície i penetra cap l'interior de la peça. 
 
 Moltes de les tècniques de fregit involucren reaccions de Maillard perquè arriben a 
temperatures prou altes, i als aliments les barreges entre sucres i proteïnes hi són 
freqüents. Els bullits no agafen els mateixos colors ni sabors perquè no arriben a prou 
temperatura.  La cocció a pressió, inventada ja fa molts anys, aconsegueix 
temperatures més altes que la cocció a pressió ambient, però no s'assoleixen mai 
temperatures superiors a 120ºC amb els aparells disponibles actualment. La velocitat de 
la cocció és notablement superior, però no s'hi produeixen reaccions de Maillard. La 
cocció al buit o en absència d'aire s'ha desenvolupat força els darrers anys. Extrapolant 
les idees anteriors, és una cocció més lenta, sense reaccions de Maillard, però que 
conservarà les aromes, els colors i les vitamines del producte de partida.  Comencen a 
ser comuns aparells de cuina al buit en les cuines de restaurants gastronòmics. 
Combinada amb la congelació i l'envasat al buit, és probable que es popularitzi la cuina a 
baixa temperatura en la restauració de col·lectius com hospitals, perquè el control de 
l'operació és més fàcil i s'obtenen productes més saborosos tot i ser bàsicament una 
operació de bullit. 
 



 L'ús de la tecnologia del microones a la cuina és molt elevat, especialment per 
escalfar. La cuina amb microones no s'ha popularitzat tant, en part per manca d'hàbit, i 
en part precisament degut a la dificultat de preparar aliments no bullits, perquè als forns 
de microones la cocció té lloc per absorció de les microones per part de les molècules 
d'aigua de l'aliment, i per tant sense bany extern de cocció. la temperatura màxima que 
es podrà assolir en un microones serà una mica superior a la d'ebullició d'aigua, però no 
molt més elevada. Hi ha dispositius acumuladors de calor per tal d'intentar assolir 
temperatures aptes per a les reaccions de Maillard en els forns de  microones, però són 
poc pràctics  i d'eficàcia molt limitada.  En el forn de microones la calor es genera a tota 
la massa de la peça (sempre que no sigui molt gruixuda) i no només a l'exterior, com en 
les altres tècniques de cocció. 
 
 
L'enginyeria del producte per a la formulació de novetats alimentàries i 
gastronòmiques 
 
 Els productes, tant els preparats com els frescos, evolucionen amb el temps: les 
salses es tallen, els colors dels aliments es perden, o s'agrumollen. Els coneixements de 
la tecnologia de les emulsions i els sistemes dispersos va permetre incorporar als 
productes preparats un conjunt de substàncies no nutritives, els additius, que tenien per 
objectiu aconseguir que el producte no s'alterés, mantingués les seves propietats 
organolèptiques, n'adquirís altres de desitjables, permetés que la preparació del producte 
fos més fàcil, i moltes altres virtuts. Molts d'aquests additius eren coneguts pels cuiners i 
tecnòlegs dels aliments, perquè s'havien usat des de temps antics, com les espècies, 
certs colorants, o alguns productes conservants. Però molts additius són radicalment 
nous, procedents de productes naturals i extrets mitjançant complicades separacions, o 
són totalment sintètics i sense referent a cap producte existent a la natura..   
 
 Actualment els additius formen un conjunt de productes ben conegut i molt limitat. 
A Europa hi ha una mica més de 300 productes autoritzats, en una classificació numèrica  
que agrupa els additius per tipus. Per exemple, els E-100 i següents són colorants, els E-
200 són conservants, els E-300 emulgents i antioxidants, els E-600 potenciadors de 
sabor, o els E-900 edulcorants. La tendència actual a prescindir, si és possible, de certs 
additius, ha generat que a la llista s'hi hagin afegit els darrers anys molt pocs productes 
nous, i com a contrapartida s'han agut de dissenyar noves tecnologies de producció més 
sofisticades que permetin evitar els additius sense que es perdin els efectes que els 
additius permetien assolir. 
 
 L'enginyeria del producte és un concepte inventat per Wesserling cap a 1980, i 
es refereix a l'ús adequat de coneixement científic i tècniques d'elaboració per aconseguir 
que un producte assoleixi les propietats determinades amb el mínim de despesa 
possible. Molts productes solen ser obtinguts per barreja d'ingredients diversos, que 
constitueixen la fórmula del producte. Per això es parla també de tècniques de 
formulació. L'enginyeria del producte i les tècniques de formulació no es limiten al 
producte alimentari. Les mateixes tècniques són aplicables al disseny de detergents, 
cosmètics, tintes, polímers, medicaments i molts altres productes. Bona part dels 
coneixements d'un camp són aplicables als altres, amb matisos, i per això l'enginyeria del 
producte s'ha convertit en un camp transversal de coneixement. Per exemple, les 
tècniques d'encapsulació de fàrmacs o de components actius cosmètics són aplicats 
actualment a l'encapsulació de productes alimentaris. 



 
 Hi ha bàsicament quatre camps de coneixement vinculats a l'enginyeria del 
producte, i a les tècniques de formulació, i que aquí es diran de forma molt resumida. 
 
 El primer camp del coneixement és el de la tecnologia dels sistemes dispersos, 
és a dir, la física i la química col·loïdals. Es la part de la ciència que estudia les 
emulsions, els col·loïdes, i per extensió, la resta de sistemes dispersos com les escumes 
o els gels. Ja ha estat comentada en un apartat anterior. 
 
 El segon camp de conexixement és el de la tecnologia de partícules. Molts 
productes alimentaris es consumeixen com a agregat de partícules, en alguna de les 
seves etapes de fabricació passen per aquest estat, o contenen algun ingredient 
granulat. Les propietats dels productes finament dividits no són les mateixes que les dels 
productes en porcions grans: s'humidifiquen de forma molt diferent, flueixen en certa 
manera com els líquids, i absorbeixen molt més fàcilment altres productes pel fet de la 
seva gran superfície relativa.  
 
 El tercer camp de coneixement és el de la reologia, que és l'estudi de les 
propietats de flux dels sistemes. Hi ha substàncies líquides que flueixen amb facilitat, 
perquè tenen viscositats molt baixes, però són molt comunes les substàncies amb 
comportaments menys simples. Les viscositats dels productes alimentaris poden ser molt 
elevades, com en el cas de les salses, i es trobenmolts productes amb comportament 
viscoelàstic. Aquest terme indica que, depenent de quina sigui l'acció a que es sotmeti 
el producte, es comporta com un sòlid elàstic, o es comporta com un fluid viscós. Molts 
gels i suspensions tenen comportaments d'aquest tipus.  L'estudi i coneixement de les 
propietats reològiques dels productes alimentaris és especialment important, tant des del 
punt de vista de la seva elaboració industrial, com perquè les propietats reològiques 
permeten abordar de forma científica la caracterització de la textura dels aliments. El 
concepte de textura és una combinació de propietats molt variades, que inclou el 
comportament del producte a la trituració en les dents, la duresa, el seu pas per la boca, 
la granulometria, la variació de les propietats amb la temperatura, l adhesió del producte 
a les mucoses bucals, i molts altres aspectes encara no prou ben estudiats. La 
caracterització reològica dels productes és una de les aproximacions més útils al 
concepte de textura, i és un camp de recerca aplicada molt important. 
 
 Finalment, i com a camp complementari, cal citar el disseny d'experiments. Les 
barreges de productes tenen propietats molt diferents dels productes que les 
constitueixen, i moltes vegades són imprevisibles. La viscositat de les emulsions d'aigua i 
oli són molt superiors a les viscositats dels components per separat. El disseny 
d'experiments és un conjunt d'operacions i algorismes matemàtics que permet arribar de 
forma seqüencial a una barreja òptima mitjançant la planificació de les condicions d'un 
experiment deduides de la informació obtinguda en experiments previs. El criteri d'òptim 
depèn dels objectius que es pretenguin assolir. Pot ser, per exemple, una barreja amb la 
viscositat més elevada, la més econòmica, la més estable, o la que contingui menys 
additiu. Els coneixements científics no permeten per ara arribar a dissenyar una barreja 
amb les propietats desitjades sense la fase experimental de prova. Per això l'enginyeria 
del producte, com a part especialitzada de l'enginyeria de materials, té un clar futur.  
 
 
Reflexions finals 



 
 Els móns de la gastronomia i la indústria alimentària han seguit els darrers anys un 
camí d'anada i tornada. Des de fa molts anys que a la indústria alimentària s'usen 
additius alimentaris, com els alginats, molts hidrocoloides, les tècniques de fred, el 
control de reaccions de Maillard, o el control curós de temperatures i pressions en la 
preparació d'aliments envasats. Moltes d'aquestes tècniques han passat ara al domini 
gastronòmic, tant per a la preparació de plats en condicions reproduibles com per al 
disseny de noves preparacions aprofitant el fet de que certs additius tenen propietats 
d'interés gastronòmic diferents de les propietats originals com a additiu. Els alginats, per 
exemple, usats com a espessidors enla indústria, han permès dissenyar la tècnica 
d'esferificació, mai usada industrialment. Viceversa, determinats dissenys gastronòmics 
influeix en la indústria alimentària, que prepara ara productes més sofisticats, amb noves 
presentacions més sofisticades a imitació dels restaurants.  
 
 El producte alimentari és un producte complex.  A la cuina o a la indústria 
alimentària hi ha espècies químiques pràcticament pures, com l'aigua, la sal o el sucre. 
Hi ha també barreges molt simples, com l'oli o els greixos (formats per la barreja de 
triglicèrids d'origen animal o vegetal, però tots ells de propietats força similars) o el 
vinagre (barreja aquosa amb àcid acètic i aromes). Però molts líquids són estrucures 
complexes, com la llet, que és una emulsió de greix en una dissolució d'aigua i lactosa  
que conté en suspensió els sòlids lactis (proteïnes) i vitamines i sals minerals. Molts 
sòlids pulverulents culinaris, com la farina, són trossos d'estructures biològiques molt 
més complexes que pols aparentment similars, com la sal . I, finalment, totes les porcions 
sòlides són procedents de teixits o d'òrgans animals o vegetals. Això implica que tenen 
unes estructures complexes, hi ha una considerable variabilitat de comportament entre 
les propietats d'una partida a l'altra, i els materials són heterogenis i anisòtrops, és a dir 
que les propietats de la substància depenen de quuuin sigui l'eix geomètric que se 
segueixi per determinar-les. A més, hi ha canvis de mida de les peces i les qualitats -i per 
tant les propietats i el comportament front a les condicions de preparació i de cocció- són 
diferents segons les varietats del producte. Tot això implica que les tècniques culinàries i 
les tècniques de la indústria alimentària són lluny de ser una ciència exacta, i que la 
caracterització final dels resultats seguirà sent organolèptica, a més de tots els controls 
físicoquímics al llarg del procés. 
 
 La tecnologia seguirà sent, junt amb la ciència bàsica, els principals motors 
d'avenç de l'activitat alimentària i culinària, que seguirà tenint com a objectius el 
subministrar aliments sans, segurs, agradables i econòmics a la població, i que siguin 
compatibles amb els valors i desigs de la societat a la que dirigeix els productes. 
Qualsevol tecnologia que ajudi a aquests objectius serà  apropiada.  
 
 Com va dir Ferran Adrià en la frase final del seu discurs d'acceptació del doctorat 
Honoris Causa de la Universitat de Barcelona  "La química també alimenta l'ànima". 
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