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3.5- Estudi de la composició química dels 

músculs  i de la qualitat sensorial amb 

panell de degustadors (IRTA)

3.5- Un étude de la composition chimique 

des muscles et de la qualité sensorielle 

avec panel de dégustateurs (IRTA)



3.5- Composició química / Composition chimique

➢ 22 lloms de la raça Albera (12 PURS+10 CREUATS)

proteïna, greix, ferro, la composició en àcides grassos, i vitamina E. 

➢ 22 échines de la race Albera (12 pur +10 croisé)

protéine, la graise, fer, la composition des acides gras, et vitamine E.



3.5- Composició química / Composition chimique

Valor mínim per 
“Font de proteïna” = 12 %
“Alt contingut en proteïna” = 20 %

Direc. 90/496/CEE, Regl. 1924/2006, Regl. 116/2010, Regl. 432/20 

g/100g

Pirenaica (añojo)
(pasto/intensivo)

24,83

Gascona (buey) 22,78

Gascona (vaca) 23,87

Bruna And (añojo) 24,39

Contingut en proteína (%)



3.5- Composició química / Composition chimique

Valor màxim per 
“Baix contingut en greix (g/100g)” = 3

Direc. 90/496/CEE, Regl. 1924/2006, Regl. 116/2010, Regl. 432/20 

g/100g

Pirenaica (añojo)
(pasto/intensivo)

2,29

Gascona (buey) 9,27

Gascona (vaca) 6,51

Bruna And (añojo) 3,98

Contingut en greix (%)



3.5- Composició química / Composition chimique

Valor mínim per 
“Font de ferro” = 2.1 mg/100g
“Alt contingut en ferro” = 4,1 mg/100g

Direc. 90/496/CEE, Regl. 1924/2006, Regl. 116/2010, Regl. 432/20 

g/100g

Pirenaica (añojo)
(pasto/intensivo)

1,36

Gascona (buey) 2,68

Gascona (vaca) 2,59

Bruna And (añojo) 1,71

Contingut en ferro (g/100g)



3.5- Composició química / Composition chimique

Valor mínim per 
“Alt contingut en AG Monoinsaturats” = 45 (% sobre AG)

Direc. 90/496/CEE, Regl. 1924/2006, Regl. 116/2010, Regl. 432/20 

Contingut en àcids grassos 
monoinsaturats (% sobre AG)



3.5- Qualitat sensorial / Qualité sensorielle
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3.5- Qualitat sensorial / Qualité sensorielle

P=<0.0001

P= 0.009P= 0.001

P= 0.004



3.6- Seminario de despiece y un 

intercambio de experiencia entre 

profesionales (IRTA)

3.6- Séminaire de dépeçage et un échange 

d’expérience entre des professionnels



3.6- Seminario de despiece / Séminaire de dépeçage 



3.7- Estudio de estrategias de 

revalorización gastronómica de la carne: 

maduración, volátiles y perfil sensorial de 

la carne madurada (IRTA)

3.7- Etude de stratégies de revalorisation 

gastronomique de la viande: maturation, 

composés aromatiques, profil sensoriel 

de la viande maturée.



3.7- perfil sensorial de la carne madurada / 
profil sensoriel de la viande maturée

Maduració en canal
2 setmanes pm

=

Total: 2 set pm

Maduració en canal
2 setmanes pm

+
Maduració en sec 

2 setmanes
=

Total: 4 set. pm

Maduració en canal
2 setmanes pm

+
Maduració en sec 

5 setmanes
=

Total: 7 set pm

Maduració en canal
2 setmanes pm

+
Maduració en sec 

6 setmanes
=

Total: 8 set pm

Maduració en sec, 2ºC, 75 % HR



PUR CREUAT

3.7- Perfil sensorial de la carne madurada / 
Profil sensoriel de la viande maturée



3.7- Perfil sensorial de la carne madurada / 
Profil sensoriel de la viande maturée

Diferències poc rellevants entre DRY i WET

P=<0.0001

P=<0.0001

P=0.037

P=0.0218

P=0,0013

P=0,0026

P=<0.0001

P=<0.0001

P=0.0003

P=0.0016

P=<0.0001

P=0.0182

P=<0.0001



3.7- Perfil sensorial de la carne madurada / 
Profil sensoriel de la viande maturée

Panella-Riera, N., & font i Furnols, M. (2021). Efecto de la dirección de corte de las fibras 

musculares en la fuerza de cizalla de piezas de la bola de la raza Albera. Treball presentat a 

les XIX Jornadas AIDA Producción Animal (online), Zaragoza.



Efecte de l’orientació del ganivet sobre la duresa de la carn. 

Redondo1
5B 5A

Centro de cadera5

ContraTapilla

2B2A

3 Rabillo de cadera 4 Solomillo

Babilla6
6A 6B

7 Tapa

7A 7B

Rodó de cuixa

Culetí Tapa plana

Peixet

Filet Culata

Cap de mort Crostó

• N=12; edat: 12-14 mesos (6 purs, 6 creuats), 2 set. pm; 7 peces de la bola tallades en 3 orientacions diferents



Efecte de l’orientació del ganivet sobre la duresa de la carn. 

Dirección de fibras

Dirección del corte
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0

45

• Shear force; tall a 0, 45 y 90º respecte la dirección de les fibres.



✓ La resistència al tall de les peces tallades a 0º és inferior a les peces tallades a 90º en totes les peces

càrniques.
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✓ Força de tall de les peces de la bola estudiades (sense maduració), ordenades de major a menor duresa.



3.8- Estudios transfronterizos sobre el 

sabor de la carne por jefes suiciners y 

carniceros interesados en la venta de 

este producto (IRTA)

3.8- Etudes transfrontalières sur le goût de 

la viande par les chef cuisiniers et les 

bouchers intéressés par la vente de ce 

produit



▪ Data: 10 de desembre

▪ Monells

▪ Places molt limitades (context covid)

▪ Orientat a carnissers i cuiners

▪ Demostració especejament de vedella
(carnisser francès)

▪ Tast sensorial a cegues



Quins són els èxits d’aquest estudi?

✓ ALBERA PUR: la carn té un alt contingut proteic i té un baix 

contingut en greix. Alguns animals compleixen els requisits 

per ser considerats “font de ferro”.  

✓ ALBERA CREUAT: la carn té un alt contingut proteic i un alt 

contingut en àcids grassos monoinsaturats. Alguns animals 

compleixen els requisits per ser considerats “font de ferro”.  

S’ha caracteritzat la carn fresca de l’Albera 

(purs i creuats)



Quins són els èxits d’aquest estudi?

✓ Cal parar atenció en quin moment es comercialitza la carn ja 

que entre 1 i 4 setmanes post mortem canvia significativament 

la duresa i la sucositat. 

S’ha caracteritzat la carn fresca de l’Albera 

(purs i creuats)



Quins són els èxits d’aquest estudi?

S’han obtingut estratègies per comercialitzar la carn 

de l’albera amb una qualitat sensorial (duresa) 

millorada

✓ La maduració de les mitjanes durant 4 setmanes 

a 2 ºC i 75 % HR permet obtenir carn tendre 

✓ L’orientació adequada del ganivet també permet 

minimitzar la duresa de les peces de la bola.



Quins són els reptes de futur

Cal treballar en la homogeneïtzació de les 

característiques de la carn fresca (canals molt 

heterogènies).

Cal fer pedagogia per mimar la carn durant el 

període post mortem: repòs adequat de les canals, 

valorització de les peces, maduració de les peces, 

orientació correcte del ganivet,...   
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