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La percepció comença en el món físic de la llum i les partícules, entra pel món fisiològic 

de la pell, mucoses i òrgans diversos, es processa en el món cerebral i culmina en una 

complexa emoció psicològica. 
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1. Pròlegs i paraules clau 

 

Pròleg 

Es pot reduir l’elevada aportació calòrica dels productes ensucrats? 
 

Avui en dia, l’elevat consum de sucre és un factor causant d’un gran nombre de 

problemes de salut. El següent treball pretén cercar mètodes eficaços per tal de reduir 

el nivell de sucre que contenen els productes del mercat, i per tant, disminuir les 

calories que aquests aporten. Per assolir aquest objectiu s’han plantejat dues 

possibilitats que han estat sotmeses a estudi: l’ús de substàncies edulcorats no 

calòriques i l’ús de tècniques per potenciar la percepció sensorial augmentant així la 

sensació de dolçor percebuda. 

 
 

Paraules clau: aroma, color, gust, interaccions sensorials, panell de tast, poder 

edulcorant, receptors de sabor, temperatura i textura. 

 
 
 
 

Prólogo 

¿Se puede reducir la elevada aportación calórica de los productos azucarados? 
 

Hoy en día, el desmesurado consumo de azúcar es un factor que causa un gran número 

de problemas de salud. El siguiente trabajo pretende hallar métodos eficaces para 

reducir el nivel de azúcar que contienen los productos del mercado, y por tanto, 

disminuir las calorías que estos aportan. Para alcanzar este objetivo, se han planteado 

dos posibilidades que ha sido sometidas a estudio: el uso de sustancias edulcorantes 

no calóricas y el uso de técnicas para potenciar la percepción sensorial aumentando de 

este modo la sensación de dulzura percibida. 

 
 

Palabras clave: aroma, color, gusto, interacciones sensoriales, panel de cata, poder 

edulcorante, receptores de sabor, temperatura y textura. 



   

 
 
 

 

Prologue 

Is it possible to reduce high-calorie intake from sugary products? 
 

Nowadays, high sugar intake causes a large number of health problems. The following 

project tries to find effective methods to decrease the sugar level of some global 

market products, and at the same time, reduce the calories that these substances 

provide. In order to achieve this objective, two possibilities were examined during the 

project: the use of zero-calorie sweeteners and the use of techniques that enhance 

sensory perception so as to increase the sensation of sweetness. 

 
 

Key words: scent, color, taste, sensory interactions, tasting panel, sweetening power, 

taste receptors, temperature and texture. 

 
 
 

 
Prologue 

Est-il possible de réduire l’élevé apport calorique des produits sucrés? 
 

Aujourd'hui, la haute consommation du sucre est un facteur qui cause un grand nombre de 

problèmes de santé. Le travail suivant, essaye de trouver des méthodes efficaces pour réduire 

le niveau du sucre de certains produits qui sont sur le marché, et donc réduire les calories 

qu'ils apportent. Pour atteindre à cet objectif, deux possibilités ont été étudiées : l'utilisation 

de substances édulcorées qui ne sont pas caloriques et l'utilisation de techniques pour 

améliorer la perception sensorielle augmentant, de cette façon, la sensation de douceur 

perçue. 

 
 
 

Mots clé: arôme, couleur, goût, interactions sensorielles, panel de dégustation, 

pouvoir édulcorant, récepteurs du goût, température et texture. 



   

2. Introducció 
 
 

Des de fa dècades i encara avui en dia, la societat ha considerat la ingesta de lípids com 

una de les principals fonts de problemes cardiovasculars. Els interessos dels lobbies i 

les grans empreses han contribuït en la difusió d'aquesta idea encobrint part d'una 

realitat cada cop més present. En els darrers anys, han començat a sortir indicis a la 

llum que, contradient l'afirmació esmentada, fan dels hidrats de carboni els nous 

responsables d'un elevat nombre de problemes sanitaris. Sent així, el novembre de 

2017, PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) publicava un article, analitzant la 

situació de 135.335 pacients, que confirmava aquest fet. És a dir, segons l'estudi 

presentat, els hidrats de carboni tenen un efecte més perjudicial sobre la salut humana 

que no pas els greixos. Els hidrats de carboni presenten una probabilitat més alta a 

l'hora de provocar malalties cardiovasculars que poden arribar a ser mortals. 

Malgrat aquestes recents descobertes, el consum d'hidrats de carboni i sucres per part 

de la població continua sent abusiu. Aquest factor de risc per a la salut ha encès moltes 

alarmes tant en l'àmbit mundial com en l'àmbit regional. Tant és així, que 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomanava a finals del 2016 gravar amb un 

impost del 20% les begudes ensucrades per lluitar contra l'obesitat i la diabetis. 

Paral·lelament, el Govern de la Generalitat, poc després del llançament de la proposta 

de l'OMS, començava a treballar per implantar un nou impost per a aquestes begudes. 

Un impost que grava amb 0,08 €/l les begudes que porten entre 5 i 8 grams de sucre 

per cada 100 ml, i que puja a 0,12 €/l quan se superen els 8 grams per cada 100 ml. 

Davant d'aquesta problemàtica, que afecta gran part de la societat actual, el present 

treball es realitza amb la intenció de cercar possibles solucions que resolguin l'elevat 

consum de sucres, però sobretot, la seva gran aportació calòrica. 

En oposició als forts danys que pot causar el consum elevat de sucre per a la salut, els 

edulcorants, s'han convertit per a moltes persones en una solució que permet evitar 

les conseqüències de l'abús del sucre, sense haver de renunciar a la dolçor. La 

síntesi artificial o natural de substàncies dolces que no aporten calories, ha obert tot 

un ventall de possibilitat fent que molta gent s'apunti a la moda diatètica dels 

edulcorants. Tot i això, aquests additius han aixecat força polèmica i sembla que avui 

en dia la població no tingui clar que és més saludable: el consum de sacarosa o el 

consum d'edulcorants no calòrics. 

Per altra banda, l'abstinència al consum de sucre és la solució més radical. Si el 

problema sanitari és el consum elevat d'aquesta substància, s'ha de deixar de 

consumir-la o simplement se n'ha de disminuir el consum? Fent un estudi sobre la 

percepció del sabor dolç, es poden cercar mètodes per a disminuir la quantitat de 



   

sucre d'un producte, deixant de banda les substàncies edulcorants i sense disminuir la 

sensació de dolçor i/o satisfacció que proporciona la sacarosa. 

Aquest treball per tant, pretén estudiar tant les substàncies edulcorants com els 

mecanismes sensorials que utilitzen les persones per definir i cercar el sabor dolç. 

L'estudi realitzat es divideix en dos blocs: un primer bloc com a fonament teòric i un 

segon bloc amb un plantejament pràctic. 

En el primer bloc teòric s'estudiaran les característiques de les substàncies 

edulcorants. Tant la seva procedència, com el seu ús o la polèmica que les acompanya. 

Seguidament s'estudiaran els òrgans i sistemes que intervenen en la percepció de 

sabors i en sentit del gust, en especial, en el cas concret del gust dolç. Finalment, es 

parlarà de la influència dels cinc sentits en la detecció d'un sabor i de com aquests 

poden causar interferències en un sentit positiu o negatiu. 

En el segon bloc, es plantegen una sèrie de tastos realitzats per un panell de tastadors 

determinat. Aquest panell estarà format per un conjunt de tastadors inexperts 

pertinents a diferents franges d’edat. En aquest apartat, es recull tant el plantejament 

com les conclusions extretes d'un conjunt set tastos. Aquests avaluen la influència dels 

diferents sentits en la percepció de gust dolç, les substàncies productores de la 

sensació dolça (edulcorants) i la distribució dels receptors sabors a la llengua. Aquesta 

segona part, es recolza en tot moment en un coixí teòric delimitat en el primer bloc. 

Per tancar el treball, es reuniran en unes conclusions finals les possibles solucions per 

disminuir el consum de sucre. Tot valorant l'ús dels edulcorants i proposant un seguit 

de recursos als quals es podria recorre per modificar aquells productes ensucrats amb 

un alt contingut calòric. 
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3. El sabor dolç 
 
 

El dolç és un dels gustos més bàsics i un dels únics acceptats de manera global com a 

plaent. El plaer provocat per la dolçor té una forta influència en el que la gent escull a 

l'hora de menjar i beure. Possiblement a causa d'aquest paler, des de temps 

immemorials les persones han buscat aliments amb sabors dolços. En son exemple, els 

dibuixos de tombes Egípcies on apareixen apicultors recollint mel o els agricultors indis 

els quals han conreat la canya de sucre des de fa aproximadament 2000 anys. 

El sabor dolç no és provocat per una substància concreta. Una gran varietat de 

compostos químics són percebuts per la llengua com a substàncies dolces. Amb 

freqüència aquest sabor el pot provocar un glúcid o glicòsid (molècula orgànica 

formada per un glúcid associat amb un altre compost per mitjà d'un enllaç glicosídic) 

com per exemple la sacarosa o l'esteviòsid de la planta Stevia rebaudiana. Altres 

substàncies que provoquen una sensació dolça considerable són proteïnes com 

la taumatina trobada a l'Àfrica occidental, o el lisozim que es troba en els ous de 

gallina. 

Tant els compostos orgànics com els inorgànics presenten propietats de sabor dolç, 

com és cas del clorur de beril·li (BeCl2) o l'acetat de plom IV [Pb (C2 H3 O2)4] utilitzat 

com a edulcorant pels aristòcrates romans. 

A més a més de les esmentades anteriorment, es podria fer un llistat més ampli de 

substàncies capaces de provocar una sensació dolça, com ara les molècules amb grups 

radicals aldehids o les cetones. Totes aquestes substàncies, per això, s'engloben dins 

d'un sol grup: els edulcorants. 

 

4. Els edulcorants 
 
 

Un edulcorant és aquella substància que té la capacitat d'aportar un gust dolç als 

aliments. La sacarosa, el component principal del "sucre de taula", és l'edulcorant 

natural per excel·lència, però a més de la sacarosa, són d'ús corrent edulcorants com la 

sacarina, l'aspartam, el ciclamat, la taumatina, etc. 

Els edulcorants són considerats additius alimentaris, és a dir, substàncies que 

s'afegeixen als aliments perquè aquests potenciïn les seves característiques o per a 

dotar-los de noves propietats organolèptiques). Ja que poden tenir diferents orígens es 

divideixen en naturals o artificials. D'altra banda, segons el seu poder energètic també 

es poden classificar en nutritius o no nutritius, depenent de si aporten calories o no. 



   

4.1. El Poder Edulcorant 
 

El valor que mesura la capacitat que té una substància per provocar una sensació dolça 

és conegut com a poder edulcorant. El poder edulcorant (PE) es pot definir com a: 

"grams de sacarosa a dissoldre en aigua, per obtenir una substància amb la mateixa 

dolçor que la dissolució del mateix volum i 1 g d'edulcorant". 

Aquesta valoració quali-quantitativa de la dolçor es determina mitjançant un panell 

expert de tastadors que estableix un valor mitjà per a aquesta sensació. Les dades 

obtingudes no s'expressen en unitats absolutes, sinó en valors relatius a un estàndard 

triat arbitràriament. Es pren com a referència patró la sacarosa amb un valor de 100 

o d'1. 

 

4.2. Edulcorants d’origen natural 
 

Els edulcorants calòrics d’origen natural són aquells anomenats vulgarment sucres. El 

més comú és la sacarosa (el sucre de taula) però en trobem de molts altres. Es poden 

dividir en dos grups segons la seva composició química: monosacàrids i disacàrids. 

Els monosacàrids són glúcids formats per una cadena no ramificada de tres a 

vuit àtoms de carboni associats amb àtoms d’hidrogen, grups hidroxils  i un 

grup carbonil. Dins dels Monosacàrids trobem la glucosa, la fructosa i la galactosa. 

Els disacàrids, per altra banda, són  glúcids  formats  mitjançant  la  unió  de  

dos monosacàrids a través d'un enllaç covalent conegut com a enllaç O-glicosídic. 

Aquests reben també el nom de polisacàrids, atribuït a la molècula resultant de la unió 

regular d'un o diversos tipus de monosacàrids. Alguns dels disacàrids més coneguts 

són la sacarosa, la lactosa o la maltosa. 

 

 
Font 1. Representació gràfica de disacàrids amb poder edulcorant. 

 

 
Dins dels edulcorats naturals també s’hi podrien incloure aquelles substàncies naturals 

derivades dels sucres anteriors. Exemples clars en serien: la mel (composta bàsicament 

per monosacàrids i disacàrids), el xarop d’auró o el sucre de coco. 



   

4.3. Edulcorants derivats de productes naturals 
 

Certes substàncies o productes poden esdevenir edulcorants molt efectius si es 

sotmeten a determinats processos químics. El midó o la sacarosa, si es tracten, donen 

lloc a substàncies dolces encara més potents com ara el sucre invertit; i certs glúcids 

són la base dels polialcohols o els fructooligosacàrids, àmpliament utilitzats en el 

mercat dels edulcorants. 

 
 
 

4.3.1. Derivats del midó 
 

 

El midó, obtingut a partir del blat, del blat de moro o la patata, pot ser transformat en 

diferents productes. Per exemple, a partir de la hidròlisi del midó s’obtenen la glucosa 

o els xarops de glucosa. La combinació de diversos enzims permet obtenir xarops de 

glucosa de composició i propietats de diferents. Aquests xarops són utilitzats 

conjuntament amb la sacarosa en productes com ara: gelats, confitures o galetes. 

Un d’aquests xarops de glucosa d'alt contingut en fructosa (HFGS) és la isoglucosa. 

S'obté isomeritzant la glucosa en fructosa per mitjà d’enzims. El contingut en fructosa 

condiciona el poder edulcorant d’aquests xarops, que habitualment està comprès 

entre 0,9 i 1,1 respecte a la sacarosa (1). 

 
 
 

4.3.2. Derivats de la sacarosa 
 

 

El principal edulcorant derivat de la sacarosa és el sucre invertit. Aquest és una barreja 

en solució aquosa i proporció variable de sacarosa, de glucosa i de fructosa. S'obté a 

partir de la sacarosa, per hidròlisi àcida, per inversió amb resines, o per hidròlisi 

enzimàtica. El sucre invertit, que posseeix propietats diferents de les de la sacarosa, 

s'empra en la fabricació d'aliments manufacturats. 

 
 

 

 
Font 2. Hidròlisi de la sacarosa en l’obtenció de s. invertit. 



   

4.3.3. Polialcohols 
 

Els polialcohols o poliols són substàncies formades per una estructura basada en una 

cadena carbonada amb grups hidroxils (OH). Els polialcohols més importants d'interès 

alimentari són els obtinguts per la reducció del grup aldehid o cetona d'un 

monosacàrid, o per la reducció del grup carbonil lliure, si el té, d'un oligosacàrid. 

Aquesta reducció es porta a terme a escala industrial amb hidrogen i en presència de 

níquel com a catalitzador (substància que incrementa la velocitat d'una reacció 

química). Aquests sucres-alcohols constitueixen una classe homogènia d'edulcorants 

que posseeixen en comú un conjunt de característiques: 

- Poder edulcorant generalment inferior al de la sacarosa 

- Presents en la naturalesa. La seva extracció no és rendible, són obtinguts per 

hidrogenació de diferents matèries amilàcies (substàncies com el midó o de 

naturalesa similar a la del midó) o de la sacarosa. 

- El seu valor energètic teòric és idèntic al de la sacarosa. No obstant això, el valor 

energètic real és igual o inferior al dels glúcids, a causa de la seva absorció parcial. 

Segons la seva estructura química els podem classificar en: 
 

- Monosacàrids hidrogenats: sorbitol, manitol, xilitol. 

- Disacàrids hidrogenats: isomaltol, maltitol, lactitol. 

- Els polialcohols són escassament absorbits a l'intestí prim i formen una solució 

isotònica que s’absorbeix al còlon. Quan aquesta solució arriba al còlon en gran 

quantitat pot produir malestar i alterar el funcionament intestinal. És per aquest 

motiu que l'etiquetatge dels productes que contenen polialcohols ha d'incloure 

recomanacions com ara: “no oferir a nens menors de 3 anys” o “un consum diari 

excessiu pot ocasionar trastorns gastrointestinals no greus”. 

 

4.3.4. Fructooligosacàrids 
 

 

Un fructooligosacàrid (FOS) és un oligosacàrid lineal format per entre 10 i 20 

monòmers de fructosa que poden contenir una molècula inicial de glucosa. Un 

exemple típic de fructooligosacàrid és la 1-kestosa. 

Aquests polisacàrids presenten una capacitat edulcorant d’entre 30 i 50 vegades 

superior a la del sucre normal, i van experimentar un fort èxit comercial a la dècada de 

1980 en resposta a la demanda dels consumidors per productes alimentaris més 

saludables i de menor contingut calòric. Són més solubles que les inulines (un altre 

tipus de polisacàrids) i, per tant, de vegades es fan servir com a ingredient en 

els iogurts i altres productes lactis. Els fructooligosacàrids es fan servir especialment 

combinats amb edulcorants artificials per tal de millorar el seu sabor i perfil de dolçor. 



   

4.4. Edulcorants d’origen vegetal 
 

Com el seu nom indica aquest tipus d’edulcorants s'extreu dels organismes vegetals. 

Tot i que la majoria són poc coneguts i no gaire utilitzats, recentment l’esteviòsid, 

extret de la planta Stevia rebaudiana, ha guanyat força fama i s’ha convertit sobretot 

en un dels substituts del sucre més utilitzats oferint una alternativa als edulcorants 

artificials ja existents com ara la sacarina o el ciclamat. Un punt comú que caracteritza 

aquests edulcorants extrets dels vegetals és el seu gran poder edulcorant, la seva 

naturalesa proteica i la persistència prolongada en boca d’aquests després de la 

ingesta. Els més destacats són: 

• Taumatina: Proteïna natural usada com a edulcorant. Pot assolir un poder edulcorant 

2.000 vegades superior al de sucre comú i s'extreu del fruit de la planta 

Thaumatococcus danielli (procedent de l’Àfrica Occidental). L'ús de la taumatina com 

edulcorant està aprovat a la Unió Europea (E957), a Israel i al Japó. Als Estats Units és 

reconegut com a aromatitzant i no pas com a edulcorant tot i que la FDA (U.S. Food 

and Drug Administration) l’inclou en la llista d’additius segurs. 

• Monelina: Proteïna extreta del fruit de la Doscoreophylium camensi (planta 

enfiladissa que es troba a l'Àfrica i a Madagascar, en zones forestals). El seu poder 

edulcorant pot arribar a ser fins 2.000 vegades superior al de la sacarosa. Igual que la 

miraculina, la dolçor de la monelina depèn del seu pH; la proteïna és insípida per sota 

de pH 2 i per sobre de pH 9. 

• Miraculina: Glicoproteïna extreta del fruit de la Syncepalum dulcificum (planta 

africana que pertany a la família de les sapotàcies). La miraculina en ella mateixa no és 

dolça, tanmateix quan les papil·les gustatives queden exposades a aquesta proteïna els 

fruits àcids com les llimones es perceben com a dolços durant un temps determinat. 

• Esteviòsid: El seu poder edulcorant és tres-centes vegades superior al de la sacarina i 

s'extreu de la fulla de la planta Stevia rebaudiana. Aquest edulcorant natural s'utilitza 

des de fa anys a Sud-amèrica, Àsia, la Xina i el Japó. Tot i això, la seva aprovació per al 

consum als Estats Units i a Europa s’ha vist endarrerida fins al 2008 i fins al 2011 

respectivament. A Espanya, comercialitzar les fulles d’aquesta planta (fresques o 

seques), és il·legal, i la planta només es pot vendre com a planta ornamental. L'única 

forma legalment permesa de comercialitzar i consumir estèvia és com a additiu d'alta 

puresa (E-960). Segons les autoritats, això es deu a la manca d’estudis que demostren 

la no nocivitat de la planta. Segons el sector que es situa en contra de la prohibició de 

l’estèvia, que la planta només es pugui consumir en forma d'additiu, és la prova que 

tant l'EFSA (European Food Safety Authority) com la FDA estan sotmeses a les 

pressions i els interessos de la indústria alimentària i farmacèutica. 



   

4.5. Edulcorants Artificials o sintètics 
 

Segons estableix el Codi Alimentari Espanyol, els edulcorants sintètics són aquelles 

substàncies que, sense tenir qualitats nutritives, són sintetitzats amb l’objectiu de 

substituir el sucre de canya o de remolatxa, ja que posseeixen un poder edulcorant 

superior. És per aquest motiu, que els edulcorants artificials que s’utilitzen com a 

additius són incorporats intencionadament als aliments per a potenciar-ne el sabor i 

aportar-los-hi dolçor. 

Els nombrosos problemes de salut que s’han atribuït al sucre els últims anys, han fet 

augmentar el consum de productes sense sucres afegits, 0% sucres o light. Tant és així 

que, durant l’estiu de 2010 el consum d’aquest tipus de productes es va incrementar 

un 63% segons una anàlisi realitzada per Vendomat International, una empresa 

importadora especialitzada en la distribució de productes. En la majoria d’aquests 

productes s’utilitzen els edulcorants artificials com a substituts del sucre. La indústria 

alimentària els ha incorporat per promoure els seus productes com a saludables i aptes 

per a persones amb diabetis. Aquest fenomen ha provocat que darrerament la 

indústria dels edulcorants experimenti un fort creixement. 

Encara que són moltes i variades les substàncies que poden actuar com a substituts del 

sucre, les que més sovint es troben comercialitzades com a edulcorants de taula en 

forma de gotes o pastilles són la sacarina, el ciclamat o l’aspartam. Tot i això, 

darrerament, la polèmica sobre la seguretat d’aquestes substàncies va en augment. Els 

edulcorants artificials i la seva innocuïtat es troben en un món ple de controvèrsia. 



   

4.6. La polèmica i control dels edulcorants 
 

L’oposició al consum de sucre és una de les modes dietètiques més presents en 

l’actualitat. Aquesta moda surt d’una clara evidència constatada en la societat actual: 

l'abús dels sucres en l'alimentació occidental és una de les pitjors amenaces per a la 

salut. A remolc d'aquesta tendència, els edulcorants artificials s'han convertit per a 

moltes persones en una solució que permet evitar les conseqüències de l'abús del 

sucre, sense haver de renunciar al gust dolç. Però, per altra banda, els edulcorants 

artificials són una font inesgotable de mites i rumors que adverteixen a la població 

d’uns suposats efectes negatius, i és per això, que en els darrers anys també hi ha 

hagut un cert grau d'alarma social cap a aquest tipus d’edulcorants. 
 

Edulcorant 
Ingesta diària 

admissible (IDA) 
Edulcorant 

Ingesta diària 

admissible (IDA) 

Aspartam 50 Sacarina 15 

Ciclamat 7 Glicòsids d’esteviol 4 

Neotame 0.3 Sucralosa 5 

Font 3. Ingesta diària admissible de certs edulcorants segons la FDA en mg/kg bw/d (milligrams 

per kilogram body weight per day). 

 

En primer lloc cal concretar que tant els edulcorants d’origen artificial com els d’origen 

natural poden esdevenir perjudicials per a la salut. Un dels principals greuges que 

comporta el consum excessiu d’aquestes substàncies és l’aportació desmesurada de 

calories, així i tot, els edulcorants no calòrics també poden tenir efectes negatius com 

és el cas de l’alteració de la microbiota intestinal, tal com demostra l’estudi publicat a 

la revista Nature encapçalat per investigadors de l’Institut Weizmann de Revohot a 

Israel. Amb motiu d’aquest risc, qualsevol edulcorant natural o artificial, té 

recomanada una dosi diària màxima (IDA) establerta per l’EFSA, l’Autoritat Europea de 

Seguretat Alimentària. 

En segon lloc, tot i que hi ha rumors en contra d’alguns edulcorats del mercat actual, 

no hi ha proves suficients, ni resultats clars o alarmants que constatin que aquests són 

perillosos per a la salut. Així doncs, rumors com que el ciclamat, l’aspartam o la 

sacarina provoquen càncer són totalment falsos el dia d’avui. 

D’altra banda cal esmentar que contínuament els edulcorants estan sotmesos a certs 

estudis i processos de vigilància per tal d’assegurar la seva no nocivitat. La legislació 

sobre seguretat alimentària varia en funció de l'organisme que el regula. Així ens 

podríem trobar en la situació que un edulcorant pot estar prohibit en un determinat 

país i no estar-ho a d’altres. Els organismes oficials (l'Administració de Medicaments i 

Aliments dels Estats Units d'Amèrica - FDA - i l'Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentària - EFSA -, entre d'altres) revisen periòdicament l'estat d’evidència científica 

sobre les propietats i els possibles efectes adversos sobre la salut emetent informes 

d'opinió sobre la seguretat d'aquests compostos. 



   

5. El sistema gustatiu 
 
 

El sistema gustatiu d'un mamífer està format per tot el conjunt d'òrgans que 

contribueixen en el procés que va des de la recepció del sabor d'un producte tastat fins 

a la seva identificació. Els cinc sabors bàsics que pot identificar aquest sistema són: el 

dolç, l'amarg, el salat, l'àcid i l'umami. La resta de sabors són sensacions degudes a la 

combinació d'aquests cinc i als estímuls de les olors. 

La llengua és el principal òrgan gustatiu dels humans, altres animals poden percebre el 

gust amb òrgans diferents com per exemple antenes, pèls o palps. En el cas de la 

llengua, hi trobem a la seva superfície les papil·les gustatives, aquestes s'encarreguen 

tant de percebre el gust com el tacte dels aliments. Es distingeixen quatre tipus 

diferents de papil·les gustatives (caliciformes, fungiformes, filiformes i foliades) dins de 

les quals se'n poden distingir algunes amb la capacitat de percebre simplement el gust 

i d'altres amb la capacitat de detectar estímuls tàctils i tèrmics. 

Les cèl·lules que formen les papil·les s'agrupen en uns complexos de forma 

ovalada anomenats botons gustatius. Els receptors de membrana de les cèl·lules 

que formen aquests botons són els responsables de la recepció de l'estímul gustatiu. 

La interacció entre els estímuls i  els  receptors  de  membrana  d'aquestes  

cèl·lules  estimula l'emissió d'unes determinades substàncies químiques que 

acabaran donant lloc a un senyal elèctric amb una intensitat variable. 

Aquest senyal, conegut com a impuls nerviós, es transmet al cervell per mitjà dels 

nervis cranials. Després de passar pels nervis, la informació és portada a la medul·la 

espinal, després es dirigeix al tàlem i per últim al cervell. El cervell, en concret el lòbul 

parietal, un cop ha rebut els senyals corresponents del conjunt de cèl·lules sensorials, 

és l'encarregat de transformar l'impuls nerviós en un gust concret mitjançant un 

complex sistema de reconeixement. 

Com a resultat de la funció dels receptors situats a les papil·les, els organismes 

identifiquen els nutrients. Cada un dels cinc gustos bàsics que reconeixem els humans 

(dolç, salat, àcid, amarg i umami) pot associar-se a diferents requisits fisiològics o 

nutricionals, o indicar que la ingesta d'un aliment és perillosa. El cervell obté 

informació a partir del gust: el dolç és identificat com a font d'energia (sucres i 

carbohidrats), l'àcid com una alteració de l'equilibri àcid-base (per tant, pot 

representar aliments deteriorats); l'amarg genera un avís (els verins solen ser amargs); 

el  salat  acostuma  a  implicar  una   alteració   de   l'equilibri   hídric,   i   

l'umami dóna informació sobre el contingut proteic dels aliments. Una segona funció, 

que té la detecció dels gustos, és enviar senyals al sistema digestiu i preparar 

l'organisme perquè optimitzi el seu funcionament i alliberi enzims digestius, realitzi 

moviments peristàltics o augmenti del ritme cardíac. 



   

 

5.1. Percepció dels estímuls gustatius 
 

Com ja ha estat esmentat anteriorment, les cèl·lules encarregades de percebre els 

sabors es troben en uns complexos cel·lulars anomenats botons gustatius. Els botons 

són complexos formats per entre 50 i 100 cèl·lules especialitzades que detecten 

nutrients i altres compostos per un dels seus pols. Una persona de mitjana té 

aproximadament uns 10.000 botons gustatius agrupats en papil·les. 

A més de la llengua, hi ha també botons gustatius a l'epiglotis, a la gola i a l'intestí. La 

percepció del gust doncs, s'inicia quan els aliments que ingerim es dissolen en saliva i 

entren amb contacte, en forma de substàncies químiques anomenades estímuls, amb 

els receptors presents en aquests botons o crepuscles gustatius situats a les papil·les 

de la llengua. 

Els botons gustatius es troben a la superfície 

de les papil·les i es comuniquen amb 

l'exterior a través d'uns conductes 

anomenats porus gustatius. Tenen tres tipus 

de cèl·lules epitelials: cèl·lules de 

sosteniment, cèl·lules receptores del gust 

i cèl·lules basals. 

A cada botó gustatiu hi ha aproximadament 

unes 50 cèl·lules receptores del gust. 

Aquestes cèl·lules viuen només uns 10-14 

dies i es van renovant regularment. Les cèl·lules receptores es prolonguen des de 

la base del botó fins al porus gustatiu per on en sobresurten les microvellositats 

encarregades de percebre els estímuls. És precisament en aquestes prolongacions de 

la cèl·lula on es troben les proteïnes receptores del gust, depenent del tipus de 

receptor de membrana que tingui la cèl·lula, aquesta percebrà un gust o un altre. 

Per transmetre els estímuls captats, cada cèl·lula receptora forma una sinapsi amb una 

neurona sensorial. La funció principal d’aquestes cèl·lules, podríem dir que és 

transformar un estímul químic en un impuls nerviós que permetrà al cervell identificar- 

ne el sabor corresponent. 



   

5.1.1. Transducció dels senyals gustatius 
 

La transducció consisteix en la transformació d’energia química (de l’estímul) en un 

impuls nerviós (potencial d’acció). 

De la mateixa manera que succeeix en les neurones, les cèl·lules gustatives de forma 

general en estat de repòs presenten una càrrega negativa en el seu interior i una 

càrrega positiva a l’exterior. Les substàncies químiques del menjar modifiquen aquesta 

situació interaccionant directament amb la cèl·lula o amb certes proteïnes que regulen 

l’entrada i sortida dels ions que formen aquestes càrregues. La interacció entre la 

cèl·lula i els estímuls del menjar anul·la la diferència de càrregues entre l’exterior 

i l’interior cel·lular. A causa d’aquesta despolarització, es donen unes 

determinades condicions perquè la cèl·lula alliberi els neurotransmissors que 

generen l’impuls nerviós un cop entren en contacte amb les neurones. 

Els aliments salats activen les cèl·lules gustatives quan ions de sodi (Na+), presents en 

les substàncies salades, penetren a la cèl·lula a través de canals iònics. Quan s'acumula 

sodi dins de la cèl·lula aquesta es despolaritza, i en conseqüència obre els canals de 

calci alliberant els neurotransmissors pertinents. Un fenomen semblant passa amb els 

sabors àcids. Els ions d'hidrogen (H+) presents en aquests sabors flueixen dins de les 

cèl·lules receptores a través de canals iònics. Això causa la despolarització de la cèl·lula 

i l’alliberament de neurotransmissors. 

Amb els gustos dolç, amarg i umami, el mecanisme és diferent. Les substàncies 

capaces de produir aquests gustos no entren per si mateixes dins les cèl·lules 

receptores, sinó que s'uneixen a receptors de membrana que activen altres 

substàncies químiques (segons missatgers) produint la despolarització. 

 

Font 5. Dibuix esquemàtic de la transducció del sucre a nivell de membrana. 



   

5.1.1.1. Transducció del gust dolç 

Les substàncies que provoquen una sensació dolça, a diferència d’altres substàncies 

com ara les salades o les àcides, no travessen la membrana cel·lular i actuen com a 

missatgers primaris, és a dir interaccionen amb proteïnes membranoses conegudes 

com a receptors que iniciaran un seguit de reaccions en cadena per acabar 

transmetent un senyal en forma d’impuls nerviós al cervell. 

Es coneixen dos tipus principals 

de proteïnes receptores que 

generen una resposta davant de 

substàncies dolces, en el cas dels 

humans aquestes són les 

proteïnes T1R2 i T1R3. Aquests 

receptors, que actuen de forma 

conjunta formant un dímer, 

modifiquen la seva composició en 

entrar en contacte amb elements 

dolços i interaccionen amb una 

proteïna G. Aquesta proteïna, en 

concret, és del tipus anomenat 

Gq, atès que es troba associada a 

un sistema efector de segons 

missatgers. 
 

La fosfolipasa C (enzim de la 

membrana) s’activa gràcies a 

l’acció de la proteïna Gq i 

descompon un lípid de membrana 

anomenat PIP2 (fosfatidilinositol 

4,5-bifosfat) en IP3 (inositol 

trifosfat) i DAG (diacilglicerol). En 

particular l’IP3 es dirigeix al reticle 

endoplasmàtic llis (REL) i permet 

l’alliberació de Ca2+ de dins 

d’aquest medi intercel·lular al 

citoplasma. A més a més, l’IP3 pot 

activar certs canals iònics de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font 6. Dibuix esquemàtic de la transducció del sucre a 

nivell cel·lular 

membrana (anomenats TRPM5) que permeten també l’entrada de Ca2+ a la 

cèl·lula. Aquest augment de cations de calci en el citoplasma permet l’obertura 

de canals d’ATP. Aquests canals que alliberen ATP (neurotransmissors) en el medi 

extracel·lular permetran la realització de la sinapsi entre la cèl·lula gustativa i l’axó 

de la neurona corresponent. 



   

5.1.2. Com es perceben els sabors a la llengua? 
 

Des de fa més d'un segle, l'any 1901, el científic alemany David P. Hänig va concloure, a 

partir del seu estudi, que la sensibilitat davant de diferents sabors varia en funció de la 

zona de la llengua amb que es percep. Podríem dir que aquest és l'origen del típic 

mapa de sabors que s'ha donat a conèixer a totes les escoles, instituts i universitats. 

Aquest mapa concreta que a la punta de la llegua s'hi detecta, amb més exactitud i 

freqüència, els sabors dolços i salats. D'altra banda, als laterals s'hi percep amb 

preferència el gust àcid, al centre l'umami i a la part posterior l'amarg. 

Actualment hi ha estesa una idea errònia sobre la percepció dels gustos en la llengua. 

A causa de la mala interpretació dels estudis de Hänig, s'ha estès d'una manera àmplia 

la idea que cada regió de la llengua percep simplement un tipus de sabor. 

Contràriament a aquesta idea, la comunitat científica té constància que les diferents 

qualitats gustatives es perceben en totes les àrees de la llengua. 

En realitat, els sabors es poden detectar per tota la superfície de la llengua, encara que 

hi ha zones més sensibles a certs sabors, i per tant, és aquí on el llindar de percepció és 

més elevat. La sensibilitat dels sabors concorre al llarg de tota la llengua i fins i tot en 

altres regions de la boca on també hi ha papil·les gustatives. 

 

Font 7. Mapa de sabors percebuts per la llengua 



   

6. El sabor molt més que un producte del gust 
 
 

Fins fa relativament poc, es pensava que els sentits actuaven de forma individual i que 

el cervell processava la informació captada per separat. Cada sentit s'encarregava d'un 

tipus de percepció: els ulls veien, la boca degustava, les mans tocaven, el nas olorava... 

No obstant això, els descobriments realitzats durant les últimes dècades contradiuen 

aquesta idea. 

Actualment es pot afirmar que la percepció de tot el que ens envolta és el resultat de 

processar conjuntament tota aquella informació que capten els sentits. És per això, 

que podem afirmar que el sabor, no només, depèn del sentit del gust, sinó que depèn 

de tots els sentits. Aquest fet és fàcilment demostrable simplement modificat les 

textures, olors o formes del que es menja. 

Tothom assumeix que percebem els sabors amb la llengua, però realment es pot 

afirmar que la sensació de sabor és resultat de l’acció dels cinc sentits. Sense l’olfacte, 

el tacte, la vista o l’oïda sabors tan familiars com el cafè, el vi o les verdures serien molt 

més difícils de distingir. De fet els experts utilitzen termes que van més enllà del 

concepte de sabor com ara el “Flavour” o el “Bouquet”, que integren junt amb el sabor 

les característiques que aporten els altres sentits. 

Per ser exactes, el que anomenem sensació de sabor es percep utilitzant dos dels cinc 

sentits simultàniament: el gust, detectat a la boca, principalment a la llengua; i 

l'olfacte, el qual es capta a les fosses nasals. D’altra banda, tot i l’acció principal del 

gust i l’olfacte, per identificar el “Flavour” d’una substància, com ja s’ha dit, entren en 

joc altres sentits, això fa que aspectes com són el color o la textura siguin decisius. 



   

6.1. Relació olfacte i gust 
 

La llengua és el principal òrgan encarregat de percebre el gust. Malgrat això, perquè la 

percepció del gust sigui eficient, és necessària la intervenció del sentit de l'olfacte. Els 

aliments ingerits desprenen substàncies volàtils que arriben a la cavitat nasal, en 

concret a la membrana pituïtària, produint una sensació olfactiva que complementa la 

percepció del gust. És per això que es defineix el "sabor" com la sensació percebuda a 

través de les terminacions nervioses de l'olfacte i del gust. 

Les alteracions de l’olfacte poden produir incapacitat de percebre concentracions 

habituals de gustos o incapacitat de distingir olors i gustos diferents. Sovint una 

alteració en l’olfacte pot semblar a un mateix ser produïda al gust, i a la inversa, 

gràcies a la forta relació que trobem entre els dos sentits. 

L’estímul olfactiu s’inicia al sostre de la fosa nasal. A les parets laterals d’aquest sostre 

s’hi troben les cèl·lules olfactives constituint el que coneixem com a mucosa olfactiva. 

Les cèl·lules olfactives, de la mateixa manera que les gustatives, tenen prolongacions 

(cilis) per tal d’augmentar la superfície sensorial. A més a més es troben cobertes per 

una capa de moc encarregada de captar i dissoldre l’olor. 

Una de les peculiaritats de l’olfacte és el “tacte” de la molècula olorosa. Tota olor és 

una substància química i com a tal, té estructura tridimensional: pes atòmic, molecular 

i propietats físico-químiques. Per tant, se’n pot detectar el tacte. Així doncs, tota olor 

té dos components: el sensorial i el sensitiu. 

Com ja ha estat esmentat anteriorment l’olfacte complementa el gust, per tant pot 

complementar-lo de manera positiva, és a dir, ajudant a identificar un sabor, o de 

manera negativa, dit d’una altra manera, alterant la percepció d’un sabor. Bàsicament 

això és degut a l’associació creada al cervell dels aromes amb els records. 

Per exemple, quan estem a punt de tastar una tassa de cafè acabada de fer, abans de 

fer el primer glop, les molècules volàtils del cafè entren a la cavitat nasal, arriben fins a 

la pituïtària on es troben les cèl·lules receptores de l’olfacte i envien senyals 

elèctriques al cervell amb la informació. Primer arriben al bulb olfactiu, que percep 

l'olor encara que no l'identifica; després passen pel sistema límbic, on es 

desencadenen les emocions. I, finalment, arriben al còrtex cerebral i a l’hipotàlem, on 

es comparen amb la informació que el cervell guarda a la memòria per poder 

identificar allò que olorem. Si es tracta d'una cosa nova, el cervell ho registra i classifica 

de manera que si ens tornem a topar amb aquest efluvi, siguem capaços de 

reconèixer-ho. I si és conegut, el cervell ho associarà a un aliment: cafè! 



   

6.2. Relació vista i gust 
 

El sentit del gust sovint es deixa enganyar per les imatges que capten els ulls. Els éssers 

humans fonamenten els seus coneixements en l'experiència i aquest fet genera 

expectatives; per exemple, sobre el gust de certs aliments. Està extensament avalat 

per estudis científics que fem ús de senyals visuals per identificar i jutjar la qualitat i el 

sabor del que mengem. 

Podríem dir, doncs, que el primer sentit amb el qual tastem els aliments és la vista. I és 

que la informació que capten els ulls activa un conjunt de records, com una espècie de 

memòria interna que ens anticipa el sabor dels aliments. Les papil·les gustatives 

juguen un paper clau en la determinació del gust, però com que establim contacte 

visual amb el menjar abans d'ingerir-lo, els nostres ulls envien senyals al cervell molt 

abans que els receptors gustatius de la boca tinguin oportunitat de fer-ho. Aquest fet 

pot predeterminar el gust o sabor que estem a punt de percebre. 

Tant és aquest efecte de què es veu sobre el que es degusta que, per exemple, en 

panells de tast d'experts es realitzen proves a cegues o amb alteracions cromàtiques 

per tal d'intentar evitar al màxim nivell possible les interferències que causa aquest 

sentit. 

 

6.2.1. Colors associats a sabors 
 

El color és sovint el primer element observat en l'aparença d'un producte alimentari. 

Els éssers humans comencem a associar colors determinats a diferents tipus d'aliments 

des del naixement, aquest lligam entre els colors i gustos o sabors és permanent i es 

manté durant tota la vida. Per exemple, podem esperar un gust de plàtan o de llimona 

en un producte groc; un sabor de maduixa en un caramel vermell o un de menta en un 

caramel verd, etc. En aliments frescos, com les fruites o les verdures, ens fixem en el 

color per determinar el seu nivell de maduresa i/o frescor. Si el color d'un producte 

alimentari no coincideix amb les nostres expectatives, podem percebre el seu sabor i/o 

aroma diferent. 

Per caracteritzar un producte amb un cert gust, sabor o qualitat, s'utilitzen els additius 

coneguts com a colorants. Afegir un colorant vermell a la pela d'una poma, per 

exemple, pot influir en els consumidors fent-los creure que la poma és més dolça. Però 

aquesta influència no és generalitzable i uns sabors o colors són més influents que els 

altres; tot en el mateix individu o grup. 



   

En un estudi publicat al Journal of Food Science, investigadors van descobrir que les 

persones poden confondre els sabors d'una beguda quan aquesta no té el seu color 

característic. Segons les seves investigacions una beguda amb gust de cirera 

manipulada per ser de color taronja, era percebuda com una beguda amb gust de 

taronja, i una beguda de cirera manipulada per ser de color verd, és percebuda com 

una de llimona. 

En altres ocasions, els additius s'utilitzen per millorar el color natural del menjar o per 

proporcionar color als aliments que són normalment incolors. Això es pot veure en la 

indústria pesquera, on el salmó criat en piscifactoria, en general d'un color gris poc 

atractiu, es tenyeix de color rosa per crear una sensació d'alta qualitat i molt fresc. A 

causa de la importància del factor color, són moltes les empreses del sector alimentari 

que, en un intent d'entendre millor el comportament del consumidor i com aquest 

afecta la percepció dels productes, han estudiat el paper que juga la coloració en la 

percepció del gust. 

El color del que ingerim de fet no és l'únic que modifica la nostra percepció, el color i la 

forma del recipient també és clau. En un estudi encapçalat per George H. Van Doorn, 

investigador de la universitat australiana de Monash, es va analitzar la influència del 

color de la tassa en la percepció dels consumidors d'un determinat cafè; la conclusió és 

sorprenent: la tassa blanca va augmentar la "intensitat" del sabor del cafè en relació 

amb la tassa transparent. No obstant això, per les diferències físiques lleus donades en 

les tasses utilitzades, es va dur a terme un segon experiment amb les tasses de vidre 

idèntiques amb les nanses de color. Un cop més, es va trobar que el color de la tassa 

influeix en la qualificació dels participants del cafè. En particular, el cafè va ser 

qualificat de menys dolç a la tassa blanca en comparació amb les tasses transparents i 

blaves. 



   

6.3. Relació oïda i gust 
 

Al llarg dels anys diferents projectes d’investigació han intentat esbrinar els efectes 

que tenen els estímuls acústics en el nostre dia a dia. Alguns dels treballs més 

rellevants i significatius s'han centrat en un aspecte realment important per a 

qualsevol ésser humà: l’alimentació. 

Durant els diferents àpats que realitza una persona al llarg del dia és inevitable 

percebre sons o sorolls. Quan mengen no ens tapem les orelles, ni aquestes deixen de 

captar estímuls simplement perquè estiguem fent ús dels altres sentits. Per tant, quan 

degustem un aliment, la informació en forma de so que ens envolta pot afectar la 

nostra percepció del sabor. 

Un dels estudis més importants realitzats en aquest camp va ser dut a terme pel 

psicòleg Charles Spence de la Universitat d'Oxford. En el seu experiment, Spence va fer 

tastar a un grup de voluntaris un producte dolç, en aquest cas toffee, realitzat a base 

de caramel, almívar i mantega. 

Els participants varen provar aquesta substància dolça escoltant simultàniament 

diferents tipus de música. D'una banda, cançons caracteritzades per notes molt 

agudes. De l'altra, cançons basades en tons baixos o greus. Quan els subjectes 

provaven el toffee captant tons aguts, tenien una experiència més dolça. En canvi, en 

les ocasions en què els subjectes havien escoltat tons greus mentre menjaven, 

asseguraven haver notat sabors més amargs. 

I és que aquest estudi no és únic, un altre cas, per exemple, és el de la investigació 

realitzada per Felipe Carvalho de la Vrije Universiteit Brussel. Carvalho va fer tastar una 

mateixa cervesa a un conjunt 340 persones exposant-los a sons i melodies variades. 

D’aquesta experiència va arribar a conclusions com que el so del piano fa percebre la 

cervesa més dolça o que els instruments metàl·lics, com les trompetes, augmenten 

l'amargor d’aquesta beguda. 

De fet les melodies, de la mateixa manera que ho fan els colors, les textures o els 

aromes; també evoquen records. Un so pot transportar al passat una determinada 

persona, fer recordar algú, un moment o situació. Cal puntualitzar que al llarg de la 

vida una persona no para de recollir informació que modifica el seu gust i la seva 

conducta; cada cop crea una opinió més personal i única. 



   

6.4. Relació tacte i gust 
 

A la llengua hi trobem un gran nombre de terminacions nervioses que produeixen 

sensacions tàctils i tèrmiques a més de les gustatives. El sentit del tacte juga dos 

papers molt importants a l'hora de tastar un aliment, un és respecte a la textura i 

l'altre respecte a la temperatura. Aquest són els principals factors que estimulen el 

sentit del tacte a la cavitat bocal i que per tant influeixen en la percepció d'un sabor. 

En ingerir una substància, la primera propietat captada és la seva temperatura. El 

sabor dels aliments varia en funció de la temperatura en què es consumeixen. Experts 

de la Universitat Catòlica de Lovaina, expliquen que com més alta és la temperatura 

del menjar que ingerim més intens és el senyal elèctric que transmeten les 

cèl·lules termoreceptores de la llengua al cervell, i en conseqüència, la intensitat 

del sabor captat és més elevada. Així i tot, quan la temperatura de les substàncies 

ingerida és superior als 35 oC la percepció gustativa disminueix. 

En percebre temperatures elevades que poden causar danys a l'organisme, els 

termoreceptors actuen provocant un senyal d'advertència o perill, i no pas completant 

l'experiència sensorial. Fins i tot, la temperatura de la llengua pot provocar que un 

mateix aliment es percebi diferent.  Científics de  la  Facultat de  Medicina de   

la Universitat de Yale, van descobrir que escalfant la part frontal de la llengua es pot 

generar una major sensació de dolçor, mentre que si es refreda, la sensació es 

transforma en agre o salada. 

La segona sensació tàctil, que es percep després d'apreciar la temperatura d'una 

substància, és la textura. En moltes ocasions les persones rebutgen certs aliments 

simplement perquè la textura no els és agradable. Aquest fet per si sol ja demostra la 

influència de la textura en la percepció del sabor d'una substància i en la seva 

acceptació o rebuig. En l'alta gastronomia les textures juguen un paper clau pel fet que 

aquestes complementen el sabor d'un plant oferint noves sensacions en boca que es 

sumen al sabor aconseguint l'aprovació del tastador. 

Emil von Skramlik (fisiòleg austríac-alemany, del qual el seu extens treball fisiològic 

dels sentits segueixen sent vàlid avui en dia), l'any 1926, va realitzar un dels primers 

estudis sobre la relació tàctil en el gust. Skramlik afirmava que la sensació de sabor és 

major en un medi aquós que no pas en altres medis com el que va crear amb cera de 

parafina. Segons les seves explicacions aquest fenomen és causat pel canvi de textura 

el qual modifica la quantitat de material sàpid que arriba als receptors de la boca. 

Posteriorment s'ha verificat que els nivells de percepció de substàncies com ara el 

sucre, la sal, la cafeïna o l'àcid tartàric són més baixos quan es presenten en forma de 

gel, en forma espumosa (mousse) i finalment el líquid (seguint un ordre ascendent). 
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7. Interferències sensorials en la percepció de la 

dolçor 
 

 

 

Com ja ha estat analitzat teòricament, la sensació de sabor no només depèn del sentit 

del gust, sinó que és el fruit que dóna la combinació dels cinc sentits. Cada estímul 

captat, en el moment de percebre una substància, pot influir a l'hora de determinar un 

sabor. Un cert aroma, un color concret, una textura, o fins i tot, un petit soroll poden 

influir en la nostra experiència gustativa. És evident que el paper més gran a l'hora de 

detectar un sabor el té la llengua. D'altra banda es pot afirmar que cada sentit capta 

estímuls, que sumen com un granet de sorra, per acabar delimitant el que s'identifica 

com a "Flavour". 

Òbviament, els sentits aporten informació útil que ajuda a identificar el sabor de la 

substància en qüestió, però podrien els sentits causar "interferències" a l'hora de 

detectar el gust? 

L'objectiu d'aquesta segona part del treball és realitzar una experiència pràctica que 

demostri i estudiï la influència dels sentits en la percepció del sabor, en concret, en la 

percepció del sabor dolç. Per aconseguir aquest objectiu, es plantegen un seguit de 

cinc tastos/proves als quals seran sotmesos un panell de tastadors. Aquests han estat 

realitzats per iniciativa pròpia i plantejats des de les bases pel creador de l'estudi sense 

cap referència concreta. 

Les dues primeres proves avaluen la influència de la vista en la percepció de la dolçor. 

Per fer-ho, en les proves es tastaran mostres amb coloracions i concentracions de 

sucre diferents, tot buscant que el color percebut marqui una diferència en el nivell de 

dolçor captat. 

La següent prova avalua la influència de l'olfacte en la percepció de la dolçor. 

Mitjançant solucions idèntiques de sacarosa, amb aromes diferents, s'espera obtenir 

resultats desiguals pel que fa a la percepció del gust d'aquestes solucions. 

Finalment, les dues últimes proves avaluen la influència del tacte i dels receptors 

tèrmics en la percepció de la dolçor. L'alteració de la textura o temperatura d'una 

substància base és un factor clau que incrementa o disminueix la percepció del sabor. 



   

7.1. Interferències visuals en la percepció de la 

dolçor 
 

 

La vista molts cops contribueix a percebre un gust concret. Per exemple, quan algú es 

menja una fruita, segons el seu color, pot preveure si aquesta és més o menys madura, 

i per consegüent, si aquesta serà més dolça o menys. D'altra banda, la vista també pot 

causar interferències en la detecció un sabor, ja que inconscientment els humans, però 

també els animals, associen certes imatges amb gustos determinats, i per tant, abans 

de tastar una substància se'n pot preveure el gust erròniament. 

Un input relacionat amb la vista que molts cops crea prejudicis sobre el sabor és el 

color, aquest factor pot arribar a causar rebuig o fins i tot impedir que es degusti una 

substància. Alguns colors càlids poden recordar a un gust concret i colors freds a 

d'altres. En aquesta experiència, la coloració de les mostres tastades serà el factor clau 

que modificarà la percepció. 

En una primera prova, s'analitzarà si el color d'una mateixa substància és capaç de fer 

percebre aquesta diferent. En una segona prova, es buscarà el nivell de dolçor que es 

percep mitjançant l'addició d'un color determinat 

 
 
 

7.1.1. Prova I 
 

 

7.1.1.1. Plantejament de la prova 

La prova que es presenta a continuació consisteix en un tast. En aquest primer tast 

s’elaboraran mostres sòlides amb la mateixa composició però sense el mateix color. Es 

tastaran un conjunt de quatre mostres (llaminadures de gelatina), cada una amb un 

color diferent (verd, blau, vermell, groc). En aquesta prova es busca que el tastador 

detecti erròniament unes mostres més dolces que d’altres, únicament modificant-ne 

l’aspecte. 

Els resultats seran recollits individualment (per a cada tastador) i finalment 

s’agruparan en una taula general per tal d’extreure’n unes conclusions. 



   

7.1.1.2. Hipòtesi 

Està extensament avalat per estudis científics que fem ús de senyals visuals per 

identificar i jutjar el que mengem. És per aquest motiu que es constata la intervenció 

dels colors en el tast i la percepció de certes substàncies com a més dolces que 

d’altres. 

S’espera que els colors més càlids, el groc i el vermell, incrementin el nivell de dolçor; i 

que els colors més freds, el verd i el blau, es percebin amb un nivell de dolçor més baix. 

 
 

7.1.1.3. Procediment 

El primer pas que cal realitzar és la creació de les mostres. El principal objectiu a l’hora 

de crear-les ha estat que aquestes tinguessin força similitud amb una llaminadura del 

mercat. Per aquest motiu, les llaminadures no són únicament dolces, sinó que també 

són àcides i han estat aromatitzades mitjançant extractes que no modifiquen el seu 

propi gust. 

Per tal d’elaborar les mostres definitives s’han realitzat tot un seguit d’assajos. Una de 

les principals problemàtiques que ha sorgit ha estat la pèrdua de líquid de la 

llaminadura al llarg del temps. La solució per aquest problema l’aporta la goma 

xantana, que actua com a espassant i les seves propietats higroscòpiques permeten 

conservar les mostres en la condició inicial. 

El procés d’elaboració resultant, després de diversos assajos consecutius, ha estat el 

següent: 

1. Diluir en 800 ml d’aigua a una temperatura de 90oC: 

 8g de goma xantana 

 32g d’àcid cítric 

 480g de sacarosa 

 110g gelatina (s’ha utilitzat la gelatina de la casa Dr. Oetker) 

2. Un cop diluïts els elements anteriors afegir 5ml d’abstracte d’aranja i 7ml 

d’extracte de pera en la dissolució. 

3. Separar en 4 recipients diferents 300 ml de la dissolució obtinguda. 

4. En el primer recipient afegir 10 ml de colorant alimentari vermell. 

5. En el segon recipient afegir 10 ml de colorant alimentari blau. 

6. En el tercer recipient afegir 10 ml de colorant alimentari groc. 

7. En l’últim recipient afegir 6 ml de colorant alimentari groc i 4 ml de colorant 

alimentari blau. 

8. Omplir motlles de silicona amb les solucions encara calentes. 

9. Deixar refredar els motlles al refrigerador durant 4 h. 



   

Un cop s'han obtingut les mostres, aquestes s'han donat als tastadors. S'han presentat 

d'una manera aleatòria i no han estat tastades seguint un orde concret, sinó que ha 

estat el tastador el que ha escollit l'ordre de tast. Els resultats en estat anotats 

individualment en la fitxa següent de la qual es disposava en el moment de la prova: 

 
 

Font 8. Fitxa de tast prova I 

 
 

 

Font 9. Procés d’elaboració de les mostres Font 10. Procés d’elaboració de les mostres 



   

7.1.1.4. Resultats 

La prova ha estat realitzada per 29 tastadors, tot i això, 3 dels tastadors han estat 

qualificats de no vàlids, ja que els resultats obtinguts impedien el posterior tractament 

estadístic, és a dir, no corresponien a una ordenació. Per aquest motiu, els tastadors 2, 

16 i 22 no han estat valorats i el nombre final de tastadors estudiats és 26. 
 

 
 

Núm. Tastador 

Color de les mostres 
 

Suma 

Blau Verd Groc Vermell 

ordenacions 
tastadors 

1 3 2 4 1 10 

3 4 1 3 2 10 

4 1 3 4 2 10 

5 2 3 4 1 10 

6 2 3 4 1 10 

7 2 4 1 3 10 

8 2 2 4 2 10 

9 1 4 3 2 10 

10 3 2 1 4 10 

11 4 2 3 1 10 

12 4 1 3 2 10 

13 1 2 4 3 10 

14 4 3 1 2 10 

15 1 2 4 3 10 

17 3 2 1 4 10 

18 1 2 3 4 10 

19 2 1 4 3 10 

20 1 4 3 2 10 

21 1 4 2 3 10 

23 3 4 2 1 10 

24 3 4 1 2 10 

25 3 2 4 1 10 

26 3 1 2 4 10 

27 4 1 3 2 10 

28 3 1 4 2 10 

29 4 3 2 1 10 

Suma ordenacions de 

les mostres 
65 63 74 58 

 

260 

*Les mostres més dolces han estat puntuades amb un 4, les menys dolces amb un 1. 

Font 11. Taula de resultats prova I 



   

7.1.1.5. Estudi estadístic 

Els resultats recollits i el plantejament de la prova corresponen a una ordenació segons 

la normativa espanyola UNE-ISO 8587 . Per tant s’ha pogut aplicar el test de Friedman: 

 
� � � � �  = 

12 

26 · 4 4 + 1  

 
 652 + 632 + 742 + 582 − 3 · 26 4 + 1 = 3,09 

 

El test de Friedman conclou que no hi ha una diferència representativa entre les 

mostres (Ftest < 7,81). Per tant, no s’ha calculat, ni existeix, una DMS. 

 
 

7.1.1.6. Conclusions 

A simple vista, fent una primera avaluació dels resultats, es pot observar que la 

diferència percebuda entre les mostres ha estat mínima. S’esperava una clara 

accentuació o diferenciació del color vermell. Aquest, sent el color més càlid dels 4 

proposats, semblava, segons la recopilació de dades prèvia, que seria percebut com a 

més dolç respecte les mostres amb una coloració diferent. 

Negant la hipòtesi plantejada, els colors més freds, el blau i el verd, han superat, pel 

que fa a l’accentuació de la percepció dolça, al color vermell. El vermell ha resultat ser 

el color que potencia menys el gust dolç en aquesta prova, tot i això, el color groc, com 

a color càlid, sí que ha accentuat el gust dolç. A causa de l’absència d’un patró 

representatiu que relacioni un color determinat amb l’increment o davallada de 

dolçor percebuda, no podem constatar que els colors càlids potenciïn el sabor dolç, ni 

que els colors freds el redueixin o el potenciïn amb menys intensitat. 

D’altra banda, podem destacar que la majoria dels tastadors, sense que hagi estat 

plantejat, han realitzat una ordenació de les mostres. És a dir, una gran part dels 

participants, ha atorgat valors diferents a cada producte. Només una petita part dels 

tastadors no ha ordenat les mostres, afirmant que no hi trobava relacions o similituds. 

A més a més, segons les impressions recollides en el moment del tast, els participants 

han afirmat que les mostres es perceben d’una manera diferent. Tot, sense saber en 

cap moment que les mostres tastades presentaven les mateixes propietats. 

Finament, respectant l’estudi estadístic i les conclusions extretes de l’experiència, 

constatem que els colors sí que influeixen en la percepció del gust dolç. Podem afirmar 

que els tastadors han ordenat els productes marcant així una diferència percebuda 

entre les mostres. Així i tot, no podem afirmar, fent ús de les dades que ens 

proporciona la prova, que els colors utilitzats potencien o disminueixen la percepció 

del gust dolç. Com el test de Friedman indica, no hi ha una diferència representativa 

entre les mostres proposades. 



   

7.1.2. Prova II 
 

7.1.2.1. Plantejament de la prova 

La segona prova també consisteix en un tast. En aquesta ocasió es tastaran cinc 

solucions, de les quals cap tindrà la mateixa concentració de solut (sacarosa). 

D’aquestes cinc, una solució serà designada com a base. En aquesta s’hi afegirà 

colorant vermell o blau i tindrà una concentració mitjana respecte a les altres quatre. 

Per tant, de les quatre solucions restants, dues tindran una concentració superior i 

dues més una concentració inferior respecte la solució base. El tastador, mitjançant el 

seu criteri, haurà de seleccionar les dues solucions que, per a ell, tindran un nivell de 

dolçor similar al nivell de dolçor de la solució base. L’objectiu d’aquesta prova és que el 

tastador relacioni un determinat color amb un augment o disminució de la dolçor. 

D’aquesta manera es pretén demostrar amb quin grau el color modifica el nivell de 

dolçor percebut. 

Els resultats seran recollits individualment (per cada tastador) i finalment s’agruparan 

en una taula general per tal d’extreure’n conclusions. 

 
 

7.1.2.2. Hipòtesi 

Tal com ha estat demostrat teòricament, els colors tenen una certa influència en la 

nostra percepció. És per aquest motiu que es suposa que, tant el color blau com el 

color vermell, tindran un clar efecte en el tast. 

En primer lloc el color vermell podria associar-se a algunes fruites dolces com podrien 

ser les cireres o les maduixes. També és forca present en les llaminadures i fins i tot en 

algunes begudes ensucrades. Per aquest motiu, s’afirma que aquest color augmentarà 

la percepció de la dolçor. És a dir, la solució base de color vermell serà relacionada 

amb solucions en les quals la concentració de sacarosa és més elevada. 

Per altra banda, el color blau no és tant present en els aliments i és més freqüent en 

productes de neteja o higiene. En alimentació ens pot recordar a aliments deteriorats 

o fins i tot tòxics. Per tant, la solució base blava pot ser relacionada amb solucions en 

les quals la concentració de sacarosa és més reduïda. 



   

7.1.2.3. Procediment 

El procediment dut a terme per a preparar la prova és relativament senzill. Simplement 

s’han preparat 5 dissolucions d’aigua amb concentracions diferents de sacarosa. 

Tot i que el muntatge pot ser força ràpid, la selecció de les concentracions adients per 

a cada solució ha estat un procés llarg i laboriós. Per tal de captar la influència del color 

amb l’experiment, cal que les concentracions de sacarosa siguin força similars, i que el 

nivell de dolçor no variï desmesuradament. La dificultat del procés és que cal establir 

les concentracions pensant en el panell de tast del qual es disposa. S’han d’evitar uns 

resultats evidents amb una concentració desencertada. Aquesta preparació de la 

mostra i el fet de trobar el punt just en els diferents assajos, esdevé una tasca 

complicada si no es té experiència en el camp sensorial i del tast. 

Finalment les concentracions escollides han estat les següents: 

 

 4 g/l  6 g/l  7 g/l  8 g/l  10 g/l 
 

 

Aquestes dissolucions han estat elaborades mitjançant recipients amb capacitat per a 

8 litres. Per tal d’evitar el seu deteriorament han estat conservades en un refrigerador. 

La solució amb una concentració de 7 g/l ha estat escollida com a solució base. Per 

aquest motiu se n’ha elaborat més quantitat, 16 litres. D’aquests 16l, 8l han estat 

tenyits amb colorat alimentari vermell (10 ml). Els 8l restants s’han tenyit amb colorant 

alimentari blau (10 ml). 

 

 
Font 12. Assaig sobre l’efecte dels colors en 

la percepció de la dolçor. 



   

Un cop s'han obtingut les mostres, aquestes s'han donat als tastadors. S'han presentat 

d'una manera aleatòria i no han estat tastades seguint un orde concret, sinó que ha 

estat el tastador el que ha escollit l'ordre de tast. Els resultats en estat anotats 

individualment en la fitxa següent de la qual es disposava en el moment de la prova: 

 
 

Font 13. Fitxa de tast prova I 

 
 
 

Font 14. Preparació i distribució de les mostres a 

la sala de tast. 



   

7.1.2.4. Resultats 

La prova ha estat realitzada per 26 tastadors. Els resultats han estat recollits 

individualment en les fitxes de tast i es representen conjuntament en les taules 

següents: 

 

 
 Base blava 7 g/l   Base vermella 7 g/l 

Núm. 

Tastador 

 Solucions 
Núm. 

Tastador 

 Solucions 
A B C D A B C D 

 8 g/l 4 g/l 10 g/l 6 g/l  8 g/l 4 g/l 10 g/l 6 g/l 

1  1  2 1  2 1  

2 2 1   2 1  2  

3  2 1  3 2   1 

4 2  1  4   1 2 

5 2 1   5  1  2 

6   1 2 6 1  2  

7 2   1 7  2 1  

8   2 1 8  2 1  

9  1 2  9 2 1   

10 2   1 10 1   2 

11 2  1  11   2 1 

12 1   2 12 2 1   

13  1  2 13 1  2  

14  1  2 14 1  2  

15  2  1 15 1  2  

16 2  1  16  1  2 

17  1  2 17  1  2 

18  1 2  18 2 1   

20 2  1  20 2  1  

21 2 1   21 1  2  

22  2 1  22 1   2 

23 1   2 23 2  1  

24  1  2 24 1  2  

25  1 2  25 1 2   

26 2 1   26  2 1  

27  2  1 27   1 2 

Total 22 20 15 21 Total 22 16 24 16 
*La solució percebuda com a idèntica ha estat puntuada amb un 2. 

La solució percebuda com a similar ha estat puntuada amb un 1. 

Font 15. Taula de resultats prova II 



   

7.1.2.5. Conclusions 

Tot i que la diferència entre els resultats de la prova és lleu, es pot observar una 

tendència prèviament plantejada en la hipòtesi. Amb l’experiència que s’ha dut a 

terme, es pot comprovar que la mostra blava normalment es relaciona amb les 

solucions menys dolces i que la mostra vermella, contràriament a la blava, és 

relacionada amb les solucions més dolces. 

En el cas del blau, s’observa com els tastadors, tot i que amb petita mesura, troben 

més similituds entre la solució base i les solucions A (8 g/l), B (4 g/l) i D (6 g/l) que 

entre la solució base i la solució C, la qual té la concentració de sacarosa més elevada 

(10 g/l). Només un 19,2% dels participants en el tast ha relacionat la solució blava amb 

la solució més dolça. Amb els resultats obtinguts, no podem determinar la diferència 

de dolçor que provoca el color blau respecte el vermell, però sí que podem defensar, 

que el blau tendeix a relacionar-se amb mostres no tan dolces, i per tant, tendeix més 

a disminuir que no pas augmentar el nivell de dolçor. 

El color vermell en canvi, s’associa d’una manera considerable amb les solucions més 

concentrades A i C (8 g/l i 10 g/l respectivament). A un 59% dels tastadors, el color 

vermell ha augmentat la sensació de dolçor. Contràriament, les solucions amb una 

concentració inferior a la solució base han estat valorades amb puntuacions més 

baixes. A un 41% dels tastadors, el color vermell ha disminuït la sensació de dolçor 

percebuda. Per aquestes raons, es conclou que el color vermell tendeix a augmentar la 

dolçor de les mostres presentades. Per altra banda, les dues solucions més dolces, han 

estat relacionades amb la mostra de color amb una freqüència similar. Per aquest 

motiu, tampoc podem determinar amb quin grau el color vermell augmenta la 

percepció del gust dolç. 

Finalment, comparant els resultats obtinguts amb els de la primera prova, s’afirma que 

la coloració intervé en la percepció del sabor dolç, però en poca mesura. En la primera 

prova no s’ha observat cap patró en l’ordenació de les mostres, però si una 

diferenciació d’aquestes, és a dir, aquestes han estat percebudes com a diferents. En 

aquesta segona prova en canvi, es pot observar una tendència lleu en el sentit que: el 

color vermell augmenta la percepció de la dolçor i el color blau la disminueix. 



   

7.2. Interferències aromàtiques en la percepció de 

la dolçor 
 

 

L’olfacte és, amb diferència, el segon sentit després del gust que ens permet identificar 

sabors. Un aliment no només desprèn olor abans de ser ingerit, un cop en boca pot 

alliberar components gasosos que complementen la percepció del sabor. Les olors a 

més, com les imatges o colors, són associades a certs sabors: una olor afruitada pot 

recordar una substància dolça; una olor més seca, de cafè per exemple, pot recordar el 

contrari. Per tant, tal com succeeix en cas de la vista, l’olfacte pot causar interferències 

a l’hora de percebre un sabor. 

En l’experiència que es planteja a continuació, modificant el factor aromàtic, es 

buscarà una percepció gustativa diferent per a una mateixa substància. 

 

 

7.2.1. Prova III 
 

 

7.2.1.1. Plantejament de la prova 

Per tal de comprovar l’efecte dels aromes sobre el gust de certes substàncies es 

realitzarà un tast. En aquest tast es prepararan 4 solucions amb la mateixa quantitat de 

solut però amb extractes aromàtics diferents. S’utilitzarà un solut dolç com en les 

proves anteriors, en concret sacarosa, ja que la intenció un cop més és realitzar aquest 

estudi en el cas particular de les substàncies dolces. Els aromes seleccionats ha estat 

els següents: aroma de plàtan, aroma de fruita de la passió, aroma de pebre i aroma 

de menta. L’objectiu d’aquesta prova és que el tastador faci una distinció, basada en la 

influència dels aromes, en relació al nivell de dolçor de les solucions presentades. 

Els resultats seran recollits individualment (per a cada tastador) i finalment 

s’agruparan en una taula general per tal d’extreure’n unes conclusions. 

 
 

7.2.1.2. Hipòtesi 

El sabor és el producte dels estímuls capats pels sentits del gust i de l’olfacte. Per 

aquest motiu es defensa que els aromes modificaran la percepció de la solució dolça. 

Els aromes afruitats com el de plàtan o el de fruita de la passió, augmentaran el nivell 

de dolçor percebuda. La solució amb aroma de menta es situarà en un nivell de dolçor 

mitjà, és a dir, menys dolça que les solucions amb perfum afruitat i més dolça que la 

solució amb perfum de pebre. Aquesta última, la solució aromatitzada amb extracte de 

pebre, serà percebuda com la menys dolça, ja que aquest producte no s’associa en cap 

cas al gust dolç sinó més aviat al contrari. 



   

7.2.1.3. Procediment 

Per dur a terme aquesta prova s’ha d’establir una concentració de sacarosa per a les 

quatre solucions. Aquesta no pot ser ni molt elevada, ni molt reduïda, sinó que ha de 

tenir un grau de dolçor mitjà capaç de garantir que l’aroma no anul·la la percepció del 

gust dolç i que el tastador és incapaç d’esbrinar fàcilment que es tracta de la mateixa 

solució. 

En aquest cas, la concentració definitiva ha estat de 15 g/l i els extractes aromatitzants 

utilitzats han estat els següents: 

 Aroma de plàtan: 0,6 ml/l 

 Aroma de fruita de la passió: 0,5 ml/l 

 Aroma de pebre: 0,8 ml/l 

 Aroma de menta: 0,7 ml/l 

Aquestes dissolucions han estat elaborades mitjançant 4 recipients amb capacitat per 

a 8 l. Per tal d’evitar el seu deteriorament han estat conservades en un refrigerador. 

Un cop s'han obtingut les mostres, aquestes s'han donat als tastadors. S'han presentat 

d'una manera aleatòria i no han estat tastades seguint un orde concret, sinó que ha 

estat el tastador el que ha escollit l'ordre de tast. Els resultats en estat anotats 

individualment en la fitxa següent de la qual es disposava en el moment de la prova: 

 

 

Font 16. Fitxa de tast prova III 



   

7.2.1.4. Resultats 

La prova ha estat realitzada per 26 tastadors. Els resultats han estat recollits 

individualment en les fitxes de tast i es representen conjuntament en la taula següent: 

 

 
 

Núm. Tastador 

  

Aroma de les mostres  Suma 

Menta (a) F. Passió (b) Pebre (c) Plàtan (d) 
ordenacions 
tastadors 

1 3 2 1 4 10 

2 3 2 1 4 10 

3 1 4 2 3 10 

4 2 4 1 3 10 

5 1 4 2 3 10 

6 1 4 2 3 10 

7 3 4 1 2 10 

8 2 1 3 4 10 

9 1 4 2 3 10 

10 2 3 1 4 10 

11 2 3 1 4 10 

12 2 3 1 4 10 

13 2 4 1 3 10 

14 2 3 1 4 10 

15 2 3 1 4 10 

16 2 4 1 3 10 

17 1 3 2 4 10 

18 4 3 2 1 10 

20 1 2 4 3 10 

21 1 2 4 3 10 

22 4 3 2 1 10 

23 4 3 2 1 10 

24 4 3 2 1 10 

25 4 2 3 1 10 

26 4 3 2 1 10 

27 2 4 1 3 10 

Suma ordenacions de 

les mostres 
60 80 46 74 

 

260 

*Les mostres més dolces han estat puntuades amb un 4, les menys dolces amb un 1. 

 
Font 17. Taula de resultats prova III 



   

 

  
 

Font 18. Procés d’elaboració de les mostres. Font 19. Extractes aromàtics utilitzats. 

 
 
 
 
 

 

7.2.1.5. Estudi estadístic 

Els resultats recollits i el plantejament de la prova corresponen a una ordenació segons 

la normativa espanyola UNE-ISO 8587. Per tant s’ha pogut aplicar el test de Friedman: 

 
� � � � �  = 

12 

26 · 4 4 + 1  

 
 602 + 802 + 462 + 742 − 3 · 26 4 + 1 = 15,97 

 
 

 

El test de Friedman conclou que hi ha una diferència representativa entre les mostres 

(Ftest > 7,81). Per tant, és possible trobar la MDS: 

 
 

1,96 

MDS =   
26 · 4(4 + 1) 

6 

 
= 9,74 

 
 
 
 

 Dp(a-b) =|60-80|= 20  Dp(a-c) =|60-46|= 14  Dp(a-d) =|60-74|= 14 
 
 
 
 

 

S’observa una mínima diferència significativa (MDS) entre totes les mostres exceptuant 

les mostres b i d. Entre aquestes dues, no hi ha una mínima diferència significativa ja 

que Dp(b-d) < MDS. 

 D     D     D    



   

7.2.1.6. Conclusions 

A primera instància, podem constatar que hi ha una diferència considerable entre la 

percepció de les mostres. Tal com s’havia plantejat en la hipòtesi, els aromes afruitats, 

en aquest cas el de plàtan i el de fruita de la passió, han augmentat el nivell de dolçor 

percebuda, fent que les substàncies amb els aromes esmentats es percebessin més 

dolces respecta les substàncies a i c (amb aromes de menta i pebre respectivament). 

Els aromes no afruitats i no relacionats amb el gust dolç han estat percebuts com a 

menys dolços, i per tant, podem afirmar que l’olfacte contribueix, en gran mesura, en 

la determinació del nivell de dolçor d’una substància. 

Efectivament, i tal com s’havia plantejat, l’extracte de pebre disminueix d’una manera 

força notable la percepció del gust dolç. La substància c, amb l’aroma de pebre, ha 

estat classificada segons els tastadors com la substància menys dolça i segons el 

tractament estadístic podem concloure que es diferencia significativament de les altres 

mostres amb aromes diferents. 

L’extracte de menta, d’altra banda, també es diferencia dels altres aromes. De la 

mateixa manera que s’havia estimat inicialment, aquest aroma no ha augmentat tan 

considerablement com els aromes afruitats la dolçor, però la mostra sí que a estat 

percebuda com a més dolça respecta la mostra c, la qual contenia extracte de pebre. 

Els extractes de plàtan i de fruita de la passió modifiquen amb un grau similar la 

percepció dolça. Un 69,2% dels tastadors han valorat les mostres c i d com les més 

dolces. Les dues substàncies es diferencien d’aquelles aromatitzades amb extractes de 

pebre i menta, però segons el tracte estadístic realitzat, no s’ha trobat una diferència 

significativa entre les dues. Interpretem aquests resultats afirmant que els dos aromes 

modifiquen amb un nivell similar la percepció del gust dolç, tot i que a simple vista, es 

podria defensar que l’aroma de fruita de la passió endolceix més les mostres. 

Resumint, la hipòtesi plantejada s’ha confirmat i els aromes afruitats han influït en la 

percepció de la dolçor. Els aromes proposats són diferenciats entre ells pels tastadors, 

és a dir, provoquen una percepció diferent de la dolçor cada un. Cal exceptuar els 

aromes afruitats, aquests sí que mostren diferències significatives amb els altres 

aromes però no entre ells. 

Finament, podem concloure i demostrar amb l’experiència realitzada que l’olfacte i 

l’olor de les substàncies poden determinar un sabor, en concret el sabor dolç. 



   

7.3. Interferències tàctils en la percepció de la 

dolçor 
 

 

Si ja s’ha dit que cada sentit aporta informació al cervell a l’hora de detectar un gust 

concret, el tacte no n’és una excepció. Tant les textures com les temperatures poden 

esdevenir un factor influent en la capacitat d’augmentar o disminuir la percepció dels 

sabors. 

Una clara evidència que destaca el paper de les textures en la percepció del sabor és 

que les substàncies que s’ingereixen, o que entren en contacte amb la cavitat bucal, no 

tenen les mateixes proporcions que aquelles que activen els receptors del gust, que 

són de mides moleculars. 

De la temperatura, per altra banda, és evident que en depèn la nostra satisfacció 

envers un aliment. Tant és així que avui en dia aparells com els microones i els 

refrigeradors permeten augmentar o disminuir la temperatura segons el gust personal. 

En les experiències que es plantegen continuació, modificant els factors textura i 

temperatura, es buscarà una percepció gustativa diferent per a una mateixa solució. 

 
 
 

7.3.1. Prova IV 
 

 

7.3.1.1. Plantejament de la prova 

En aquesta prova, per tal de comprovar l’efecte de la temperatura sobre el gust de 

certes substàncies es realitzarà un segon tast. En aquest, es prepararan tres solucions 

d’aigua i sacarosa. Les tres mescles seran idèntiques, únicament es modificarà la 

temperatura de la solució en el moment del tast. La primera mostra es tastarà a una 

temperatura aproximada de 10 oC, la segona mostra a temperatura de 20 oC i la 

tercera a una temperatura superior respecte la de l’ambient (30 oC). 

Altra vegada es remarca l'ús de sacarosa, ja que l'estudi es realitza en el cas específic 

de les substàncies dolces. L'objectiu d'aquesta prova és que el tastador faci una 

distinció i que aquesta es produeixi a causa de la influència de la temperatura, tot en 

relació al nivell de dolçor de les solucions presentades. 

Els resultats seran recollits individualment (per a cada tastador) i finalment 

s’agruparan en una taula general per tal d’extreure’n unes conclusions. 



   

7.3.1.2. Hipòtesi 

Amb un grau d’influència menor o major, la temperatura, de la mateixa manera que ho 

fa la textura, modificarà la dolçor percebuda. Les mostres proporcionades als tastadors 

no superaran el llindar que el paladar humà és capaç de suportar i per tant totes seran 

percebudes com a dolces però amb una intensitat diferent. 

Es preveu que la mostra més calenta incrementi la sensació dolça que experimenta el 

tastador. Sent així, la mostra que es presenta a temperatura ambient podria provocar 

una sensació mitjana, és a dir, menys dolça que la mostra escalfada però més que la 

mostra presentada a temperatures inferiors. 

 
 

7.3.1.3. Procediment 

Per dur a terme aquesta prova simplement s’ha d’establir una concentració de 

sacarosa per a les tres solucions. Aquesta no pot ser ni molt elevada, ni molt reduïda, 

sinó que ha de tenir un grau de dolçor mitjà capaç de garantir que la temperatura no 

anul·li la percepció del gust dolç i que el tastador sigui incapaç d’esbrinar fàcilment que 

es tracta de la mateixa solució. En aquest cas, la concentració escollida ha estat de 20 

g/l. 

Aquesta dissolució ha estat elaborada mitjançant un recipient amb capacitat per a 8l. 

Per tal d’evitar el seu deteriorament ha estat conservada en un refrigerador i en el 

moment del tast ha estat escalfada a temperatura ambient i a 30 oC, de tal manera que 

en el moment del tast es disposava de tres solucions idèntiques a 10, 20 i 30 oC 

aproximadament. 



   

Un cop s'han obtingut les mostres, aquestes s'han donat als tastadors. S'han presentat 

d'una manera aleatòria i no han estat tastades seguint un orde concret, sinó que ha 

estat el tastador el que ha escollit l'ordre de tast. Els resultats en estat anotats 

individualment en la fitxa següent de la qual es disposava en el moment de la prova: 

 
 

Font 20. Fitxa de tast prova IV 



   

7.3.1.4. Resultats 

La prova ha estat realitzada per 29 tastadors. Els resultats han estat recollits 

individualment en les fitxes de tast i es representen conjuntament en la taula següent: 
 

Núm. 

tastador 

Temperatura de les mostres 

Freda 10 oC 

(A) 

T. Ambient 20 oC 

(B) 

Calenta 30 oC 

(C) 

1 8,7 6,9 5,4 

2 6,7 5,1 4,2 

3 9,5 7,1 1,5 

4 3,3 6,7 8,3 

5 0,7 8,5 4,6 

6 5,3 6,7 8,3 

7 0 7,8 5,4 

8 4,8 4,8 4,8 

9 9 7,2 5,8 

10 2,2 4,9 5,8 

11 2,3 4,9 6,6 

12 2,4 6,7 4,1 

13 2,6 7,8 5,2 

14 0,7 7,6 4,7 

15 4,9 8,3 3 

16 4,7 4,7 4,7 

17 2,2 7,6 6,2 

18 4,4 7,6 0,9 

19 7,5 4,2 8,2 

20 4,9 8,4 1,2 

21 2,5 7,9 5 

22 2,1 4,9 7,4 

23 3,5 5,3 9,5 

24 9,5 6,7 4,2 

25 1,9 4,4 6,7 

26 9 5,5 1,5 

27 7 8,5 0,9 

28 0,4 4,4 7,8 

29 1,2 9 6,1 

Mitjana 4,3 6,5 5,1 

D. Estàndard 3,0 1,5 2,3 
I. Confiança 1,1 0,6 0,9 

*Les mostres han estat valorades en una escala d’entre 0 i 9,5. Sent 9,5 el màxim de 

dolçor percebuda per un tastador. 

Font 21. Taula de resultats prova IV 



   

7.3.1.5. Conclusions 

Tal com havia estat plantejat en la hipòtesi, la temperatura, de la mateixa manera que 

ho fa l’aroma o el color, ha intervingut en percepció de la dolçor. Exceptuant els 

tastadors 8 i 16, la resta de participants en l’experiència han destacat una diferència 

entre les mostres. Per altra banda, la predicció sobre la percepció de les mostres ha 

estat errònia. Tot i que s’esperava que la mostra escalfada sigues percebuda com la 

més dolça, la mostra presentada a temperatura ambient ha resultat ser la que ha 

provocat una sensació més dolça. 

La mostra A (10 oC), tal com s’havia plantejat, és la que ha provocat menys sensació 

dolça. Per tant, els resultats coincideixen amb l’estudi dut a terme per la Universitat 

Catòlica de Lovaina: al reduir la temperatura, es redueix la percepció gustativa. 

Aquesta disminució de la dolçor percebuda explica, per exemple, com en alguns 

productes com ara els gelats industrials s’hi afegeixen grans quantitats de sucres i 

edulcorants. 

A la mostra B, que es presentava a 20 oC, se l’hi ha atorgat la dolçor més elevada de tal 

manera que es diferencia sobretot de la mostra A. S’observa que la desviació 

estàndard de la solució C (30 oC) és més petita que la de les altres mostres, i per tant, 

es constata que hi ha més coincidència en la percepció, és a dir, que els tastadors 

situen en un llindar més reduït la sensació de dolçor produïda per la solució. 

La mostra C, la més calenta, es preveia que produís una sensació dolça superior. 

Segons el fonament teòric, les substàncies calentes, dins d’uns intervals determinats, 

augmenten l’experiència gustativa potenciant-ne els sabors. Un dels factors que pot 

explicar que la mostra C no hagi estat percebuda com la més dolça, és que aquesta 

hagi superat els llindars dins dels quals la temperatura contribueix amb l’augment de 

sabor captat. 

Fent referència als intervals de confiança, es remarca que el global dels tastadors han 

trobat diferències considerables entre la solució presentada a temperatura ambient i 

la solució presenta un una temperatura inferior. Contràriament, la resta de mostres 

entre si poden ser percebudes d’una manera similar o igual, ja que els intervals de 

confiança queden encavalcats. 

Finalment, amb la prova realitzada, es confirma l’efecte de la temperatura sobre la 

percepció de la dolçor. Veiem com la mostra més freda produeix una percepció de la 

dolçor menor respecte les més calentes, tot i que, no podem afirmar que en 

augmentar la temperatura augmenten la sensació de dolçor percebuda. Per altra 

banda, també s’ha observat com temperatures massa altes poden confondre al 

tastador fent que aquest percebi com a menys dolces mostres més calentes. 



   

7.3.2. Prova V 
 

7.3.2.1. Plantejament de la prova 

En aquesta segona prova, per tal de comprovar l’afecte de la textura sobre el gust de 

certes substàncies es realitzarà un tast. En aquest, es prepararan quatre mostres, el 

contingut de les quals serà el mateix producte presentat amb textures diferents 

(pedra, gra gran, gra petit i pols). Com a producte s’utilitzarà sacarosa, ja que és el 

sucre més corrent i altra vegada interessa fer l’estudi en el cas l’específic de les 

substàncies dolces. L’objectiu d’aquesta prova és que el tastador faci una distinció 

influït per la textura, en relació al nivell de dolçor de les mostres presentades. 

Els resultats seran recollits individualment (per a cada tastador) i finalment 

s’agruparan en una taula general per tal d’extreure’n unes conclusions. 

 
 

7.3.2.2. Hipòtesi 

Un cop mes, gràcies a la testada influència dels sentits en la percepció de la dolçor, es 

defensa que la textura tindrà un efecte determinant a l'hora de percebre el gust. 

Possiblement, els sucres amb una textura més fina (pols/gra petit) seran percebuts 

com a més dolços a causa que es podran escampar per tota la superfície de la llengua i 

així arribar amb més facilitat a tots als receptors. Contràriament, el sucre de gra més 

gran o el sucre pedra, no s'escamparà amb tanta facilitat a la boca i serà percebut com 

a menys dolç. 

També cal puntualitzar que el sucre de pedra, ja que es mantindrà en boca durant un 

període de temps més prolongat, podria provocar una sensació més dolça 

principalment promoguda per l'associació entre la persistència del gust en boca i el 

grau de dolçor. 
 

Font 22. Textura de les mostres utilitzades. 



   

7.3.2.3. Procediment 

Per obtenir sucre amb textures diferents es pot reduir una textura inicial a textures 

més petites. En aquest cas, a partir d’un sucre pedra, s’han obtingut diferents textures 

mitjançant la fragmentació i el posterior tamisat de la substància inicial. S’han usat 

diferents tamisos, cada cop més fins, per aconseguir mostres de mides diferents. 

La textura pedra no s’ha modificat, és a dir, s’ha mantingut amb la forma inicial. Per 

altra banda les altres textures han estat modificades per mitjà dels estris prèviament 

esmentats. 

És necessari conservar les mostres finals en recipients hermètics. La humitat pot 

alterar el producte, sobretot en el cas del sucre en pols, ja que és més higroscòpic. 

Un cop s'han obtingut les mostres, aquestes s'han donat als tastadors. S'han presentat 

d'una manera aleatòria i no han estat tastades seguint un orde concret, sinó que ha 

estat el tastador el que ha escollit l'ordre de tast. Els resultats en estat anotats 

individualment en la fitxa següent de la qual es disposava en el moment de la prova: 

 

 

Font 23. Fitxa de tast prova V. 



   

7.3.2.4. Resultats 

La prova ha estat realitzada per 24 tastadors. Els resultats han estat recollits 

individualment en les fitxes de tast i es representen conjuntament en la taula següent: 

 

 

 

 
Núm. Tastador 

Textura de les mostres  

Pedra (a) 
Gra gran 

(b) 

Gra petit 

(c) 
Pols (d) 

Suma 
ordenacions 

tastadors 
a ≥ 3 mm b = 1-3 mm c = 1-0,5mm d ≤ 0,5 mm 

1 3 2 1 4 10 

3 1 2 3 4 10 

4 2 1 3 4 10 

5 2 1 3 4 10 

6 1 2 3 4 10 

7 3 1 2 4 10 

8 1 2 3 4 10 

9 1 2 4 3 10 

10 2 3 1 4 10 

11 4 2 1 3 10 

12 1 2 3 4 10 

13 3 1 2 4 10 

14 1 2 3 4 10 

15 2 1 3 4 10 

17 2 1 3 4 10 

18 1 2 3 4 10 

19 4 3 2 1 10 

20 1 3 2 4 10 

21 1 2 4 3 10 

23 1 3 2 4 10 

24 1 2 3 4 10 

25 1 2 4 3 10 

26 1 2 3 4 10 

27 1 2 4 3 10 

Suma ordenacions de 

les mostres 
41 46 65 88 

 
240 

*Les mostres més dolces han estat puntuades amb un 4, les menys dolces amb un 1. 

 
Font 24. Taula de resultats prova V. 
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7.3.2.5. Estudi estadístic 

Els resultats recollits i el plantejament de la prova corresponen a una ordenació segons 

la normativa espanyola UNE-ISO 8587. Per tant s’ha pogut aplicar el test de Friedman: 

 
� � � � �  = 

12 

24 · 4 4 + 1  

 
 412 + 462 + 652 + 882 − 3 · 24 4 + 1 = 34,15 

 
 

 

El test de Friedman conclou que hi ha una diferència representativa entre les mostres 

(Ftest > 7,81). Per tant, és possible trobar la MDS: 

 
 

1,96 

MDS =   
24 · 4(4 + 1) 

6 

 

= 9,35 

 
 
 
 

 Dp(a-b) =|41-46|= 5  Dp(a-c) =|41-65|= 24  Dp(a-d) =|41-88|= 47 

 
 Dp(b-d) =|46-88|= 42 

S’observa una mínima diferència significativa (MDS) entre totes les mostres exceptuant 

les mostres a i b. Entre aquestes dues, no hi ha una mínima diferència significativa, ja 

que Dp(a-b) < MDS. 



   

7.3.2.6. Conclusions 

Segons mostren els resultats obtinguts, la textura és un factor que modifica la 

percepció del gust dolç. Seguint el fil de la hipòtesi plantejada, les textures més fines 

augmenten la sensació dolça, possiblement perquè s’escampen amb més facilitat per 

tota la superfície de la llengua i la cavitat bucal on trobem les cèl·lules receptores del 

gust. Per altra banda, les textures de les mostres amb una mida superior han estat 

percebudes menys dolces, possiblement perquè no s’escampen amb tanta facilitat per 

la superfície de la llengua i la cavitat bucal. 

La textura més fina, amb una mida inferior a 0,5 mm, ha estat percebuda per la 

majoria de participants com la més dolça. Els tastadors hi han trobat diferències 

significatives segons el tractament estadístic, fins i tot, amb el gra petit que presenta 

unes mides força similars. Un 75% dels tastadors ha percebut el sucre amb textura pols 

com el més dolç respecte les altres mostres. 

Les mostres a i b, les quals presenten una mida més gran, han estat percebudes com a 

menys dolces. Tant la textura de pedra (a) com la de gra gran (b) han donat uns 

resultats similars i entre elles no hi ha una diferència significativa. Tot i que un 58,3% 

dels participants ha valorat la textura pedra com la menys dolça, i un altre 58,3% la 

textura de gra mitjà com la segona menys dolça, podríem afirmar que el grau de dolçor 

percebut és similar. 

En conclusió, la hipòtesi plantejada s’ha confirmat i les textures més fines han estat 

percebudes com a més dolces. Les textures proposades es diferencien entre elles i 

provoquen una percepció diferent de la dolçor cada una. Contràriament, cal 

puntualitzar que les mostres amb mides més grans no mostren diferències 

significatives entre elles. Podem afirmar per tant, que la textura influeix en la 

percepció del gust dolç i que com més petita és aquesta, més s’accentua la percepció. 



   

8. El poder edulcorant 
 

La sacarosa o el sucre de taula, és possiblement el producte que la majoria de població 

associa al sabor dolç. Efectivament, la sacarosa produeix una sensació dolça en boca 

però no és l’única substància capaç de fer-ho. Totes aquelles substàncies que reben el 

nom d’edulcorants són percebudes com a dolces per a les persones. Segons la teoria 

n’hi ha de diferents tipus i algunes més potents que d’altres, és a dir, que 

proporcionen una sensació més dolça. Quan això succeeix es diu que tenen un poder 

edulcorant major. Tot i això, es percep aquesta diferència dolça? I d’altra banda, és tan 

satisfactòria com la sensació dolça que proporciona la sacarosa? Cal tenir en compte 

que la societat actual està acostumada o fidelitzada culturalment al gust de la sacarosa 

i per aquest motiu aquesta produeix una gran satisfacció. 

En l’experiència que es planteja a continuació, modificant el component edulcorant, es 

buscarà la percepció gustativa i el grau de satisfacció que proporcionen unes solucions 

que teòricament tenen una intensitat dolça igual o molt similar. 

 
 

8.1. Plantejament de la prova 
 

Per tal de comprovar l’eficàcia de les diferents substàncies edulcorants es realitzarà un 

tast. Aquest servirà per portar a la pràctica el seu efecte edulcorat i la satisfacció que 

proporcionen. 

Es tastaran un conjunt de 5 solucions; cada una preparada amb un edulcorant diferent 

però amb el mateix grau de dolçor. Ja que existeix un gran nombre d’aquest tipus 

d’additius, no és possible realitzar la prova amb tots ells. Principalment perquè la 

prova requereix temps i estudi per a cada substància analitzada, però també perquè 

això suposaria repetir l’experiència desenes de vegades seguint un mètode acurat i 

constant, molt més laboriós i econòmicament més costós. 

Per tal d’acostar-se al màxim a l’estudi de tots els edulcorants, s’ha intentat escollir un 

edulcorant característic de cada un dels subgrups en els quals aquests es classifiquen. 

Com a edulcorant natural s’utilitzarà la sacarosa, com a edulcorants derivats de 

productes naturals s’ha escollit el sucre invertit i el sorbitol, i finalment, com a 

edulcorants artificials s’ha optat per usar l’Aspartam i la Sucralosa. No ha sigut possible 

aconseguir un edulcorant d’origen vegetal pur, per tant, aquest tipus d’edulcorants no 

serà inclòs en la prova. 



   

La tasca del tastador serà determinar la dolçor de cada solució i puntualitzar el grau de 

satisfacció que proporciona, segons la seva experiència, cada edulcorant. D’aquesta 

manera es podrà observar si realment el poder edulcorant és apreciat i quin dels 

additius és més satisfactori. 

Els resultats seran recollits individualment (per a cada tastador) i finalment 

s’agruparan en una taula general per tal d’extreure’n unes conclusions. 

 
 

8.2. Hipòtesi 
 

Segons les dades recollides en la teoria es defensa que, efectivament, el poder 

edulcorant tindrà el seu efecte i per tant totes les substàncies seran percebudes amb 

un mateix grau de dolçor. 

D’altra banda es defensa que no tots els edulcorants seran rebuts amb la mateixa 

satisfacció, sinó el contrari. L’edulcorant que possiblement tindrà més acceptació serà 

la sacarosa degut al seu freqüent consum i al seu sabor específic. 

 
 

8.3. Procediment 
 

Per dur a terme aquest tast en primer lloc s’ha d’establir el poder edulcorant de cada 

substància. Segons el contrast de dades recopilades s’han determinat els poders 

edulcorants següents: 

 Sacarosa  1 

 Sorbitol  0,6 (respecte a la sacarosa) 

 S. Invertit  1,3 (respecte a la sacarosa) 

 Aspartam  400 (respecte a la sacarosa) 

 Sucralosa 600 (respecte a la sacarosa) 

A partir d’aquestes dades i dels càlculs pertinents es poden determinar les 

concentracions adients per tal d’obtenir 5 solucions amb solut diferent i un grau de 

dolçor teòric igual: 

 Solució A : 20 g/l (sacarosa) 

 Solució B : 33,3 g/l (sorbitol) 

 Solució C : 15,4 g/l (sucre invertit) 

 Solució D : 0,1 g/l (aspartam) 

 Solució E : 0,03 g/l (sucralosa) 



   

Aquestes dissolucions han estat elaborades mitjançant recipients amb capacitat per a 

1,5l. No se n’ha produït un volum més elevat a causa de la poca quantitat de solut de la 

que es disposava. Per tal d’evitar el seu deteriorament han estat conservades en un 

refrigerador. 

Cal esmentar que l’obtenció de substàncies edulcorants en estat pur, a nivell 

particular, és força complicada. A les superfícies comercials, aquestes substàncies es 

troben combinades entre si i amb altres additius o conservants. L’obtenció, en aquest 

cas, de les mostres utilitzades ha estat possible gràcies a col·laboradors que han 

proporcionat les substàncies desitjades d’una manera desinteressada. 

Un cop s'han obtingut les mostres, aquestes s'han donat als tastadors. S'han presentat 

d'una manera aleatòria i no han estat tastades seguint un orde concret, sinó que ha 

estat el tastador el que ha escollit l'ordre de tast. Els resultats en estat anotats 

individualment en la fitxa següent de la qual es disposava en el moment de la prova: 

 
 

 

Font 25. Fitxa de tast prova Poder Edulcorant. 



   

8.4. Resultats 
 

La prova ha estat realitzada per 28 tastadors. Els resultats han estat recollits 

individualment en les fitxes de tast i es representen conjuntament en la taula següent: 
 

 
 

Núm. 

Tastador 

Substàncies edulcorants 

Sacarosa 

(A) 

Sorbitol 

(B) 

S. Invertit 

(C) 

Aspartam 

(D) 

Sucralosa 

(E) 
Dolçor Sat. Dolçor Sat. Dolçor Sat. Dolçor Sat. Dolçor Sat. 

1 6,7 3,4 2,7 0,9 0,4 7 5,1 4,5 9,1 8,3 

2 6,8 6,8 3,7 6,7 2,5 6,8 6,8 4,2 5,8 6,8 

3 7,7 0 2,5 6,7 7,1 3,5 4,3 8,2 9,5 1,3 

4 7,9 2,3 8,2 4 1,6 4,6 2,6 4,9 7,6 6,6 

5 1,5 2,7 4,6 0,6 2,8 1,1 8,5 0,4 6,9 6,9 

6 3,1 0,6 0,4 2,2 0,3 3,7 5,2 5,1 4,7 6,8 

7 2,8 6,5 0 0 0 0 6,9 8,2 8,8 9,5 

8 3 2,2 3,3 3,3 5,4 5,4 6,9 2,9 8,4 1 

9 5,8 2,6 3,1 2,7 3,1 4,9 8 9,3 8,8 7,7 

10 7,9 7,3 9 0 8,2 9 5 6,3 9 1 

11 6,9 5,3 0,8 0,8 1,9 3,3 7,6 8,2 6,4 7 

12 9 5,8 8 0,3 1,7 4,5 6,9 0,7 8,5 7,5 

13 9 9,1 0,4 0,3 2,4 2,4 4,3 4,3 7,3 7,2 

14 4,4 4,4 2,2 0 0,2 0,9 6,6 6,3 9,5 9,5 

15 8,2 9,1 3,1 3,2 1,1 1,2 5,3 1,7 4,2 3,2 

16 4,9 9,1 4 4,6 1,5 0 4,6 0,2 9,4 9,4 

17 1,5 1,5 0 2 3,4 3,4 0,8 8,5 8,5 4,5 

18 3,7 0,5 3,7 0,5 3,7 3,5 3,5 3,7 8,6 8,4 

19 4,5 7,5 4,5 7,5 2,8 8,7 2,8 4,5 9,1 0,8 

20 8,5 8,5 5,6 5,6 2,5 2,5 0,5 0,5 7,3 7,3 

21 4 4 7 3,5 2,5 6,7 0,7 0,7 9 8,5 

22 2 2,2 1,2 1,6 1,7 1 1,9 1,9 8,7 5,8 

23 5 9,5 5 5 7,8 3 3,3 7,4 9,5 2,2 

24 3 3 3,6 1,6 3,4 6,1 1,5 4 7,1 3 

26 5 4,3 3,2 2,9 2,5 3 0,5 0,6 8,2 8,7 

27 6 5,2 8,2 4,7 3,8 2,8 2 3,8 8,3 6,8 

28 3,3 3,5 9 8,9 4,5 5,1 0,6 1 7,6 8 

29 4,8 4,7 7,1 8,8 0,8 2,3 3 0,2 9,2 8,8 

Mitjana 5,2 4,7 4,1  3,2  2,8 3,8 4,1 4,0 8,0 6,2 
D. Estàndard 2,3 2,9 2,8  2,7  2,2 2,4 2,5 2,9 1,4 2,8 
I. Confiança 0,9 1,1 1,1  1,1  0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 1,1 

*Les mostres han estat valorades en una escala d’entre 0 i 9,5. Sent 9,5 el màxim de 

dolçor i satisfacció percebuda per un tastador. 

Font 26. Taula de resultats prova Poder Edulcorant. 



   

 
 
 
 

 

Font 27. Gràfica representativa dels intervals de confiança de les mostres tastades. 

 
 
 
 
 
 

 

Font 28. Edulcorats utilitzats en la prova. Font 29. Imatge captada en el moment del tast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

Sorbitol S. Invertit Aspartam  

[ 6,1 5,2 3,6 5,1 8,5 

{ 4,3 3 2 3,1 7,5 



   

8.5. Conclusions 
 

Donant un primer cop d'ull a les dades recollides, s'observa que la majoria de 

substàncies han estat percebudes amb un nivell de dolçor similar. Tot i que la mostra 

de sucralosa ha estat qualificada de més dolça, fent una aproximació, es podria 

classificar la resta de mostres dins d'un interval mitjà de dolçor. Pel que fa a la 

satisfacció, es demostren notables diferències. Tal com s'havia esmentat en el 

plantejament de la prova, els edulcorants presenten sensacions satisfactòries 

diferents. 

Segons mostra el gràfic i la taula de valors, la sucralosa ha estat percebuda com a més 

dolça. Aquesta diferenciació pel que fa a escala de dolçor, la podria explicar un error 

experimental, tot i que la metodologia seguida en la preparació de les mostres ha estat 

molt meticulosa. En primer lloc, és necessari remarcar que no hi ha un valor fix que 

determini el poder edulcorant d'aquesta substància. La dolçor relativa d'un edulcorant 

varia en funció de la puresa o mètode emprat per a sintetitzar-la, i és per això que 

sovint el poder edulcorant d'un producte es situa dins d'un interval, i no pas en un 

valor concret. En aquesta experiència s'ha utilitzat, com a dada de referència per a la 

sucralosa, un poder edulcorat amb valor de 600. Malgrat que s'han estudiat les fitxes 

tècniques de la substància, en aquestes no es detalla un poder edulcorant concret i és 

possible haver comès un error en l'assignació del poder edulcorat de la sucralosa. 

El sucre invertit, de la mateixa manera que succeeix amb la sucralosa, no té un valor 

concret que designi el seu poder edulcorant. A més a més, és un producte creat a 

partir d'altres substàncies edulcorants (glucosa i fructosa principalment), depenent de 

les concentracions d'aquestes substàncies el nivell dulcificant del producte pot variar 

considerablement. És possible, que pels motius esmentats, no s'hagi fet una 

determinació correcta del poder edulcorant, de tal manera que la mostra resultant 

hagi estat menys dolça. 

Observant altra vegada els nivells de dolçor percebuts, podem afirmar que els 

tastadors han estat capaços de diferenciar notablement la sucralosa de la resta 

d'edulcorants. Per altra banda, la sacarosa presenta uns nivells de dolçor similars als 

del sorbitol i l'aspartam, però es diferencia del sucre invertit, ja que els intervals de 

confiança de les dues mostres no coincideixen. 

Valorant els nivells de desviació estàndard percebuts en cada mostra, destaca la 

mínima desviació en la percepció dolça de la sucralosa. Els baixos valors d'aquesta 

desviació indiquen que la majoria de tastadors ha coincidit en que la seva dolçor és 

elevada. 



   

Contradient la hipòtesi plantejada, la mostra amb sacarosa no ha estat la que ha 

produït més satisfacció als tastadors. Aquests han relacionat, en el cas de la sucralosa, 

la dolçor amb la satisfacció. És a dir, la mostra percebuda com a més dolça, també és la 

que ha provocat més satisfacció. Contràriament al que s'havia plantejat, tot i l'ús 

freqüent i assumit per part dels tastadors de la sacarosa, aquesta no ha produït la 

satisfacció esperada. Possiblement, si els nivells de dolçor percebuts haguessin estat 

més propers, els resultats haurien variat. Per tant, no seria correcte afirmar, avalant-se 

amb la prova realitzada, que la sucralosa produeix més satisfacció que la sacarosa, ja 

que els nivells de dolçor percebuts no han estat els mateixos. 

Seguint amb la satisfacció produïda per les mostres, s'observa que el sorbitol ha 

adquirit uns valors força inferiors respecte a la resta de substàncies. Tot i que no havia 

estat plantejat en la hipòtesi, és cert que el sorbitol presenta un sabor característic, 

produint a més d'una sensació dolça, una sensació fresca i fins i tot un punt amarga. 

Aquest sabor característic podria ser el causant de la poca satisfacció que ha produït la 

mostra. 

Finament, podem concloure que l'experiència ha estat força satisfactòria. Tot i que 

algunes mostres han estat diferenciades per la seva dolçor, d'altres han estat 

percebudes d'una manera força similar. El sorbitol ha estat el menys valorat quan a 

satisfacció, i a diferència dels resultats esperats la sacarosa no ha estat valorada com la 

més satisfactòria. Podríem matisar, d'altra banda, que el poder edulcorant és un valor 

relatiu i que es determina mitjançant un panell de tast. Aquest fet provoca que els 

valors d'aquest paràmetre que determina la dolçor no siguin exactes, i per tant, que no 

s'hagi pogut realitzar l'experiència amb més precisió. A més a més, els panells que 

determinen el poder edulcorat estan formats per membres experts que valoren 

únicament la capacitat endolcidora d'una substància. En aquesta experiència els 

tastadors són inexperts, i per tants, el risc que factors externs modifiquin la percepció 

del gust dolç és més elevat. 



   

9. Localització dels receptors de sabor de la 

llengua 
 

 

 

Com ja ha estat esmentat, la llengua és un dels principals òrgans que utilitzen els 

humans per a detectar els sabors. Això es deu al fet que a la llengua s’hi troben la 

major part dels receptors encarregats d’aquesta tasca. Aquests receptors es localitzen 

en una espècie de microvellositats de la llengua anomenades papil·les gustatives, 

concretament en unes cèl·lules especialitzades que formen els complexos coneguts 

com a botons gustatius. Aquests botons de les papil·les gustatives es reparteixen al 

llarg de tota la llengua, però aquest fet realment implica que es puguin percebre tots 

els sabors a totes les zones de la llengua? 

Està força estesa i acceptada la idea que cada regió de la llengua únicament 

s’encarrega de detectar un sabor. D’altra banda la comunitat científica defensa que 

aquesta idea és errònia, ja que els humans poden percebre sabors amb totes les parts 

de la llengua. Quina part de certesa hi ha en aquesta afirmació? Això és el que 

precisament es busca amb aquesta experiència. 

 
 

9.1. Plantejament de prova 
 

Per tal d’estudiar els receptors de sabor que hi ha a la llengua s’ha optat per realitzar 

un tast. Amb l’ajuda d’una pipeta es tastaran a l’atzar un conjunt de 5 solucions: una 

salada, una dolça, una àcida, una amarga i una neutre. La solució neutre actua coma 

control, és a dir, permetrà determinar si els tastadors són vàlids o no. 

Les solucions es tastaran mitjançant diferents parts de llengua: la davantera, la central, 

els laterals i la posterior. En total es faran 20 tastets per tal d’esbrinar la localització i 

funcionament d’aquets receptors. En especial, la prova es realitza per estudiar els 

receptors del sabor dolç, tot i així, s’ha vist oportú introduir altres sabors per a 

analitzar amb mes detall el cas concret del dolç i poder-lo comparar amb els altres 

sabors. 

Els resultats seran recollits individualment (per a cada tastador) i finalment 

s’agruparan en una taula general per tal d’extreure’n unes conclusions. 



   

9.2. Hipòtesi 
 

Es considera que els tastadors seran quasi sempre capaços de percebre el sabor 

independentment de la regió de la llengua amb la qual el tastin. D’altra banda, segons 

estudis realitzats, es pot afirmar que hi ha zones més sensibles a certs sabors. Per tant, 

també es constata que segons la regió de la llengua amb la qual es realitza la prova la 

substància pot ser detectada amb més freqüència o menys. Sent així, el dolç i el salat 

es percebran amb més freqüència a la punta de la llengua, l’àcid als laterals d’aquesta i 

l’amarg a la part posterior. Es podrien percebre amb menys freqüència l’àcid i l’amarg 

a la punta de la llegua o el dolç i el salat a la part posterior d’aquesta. 

 

 
9.3. Procediment 

 

Per dur a terme aquesta prova s’han d’elaborar 4 solucions sàpides i 1 d’insípida. La 

solució insípida simplement serà aigua. Per altra banda, les solucions sàpides seran 

dissolucions d’aigua i sacarosa, en el cas del gust dolç; d’aigua i clorur de sodi, en el cas 

del gust salat; d’aigua i àcid cítric, en el cas del gust àcid; i d’aigua i sulfat de quinina, 

en el cas del gust amarg. 

Tot i que la preparació és relativament senzilla, la selecció de les concentracions 

adients per a cada solució ha estat un procés llarg i laboriós. Per tal que una 

determinada solució no sigui percebuda en totes les zones de la llengua és necessari 

buscar solucions molt properes al llindar de percepció. Aquesta tasca requereix un alt 

nombre d’assajos i experiència en el camp sensorial. Tant és així, que com a base inicial 

s’ha partit de les concentracions proposades per Ramon Viader en el seu llibre <<Vi, 

cos i cervell>>. D’altra banda, aquestes dades inicials han estat modificades després de 

diversos tastos fent de les concentracions finals les següents: 

 Sacarosa: 6,5 g/l 

 Clorur de sodi: 2 g/l 

 Àcid cítric: 0,9 g/l 

 Sulfat de quinina: 4 mg/l 

Aquestes dissolucions han estat elaborades mitjançant 4 recipients amb capacitat per 

a 8 litres. Per tal d’evitar el seu deteriorament han estat conservades en un 

refrigerador. 

Cal esmentar que l’obtenció de sulfat de quinina en estat pur, sense additius ni 

conservants i a escala particular, és força complicada per motius econòmics i logístics. 

L’obtenció, en aquest cas, de les mostres utilitzades ha estat possible gràcies a 

col·laboradors que han proporcionat la substància en qüestió d’una manera 

desinteressada. 



   

Un cop s'han obtingut les mostres, aquestes s'han donat als tastadors. S'han presentat 

d'una manera aleatòria i no han estat tastades seguint un orde concret, sinó que ha 

estat el tastador el que ha escollit l'ordre de tast. Els resultats en estat anotats 

individualment en la fitxa següent de la qual es disposava en el moment de la prova: 

 
 

Font 30. Fitxa de tast prova receptors de la llengua. 

 

 

Font 31. Imatge captada en el moment del tast. Font 32. Imatge captada en el moment del tast. 



   

9.4. Resultats 
 

La prova ha estat realitzada per un conjunt de 15 tastadors. Encara que els resultats 

haguessin estat més fiables augmentat el nombre total de tastadors, les 

característiques de la prova, junt amb l’elevat efecte de la fatiga per part dels 

tastadors, han dificultat la seva realització. Els resultats han estat recollits 

individualment en les fitxes de tast i es representen conjuntament en la taula següent: 

 
 

 
 Sabor 
 Dolç Salat Àcid Amarg Neutre 

  
Davantera 

1 1 1 1 0  
11 

1 1 1 1 1  
14 

1 0 0 1 1  
9 

0 0 1 0 0  
4 

1 1 1 1 1  
10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
  

ll
e
n
g
u
a
 

 
Lateral 

0 1 1 1 1  
10 

1 0 0 1 0  
9 

0 0 0 1 1  
7 

1 0 1 1 0  
7 

0 0 0 0 0  
6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

la
 

 

P
a
rt

 

d
e
 

 
Central 

0 0 1 1 1  
11 

1 1 1 0 0  
10 

0 0 0 1 1  
11 

0 1 1 0 1  
6 

1 0 1 1 0  
10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
  

  
Posterior 

1 0 1 0 0  
10 

1 0 0 0 1  
10 

1 0 1 1 1  
12 

1 1 1 1 1  
11 

1 1 1 1 0  
11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

* Cada posició de les caselles Sabor/Part de la llengua correspon a un mateix tastador. 

Quan el tastador ha percebut correctament la mostra ha estat puntuat amb un 1, quan 

ho ha percebut erròniament la mostra amb un 0. Les caselles blaves mostren el total 

de mostres percebudes. 
 

Font 33.Taula de resultats prova receptors de la llengua. 



   

9.5. Conclusions 
 

Segons mostren les dades obtingudes, el gust dolç i el gust salat són els que es 

perceben amb més facilitat en les diferents parts de la llengua. Tot i que s’esperava 

una percepció del gust dolç més elevada a la punta de la llengua, aquesta ha estat 

similar en les diferents parts. Aquest fet ens indica que, efectivament, el gust dolç es 

pot percebre amb totes les parts de la llengua, però no ens confirma que aquesta 

percepció s’accentuï a la punta de la llengua tal com està demostrat científicament. El 

gust salat, per altra banda, sí que mostra una petita diferència quant a nivell de 

percepció. És a dir, tot i que es percep amb les diferents parts de la llengua amb força 

intensitat, a la punta de la llengua, es perceben amb un nivell més elevat, tal com ho 

confirmen els estudis. 

El sabor amarg i el sabor àcid, no han estat detectats amb tanta freqüència. Per una 

banda, el sabor amarg es detecta menys, a les zones on teòricament i hi predomina la 

percepció d’altres gustos, però es detecta amb una regularitat més elevada a la part 

posterior de la llengua, confirmant la hipòtesi plantejada. El sabor àcid, no ha estat 

percebut de la manera esperada, ha estat detectat amb totes les parts de l’òrgan 

bucal, però en els seus laterals, on precisament s’esperava una percepció més elevada, 

la percepció ha estat de les més reduïdes. Aquest fet pot ser degut al tipus d’àcid 

utilitzat, el qual ha estat àcid cítric. Aquest tot i ser majoritàriament àcid pot presentar 

algun punt de dolçor i confondre al tastador. Una solució podria haver estat l’ús d’àcid 

tartàric. Per altra banda també és possible que l’aplicació de la mostra a la part de la 

llengua corresponent no hagi estat la correcta i que per aquest motiu els resultats 

variïn. 

Es comprova per altra banda, que la solució neutra, que pretenia qualificar els 

tastadors i determinar si aquests eren vàlids o no, presenta un percentatge d’error 

força elevat. Tot i això, que determinats tastadors identifiquin la mostra insípida com 

una mostra sàpida, no estableix que aquests no siguin vàlids i que per tant no puguin 

ser valorats. Possiblement aquesta atribució de sabors es deu a la permanència de les 

mostres anteriors en boca. Valorant aquest fet, s’hauria hagut de modificar el 

plantejament de l’experiència i, per exemple, neutralitzar la cavitat bucal, amb aigua 

abans de valorar cada mostra. 

Resumint, amb aquesta prova podríem confirmar que tots els sabors es poden 

percebre en les diferents parts de la llengua. D’altra banda, algunes parts de la llengua 

són més sensibles a determinats sabors, bé perquè s’hi localitzen més cèl·lules 

receptores del gust en qüestió o perquè les que hi ha són més eficaces. Un exemple en 

serien el gust salat, que es percep amb més freqüència a la punta de la llengua; o el 

gust amarg, que com demostra l’experiència, es detecta amb més freqüència a la part 

posterior. 



   

10. Conclusions generals 
 
 

Tal com s'ha plantejat inicialment, els estudis confirmen que el consum actual de 

productes ensucrats és abusiu. La gran aportació calòrica que suposa la ingesta 

d'aquests aliments és un factor que genera un nombre elevat de problemes sanitaris. 

Per aquest motiu, el consumidor, familiaritzat amb aquesta tendència, se sent cada 

cop més atret pels productes anomenats "light" o "zero". Tot i això, aquests no 

presenten les mateixes característiques i no transmeten la mateixa satisfacció que els 

productes que contenen sucres. És per aquest motiu, que seria interessant reduir, i no 

eliminar, el nivell de sucre de certs aliments. 

Per altra banda, si es reduís l'ús de la sacarosa, la sensació dolça que aquesta aporta 

també disminuiria. Aquesta problemàtica es resoldria amb l'ús d'edulcorants no 

calòrics els quals ofereixen la possibilitat d'augmentar el grau de dolçor sense aportar 

calories. Malgrat tot, teòricament, aquestes substàncies no produeixen la mateixa 

satisfacció que és capaç d'aportar la sacarosa. Veient aquest fenomen, s'ha comprovat 

que es poden dur a terme mètodes per augmentar la dolçor que no inclouen l'ús dels 

edulcorants. La interacció entre els diferents sentits en la percepció d'un sabor és un 

factor clau que determina en quin nivell es percep la dolçor. Alterant aspectes capaços 

de potenciar l'acció dels sentits com ara el color, l'aroma, la forma o la temperatura; és 

possible augmentar la percepció d'un sabor, i per tant, reduir la quantitat de 

substància que el provoca. 

Per part dels edulcorants no nutritius, es conclou en primer lloc que, tot i que son 

motiu de desconfiança per un sector de població crític, realment són substàncies 

acceptades i avalades per organismes oficials com l’EFSA (Agència Europea de 

Seguretat Alimentària). Aquestes organitzacions sotmeten els edulcorats a constants 

anàlisis de control per assegurar la seva no nocivitat. Per altra banda, aquest tipus 

d'additius també pot desenvolupar problemes de salut si es consumeixen en quantitats 

elevades de la mateixa manera que succeeix amb la sacarosa. La problemàtica que 

causa el consum abusiu de sucre per tant, no es soluciona únicament amb l'ús 

d'edulcorants. Un ús exclusiu i elevat d'aquestes substàncies podria desenvolupar 

malalties, no del mateix tipus que les que es donen a causa del sucre, però si d'una 

gravetat similar o superior. 



   

Una característica positiva dels edulcorants no calòrics, o poc calòrics, és que, si se'n fa 

un ús adequat, poden substituir el sabor de la sacarosa. En determinades ocasions els 

consumidors no acostumats al tast de sucres no aprecien diferències notables entre el 

sabor de la sacarosa i el sabor dels certs edulcorants no calòrics com la sucralosa. En 

altres ocasions, com succeeix en el cas del sorbitol, per arribar a igualar el nivell de 

satisfacció que produeix la sacarosa és necessària una combinació de diversos 

edulcorants. Paral·lelament, un augment de la sensació dolça, com s'ha observat en els 

tastos, pot produir una satisfacció major. Un part considerable dels tastadors relaciona 

l'augment de la dolçor percebuda amb l'increment de satisfacció que un edulcorant 

proporciona. 

Per tancar el tema, es planteja que no només els edulcorants no nutritius, o poc 

calòrics, són una solució per reduir l'aportació energètica dels productes ensucrats. 

Una alternativa, respecte a les solucions esmentades anteriorment, és l'ús 

d'edulcorants calòrics amb un alt nivell edulcorant. Aquests, amb petites dosis, 

permetrien endolcir una substància amb una aportació energètica reduïda. Un 

exemple és l'Aspartam; així i tot, caldria estudiar amb més profunditat les 

característiques d'aquestes substàncies per determinar si realment podrien realitzar 

aquesta funció. 

Posant el focus en la interacció dels sentits a l'hora de captar estímuls, es conclou que 

és factible potenciar un sabor dolç amb l'ús d'aromes, colorants o determinades 

textures i/o temperatures. Tot i això, és necessari fer referència al panell de tastadors i 

als mètodes utilitzats per arribar a aquestes conclusions. 

Fent ús de l'efecte que produeix el color es pot augmentar la sensació dolça d'un 

producte. En les begudes ensucrades, per exemple, una intensificació del color deguda 

a l'acció de colorants alimentaris podria augmentar la sensació dolça, podent reduir 

així el nivell de sucre original de certs elements sense alterar la dolçor percebuda del 

producte final. Tot i que és difícil determinar quins colors i amb quina mesura o grau 

aquests alteren el gust que es percep amb estudis d'aquesta envergadura, amb més 

recursos es pot determinar amb facilitat la influència específica de cada color en la 

percepció d'un sabor, fent així més assequible la proposta plantejada. 



   

Seguint amb les propietats dels productes, l'aroma és potser la característica que 

influencia d'una manera més marcada en la percepció d'un producte tastat. Tot i que 

la majoria de productes presenten una olor característica, aquesta pot ser 

transformada i intensificada per mitjà d'abstractes determinats. Com s'ha demostrat 

en els tastos, certs aromes relacionats habitualment amb substàncies dolces, com els 

afruitats, augmenten d'una manera accentuada la sensació dolça produïda. Amb 

aquesta propietat és possible endolcir un producte sense necessitat d'afegir-hi sucre. 

Per exemple, si als sucs concentrats industrials se'ls hi potenciés el caràcter aromàtic, 

possiblement es podria reduir l'elevada quantitat de sucres que aquests porten, 

disminuint també les calories adquirides en consumir el producte. 

Un altre factor clau que afecta la percepció sensorial dels aliments que ingerim és la 

textura. Segons les dades recollides les textures més fines potencien el gust dolç. La 

naturalesa dels elements més petits permet que aquest s'escampin amb més facilitat 

per boca concentrant la captació d'estímuls en un moment més reduït però intens. A 

més a més, també és cert que les substàncies líquides espessides augmenten el seu 

potencial edulcorant sent percebudes com a més dolces. 

Cal esmentar el destacat paper de temperatura en la detecció dels sabors. 

Habitualment, la sensació de frescor disminueix el grau de dolçor i les mostres més 

calentes, dins d'uns intervals determinats, potencien la dolçor percebuda. N'és un clar 

exemple el gelat, del qual se'n percep el sabor dolç amb molta més intensitat quan 

està desfet. Quan aquest es presenta a temperatures més baixes, la percepció de les 

substàncies que el componen es veu alterada. 

L'estudi dels receptors de sabor de la llegua també permet, en la mesura del que és 

possible, cercar recursos per disminuir la quantitat de sucres que porten alguns 

productes. Sabent que a la punta de la llengua s'hi localitza una certa abundància de 

cèl·lules receptores del gust dolç, les quals contenen les proteïnes T1R2 o T1R3, es 

poden dissenyar utensilis que facilitin el contacte de la substància en qüestió amb la 

punta de la llengua. Les copes, segons la seva forma, poden realitzar aquesta funció: 

un copa de cava, de diàmetre més estret, exposa, en un primer instant, el líquid 

introduït en boca a la punta de la llengua; per altra banda, una copa triangular de 

còctel (o qualsevol copa amb un diàmetre ample) escampa la substància per tota la 

cavitat bucal però sobretot per la part posterior i lateral. Aquesta característica, per 

exemple, s'utilitza en el tast de vins, ja que permet accentuar o disminuir les propietats 

d'aquests segons interessi. 



   

Deixant de banda les conclusions i l'anàlisi de les experiències plantejades, és 

indispensable avaluar el panell de tast. S'ha de deixar clar, que el panell de tast ha 

estat constituït per tastadors inexperts que no han estat ni entrenats ni calibrats 

prèviament. El grau de dificultat de les proves, el fet de realitzar-les amb un panell 

novell i l'esgotament dels tastadors, poden ser motius pels quals de vegades els 

resultats mostren divergència amb el fonament teòric. Cal tenir present que cada 

sessió de tast suposa una dedicació de 2 a 2,5 hores per cada tastador. D'altra banda, 

el panell és representatiu de la població, i per tant, els resultats que es presenten són 

un reflex de les veritables percepcions que experimenten els consumidors corrents. 

Les característiques del panell, també han requerit una especial dedicació i consciència 

en la preparació dels tastos. Amb motiu d'aquest factor, la preparació de les mostres 

es converteix en un repte laboriós i entretingut que possiblement no es reflecteix en el 

document presentat. Cal esmentar, que les mostres que formen aquest estudi han 

estat analitzades prèviament per tastadors experts, formats específicament en l'ofici 

del tast. Aquest fet garanteix que, un cop les mostres s'exposen a la població, les 

proves resulten efectives. Gràcies al fet que les mostres causen el punt just de dubte 

als tastadors, la percepció sensorial decanta la balança provocant una diferenciació 

entre les mostres tastades. 

Per finalitzar, es conclou que existeixen i han estat demostrades en aquest estudi 

diferents tècniques i mètodes per a reduir la concentració de sacarosa d'una 

substància sense modificar la sensació de dolçor que aquesta aporta ni la satisfacció 

que produeix. Veient aquesta possibilitat, s'afirma que està a l'abast de les empreses 

reduir el nivell de sucre dels seus productes, d'altra banda, a qui finament afecta el 

consum elevat d'aquesta substància és al consumidor, i per tant, hauria de ser aquest 

el primer interessant a adoptar un comportament responsable envers el consum i 

nutrició, deixant de banda les empreses, molts cops mogudes per interessos privats. 
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1. Synthèse du travail 
 
 

Dans la société actuelle, la forte consommation du sucre est une des causes qui 

provoque le plus de problèmes de santé. Les caractéristiques et le haut niveau de 

calories des produits sucrés peuvent être la cause des troubles alimentaires, des 

problèmes cardiovasculaires, de la détérioration des cavités dentales ou des cancers 

spécifiques. Pour chercher une solution à cette problématique qui touche une partie 

considérable de la population mondiale, dans ce travail, on a fait une recherche pour 

trouver des techniques qui aident à diminuer la consommation du sucre. Pour faire 

cette recherche, on a d’abord étudié les substances qui produisent une sensation de 

douceur et ensuite comment notre corps et nos cinq sens fonctionnent pour détecter 

un goût. 

En premier lieu, on s’est donc focalisé sur les édulcorants. Les édulcorants sont un type 

d’additif alimentaire qui produisent une sensation de douceur et qui s’emploient dans 

les produits alimentaires pour offrir un goût sucré. Il y a différents types d’édulcorants, 

mais ceux qui peuvent être intéressant pour substituer le sucre sont ces édulcorants 

qui ne sont pas caloriques. On distingue aussi différents types parmi ces édulcorants, 

mais ce qui est intéressant est qu’ils peuvent provoquer une sensation de douceur 

comment le saccharose (sucre de table) sans apporter de calories. Par contre, si on 

consomme ce type d’édulcorants d’une façon répétitive et abusive, ils peuvent être 

mauvais pour notre santé. C’est pour ce motif, que des édulcorants comme la 

sucralose, l’aspartame, la saccharine ou l’acésulfame K font l'objet d'une dose journalière 

admissible (DJA). 

En deuxième lieu, une autre manière de réduire le sucre des produits industriels est en 

faisant attention aux caractéristiques du produit en question. La couleur, la forme, 

l’odeur, la texture ou la température des aliments qu’on mange peuvent modifier 

notre perception du goût sucré comme on l’a démontré au cours du travail de 

recherche. Il est nécessaire de clarifier que la perception d’une saveur n’est qu’une 

sensation provoqué par le goût. La tâche de la vue, de l’odorat, du toucher et aussi de 

l’ouïe est essentiel pour percevoir des stimuli qui, finalement, tous ensemble vont 

former une saveur déterminée. 

La conclusion générale qu’on extrait du travail, d’une façon très résumée, c’est qu’on 

peut diminuer les problèmes sanitaires causés par le sucre en employant un mélange 

d’édulcorants qui ne sont pas caloriques dans les produits sucrés et en modifiant leurs 

caractéristiques et propriétés. En même temps, il faut remarquer que la forte 

consommation de certaines substances édulcorantes peut développer des problèmes 

de santé, des problèmes différents, mais d’un niveau égal ou supérieur à ceux que 

provoque le sucre. 



   

2. Estudi estadístic 
 
 

Les dades recollides han estat sotmeses a un tractament estadístic per assegurar la 

seva validesa i extreuen informació concloent. 

La Prova I conjuntament amb les proves III i V, que fan referència a la textura i a les 

olors en la percepció, corresponen a una ordenació. És a dir, els tastadors han ordenat 

les mostres amb 4 valors determinats i la suma total dels quatre valors és igual per a 

tots els tastadors. Per aquest motiu han estat sotmeses a l’estudi de les dades que 

proposa AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). 

La prova que fa referència als efectes de la temperatura en la detecció d’un sabor i la 

que fa referència al poder edulcorant es poden valorar segons els intervals de 

confiança que presenten les seves mostres. Si aquests coincideixen, no es pot 

assegurar amb claredat que les mostres es diferenciïn, en canvi, si aquests no 

coincideixen, es conclou que els tastadors perceben diferències considerables entre les 

mostres i són capaços de diferenciar-los. 

Finalment, la segona prova, que fa referència als efectes del color en la percepció de la 

dolçor, i la prova que intenta localitzar els receptors de sabor de les diferents parts de 

la llengua presenten més complexitat a l’hora de ser analitzades. Per aquest motiu, i 

perquè no es disposa dels recursos adequats, no s’ha pogut dur a terme una anàlisi 

factorial de correspondències (AFC) o el test de Q Cochran que haguessin estat una 

opció adient per avaluar els resultats obtinguts. 



   

2.1. Tractament estadístic d’una ordenació 
 

L’estudi de les dades obtingudes en forma d’ordenació s’ha dut a terme seguint la 

Norma UNE-ISO 8587 proposada per AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación). Segons marca aquesta norma, quan l’estudi realitzat compleix els 

requisits d’una ordenació cal sotmetre els resultats al Test de Friedman. L’objectiu del 

test és avaluar si hi ha diferències significatives, coma mínim, entre dos productes. 

Aquest test s’aplica quan j jutges han ordenat els mateixos p productes. 

Per les característiques de l’experiència el valor del test de Friedman és el següent: 
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On Ri és la suma d’ordenacions del producte i. 

 
 
 

En el cas que ens ocupa, si Ftest > 7,81 considerat el nombre de jutges, el nombre de 

productes i assumint un risc de 5%, es conclou que hi ha diferències consistents entre 

les ordenacions dels productes. 

Si amb el test de Friedman es conclou que hi ha diferències consistents entre les 

ordenacions dels productes es pot calcular la Mínima Diferència Significativa (MDS) per 

determinar quins productes són significativament diferents entre ells. 

Per les característiques de l’experiment, la MDS correspon a la següent fórmula: 
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Amb un risc α=0,05 (és a dir, amb un risc del 5%), el valor de z que cal considerar pel 

càlcul de MDS (corresponent a una probabilitat bilateral de α) és igual a 1,96. Aquest 

risc es coneix com a risc per comparació o risc individual. 

Si la diferencia (Dp) observada entre les sumes de les ordenacions de dos productes és 

superior o igual a la MDS (Dp ≥ MDS), llavors es conclou que els dos productes han 

obtingut ordenacions significativament diferents. 

Si la diferència observada és menor que MDS (Dp < MDS), llavors es conclou que els 

productes no han obtingut ordenacions significativament diferents. 
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3. Aprofundiment sobre els edulcorats utilitzats 
 

3.1. Sucre invertit 
 

Tipus d’edulcorant: Derivat de producte natural, nutritiu. 

 
Etiquetatge (codi Europeu): No presenta etiquetatge com a additiu alimentari. 

 
Poder edulcorant: 1,3 respecte a la sacarosa (PE= 1) 

 
Composició: Xarop compost de glucosa, fructosa i aigua. 

 
Pes molecular: 360,31 g/mol (glucosa+fructosa, amb absència d’aigua) 

 
Fórmula molecular: C12 H24 O12 

 
Solubilitat: Soluble en aigua. 

 
Higroscopicitat: Elevada (respecte a la sacarosa) 

 

Densitat: Depèn de les concertacions del xarop. 

Punt de fusió: Depèn de les concertacions del xarop. 

Poder energètic: 15 kJ/g 

 
Font 34. Representació molecular 

del sucre invertit 

Usos: S’utilitza en freqüència en pastisseria gràcies al seu elevat poder higroscòpic i la seva 

capacitat de mantenir la textura esponjosa. Aquestes propietats permeten una millor 

conservació de productes com brioixos, galetes o merengues. 

 

Sovint s’afegeix en productes congelats com els gelats, ja que no cristal·litza amb facilitat i té 

un punt de congelació baix. No s’utilitza coma edulcorant de taula. 

 

Síntesi: S'obté a partir de la hidròlisi de la sacarosa. Aquesta hidròlisi es pot dur a terme 

mitjançant tres mètodes: utilitzant l’enzim invertasa, per acció d'un àcid a temperatures 

elevades o mitjançant l’acció de resines sulfòniques. 

 

Producció mundial: No destaca un productor a escala mundial ni un país punter, ja que el preu 

del sucre invertit és força similar al de la sacarosa a causa del senzill procés d’obtenció 

d’aquest. 

 

Empreses productores: Rahul Sugar Producs o Triveni Chemicals 

 
Legalitat: Legalitzat de manera universal sense presentar controvèrsia. No hi ha establerta una 

IDA determinada. Per altra banda, presenta problemes similars als que la sacarosa i OMS ens 

recomana un consum responsable. 



   

3.2. Aspartam 
 

Tipus d’edulcorant: Artificial, no glúcid i nutritiu. 
 

Etiquetatge (codi Europeu): E-951 

 
Poder edulcorant: 200 respecte a la sacarosa (PE = 1) 

 
Composició: Dipèptid compost de dos aminoàcids naturals, l'àcid L-aspàrtic i la L-fenilalanina. 

 
Fórmula molecular: C14 H18 N2 O5 

 
Pes molecular: 294 g/mol 

 
Solubilitat: Soluble en agua i en etanol al 96%. 

 

Higroscopicitat: Baixa 

 
Densitat: 1,34 g/cm3 

Punt de fusió: 247 oC 

 
Poder energètic: 17 kJ/g 

 
 
 
 

Font 35. Representació molecular de 

l’aspartam 

 

Usos: Utilitzat en una gran varietat d’aliments venuts arreu del món. Es troba en productes 

com per exemple: begudes gasoses, gelatina, iogurt, xocolata, gelats, barreges de cacau, sucs 

de fruites, barretes nutricionals, melmelades, begudes proteiques o cereals. També es pot 

trobar en alguns productes farmacèutics com ara: laxants, pastilles per a la tos o vitamines. 

Tanmateix, és inadequat per a alguns usos, com ara la pastisseria, perquè es descompon en ser 

exposat a altes temperatures o en determinats medis àcids. 

La utilització de l’aspartam com a substitut del sucre pot reduir les calories en aliments i 

begudes, mentre que en manté la dolçor. Gràcies a aquesta qualitat és utilitzat en productes 

per a perdre pes o productes amb baix valor energètic (“productes light”) i en productes per a 

diabètics, com a part d'una dieta baixa en hidrats de carboni. 

Síntesi/obtenció: Mitjançant la reacció de la L-fenilalanina amb el metanol en àcid clorhídric 

s’obté l’èster metílic de fenilalanina. Posteriorment, mitjançant un enzim que catalitza la 

condensació d'àcids carboxílics amb altres compostos orgànics, l’èster es fa reaccionar amb 

àcid aspàrtic. 

Producció mundial: Ocupa un 7% en el mercat mundial dels edulcorants. La seva producció 

està guanyant força a la Xina. 

Empreses productores: HYET Sweet, SinoSweet, NutraSweet o Niutang. 

Legalitat: Legal a gran part del món i reconegut com a “edulcorant segur” per la FDA i l’EFSA. 

Tot i la polèmica que va portar el producte en sortir al mercat, no és perjudicial si s’habita la 

ingesta en grans quantitats i es respecta la IDA. 



   

3.3. Sacarosa 
 

Tipus d’edulcorant: Natural, glúcid (disacàrid) i nutritiu. 
 

Etiquetatge (codi Europeu): No disposa d’etiquetatge, no es considera additiu. 

 
Poder edulcorant: 1 

 
Composició: Disacàrid format per la unió de glucosa i fructosa mitjançant un enllaç glicosídic. 

 
Solubilitat: Soluble en aigua i poc soluble en etanol al 96%. 

 
Fórmula molecular: C12H22O11 

 
Pes molecular: 342 g/mol 

 

Higroscopicitat: 1% 

 
Densitat: 1,59 g/cm3 

Punt de fusió: 186 oC 

Poder energètic: 17 kJ/g 

 
 
 
 

 
Font 36. Representació molecular de 

la sacarosa 

Usos: Utilitzat principalment com a sucre de taula i coma edulcorant per al consum particular, 

però també per al consum industrial. Fortament explotat en pastisseria o rebosteria. Actua 

com a conservant alimentari en concentracions elevades. 

Històricament ha estat l’edulcorant per excel·lència. Actualment, tot i l’aparició de diversos 

substituts, continua sent l’edulcorant més utilitzats. 

 
Síntesi/obtenció: S’obté de fonts vegetals, principalment canya de sucre i remolatxa. Aquests 

cultius es sotmeten a uns contra corrents d’aigua calenta que acabaran donat el que es coneix 

com a xarop. Gràcies a la concentració d’aquest extracte s’aconsegueix cristal·litzar la sacarosa 

que finament es sotmet a uns determinats processos de centrifugació per obtenir el producte 

pur. 

La sacarosa d’altra banda també es pot sintetitzar químicament duent a terme la condensació 

de dos monosacàrids, la glucosa i la fructosa. 

 
Producció mundial: La producció de sacarosa, provinent de la canya de sucre, es concentra a 

l’Àsia i a Amèrica del Sud en països amb climes càlids com ara: Brasil, Índia, Xina, Tailàndia, 

Mèxic o Austràlia. 

 

El sucre de remolatxa es produeix en regions amb climes freds com són el nord-oest i l'est 

d'Europa, el nord del Japó i algunes zones dels Estats Units, incloent-hi Califòrnia. 

Empreses productores: Hi ha un gran nombre d’empreses productores de sacarosa a escala 

estatal i a escala global, algunes de les més potets podrien ser: Cosan o Upper Ganges Sugar 

& Industries. 

 

Legalitat: Legalitzada i acceptada per a la comunitat globalment. La seva elevada aportació 

energètica ha creat controvèrsia en el sector sanitari en els darrers anys. 



   

3.4. Sorbitol 
 

Tipus d’edulcorant: Derivat de productes naturals i nutritiu. 

 
Etiquetatge (codi Europeu): E-420 

 
Poder edulcorant: 0,6 respecte a la sacarosa (PE = 1) 

 

Composició: Polialcohol derivat de la glucosa. 

 
Fórmula molecular: C6H14O6 

 
Pes molecular: 182 g/mol 

 

 
Font 37. Representació molecular 

del Sorbitol 

 

Solubilitat: Soluble en aigua (2350 g/L) i insoluble en altres dissolvents orgànics. 

 
Higroscopicitat: Elevada (respecte a la sacarosa) 

 
Densitat: 1,48 g/cm³ 

Punt de fusió: 94 oC 

 
Poder energètic: 11 kJ/g 

 
Usos: En la indústria s’empra com a humectant i com a font d'alcohol en la fabricació de 

resines. Per altra banda, s’usa en la indústria paperera, tèxtil, alimentaria i farmacèutica 

gràcies a les seves propietats cosmètiques i al seu poder energètic reduït. Actua com a 

emulsionant i molts cops és utilitzat en rebosteria. 

El sorbitol com a edulcorant s’usa amb freqüència en aliments dietètics. Se’n pot trobar en 

aliments per a diabètics i és característic dels xiclets “sense sucre” o les pastes de dents, ja que 

a més d’aportar un gust dolç, proporciona una sensació de frescor en boca. 

 
Síntesi/obtenció: Es sintetitza industrialment reduint la glucosa per a transformar el 

seu grup aldehid en un grup hidroxil mitjançant una hidrogenació. Per altra banda també és 

possible extreure’l de determinades fruites com ara: les peres, les pomes, els préssecs o les 

cireres. 
 

Producció mundial: El país xinès és considerat el major productor i consumidor de sorbitol a 

escala mundial. Segons un estudi d’IMARC, la producció xinesa de sorbitol representava un 

46% de la producció mundial d’aquest producte l’any 2016. 

Empreses productores: Es produeix tant en forma sòlida, com en forma de xarop concentrat. 

Actualment el major productor a escala mundial de sorbitol és l’empresa Roquette Frères. A 

part d’aquest en trobem d’altres amb força importància com ara: Cargill, Ingredion, Archer 

Daniels Midland, Shandong Tianli o PT Sorini. 

Legalitat: Legalitzat i acceptat per a la comunitat globalment. 



   

3.5. Sucralosa 
 

Tipus d’edulcorant: Sintètic i poc nutritiu (no es degrada dins del cos humà) 
 

Etiquetatge (codi Europeu): E-955 

 
Poder edulcorant: 600 respecte a la sacarosa (PE = 1) 

Composició: Organoclorat provinent de la sacarosa 

Fórmula molecular: C12 H19 Cl3 O8 

Pes molecular: 397,64 g/mol 

Solubilitat: 283 g/L (en aigua i a 20 °C) 

Higroscopicitat: Baixa 

Densitat: 1,69 g/cm³ 

Punt de fusió: 130 °C 

Font 38. Representació molecular de 

la sucralosa 

 

Poder energètic: Es classifica com a substància no calòrica, ja que no es degrada 

completament en l’aparell digestiu humà. Tot i això, es pot degradar parcialment aportat una 

quantitat indeterminable de calories. 

 

Usos: S’usa sucralosa en una gran quantitat de productes alimentaris processats i begudes 

baixes en calories. No afecta als nivells d'insulina, per tant, es pot trobar en productes per a 

diabètics o productes diatètics. Ja que el seu gust és similar al de la sacarosa es troba cada 

vegada més com a edulcorant de taula, per exemple, en restaurants com Mc Donald's, Tim 

Hortons o Starbucks. 

 

Síntesi: Es sintetitza per halogenació selectiva de sacarosa, reemplaçant els tres grups 

hidroxils de la molècula per 3 àtoms de clor. 

 
Producció mundial: Destaca la planta productora de l’empesa Tate & Tyle a Alabama. Per alta 

banda, empreses xineses també produeixen quantitats considerables d’aquest producte. 

Empreses productores: Destaca l’empresa Tate & Lyle. Aquesta empresa originària 

d’Anglaterra fou la que creà la patent de la sucralosa. Comercialitza el producte sota el nom de 

Splenda. 

Legalitat: Aprovada a la Unió Europea l'any 2004 i acceptada als Estats Units l’any 1999 com a 

edulcorat general. 



   

4. Definició de les regles de tast 
 

Per tal de garantir que tots els tastadors s’afrontessin a les mateixes condicions inicials 

i que les condicions externes intervinguessin mínimament en els tastos, s’han realitzat 

un seguit de mesures i passos per garantir el rigor i la validesa dels resultats. Les copes, 

l’aigua utilitzada, les instal·lacions o la disposició del material ha estat sotmès a 

anàlisis. 

 

 
4.1. Les copes 

 

La copa de tast és un instrument essencial per dur a terme la valoració d'una mostra. 

És per aquest motiu que organismes oficials de Normalització i Certificació estableixen 

unes copes estandarditzades que s'utilitzen de forma general. Aquestes copes han de 

preveure i solucionar una sèrie de problemàtiques i per tant consten de les 

característiques que es detallen a continuació: 
 

- Un peu de longitud suficient per a 

poder agafar la copa amb la mà 

evitant que la temperatura 

corporal del tastador escalfi la 

mostra. La longitud d’aquest també 

ha d’assegurar que el tastador no 

perdi en moment el contacte visual 

amb la mosta tastada. 

- La base també requereix una altura 

determinada i un peu adient que 

permetin remoure la mostra amb 

facilitat i potenciar l’aroma si 

s’escau. 

- El diàmetre de l’obertura que entra 

en contacte amb la boca ha de ser 

reduït respecte a la part més 

 

 

Font 39. Copa AFNOR 

ampla de la copa. Aquesta característica concentra les partícules aromàtiques al 

nas del tastador i facilita la fase olfactiva. 

- Les copes són fetes de cristall transparent i incolor per tal d’impedir que el color 

de la substància en qüestió sigui modificat. 



   

 

Per tal de respectar les característiques esmentades i assegurar un correcte 

funcionament de l’estri utilitzat la copa seleccionada ha estat la copa de tast AFNOR. 

Aquesta copa d’origen francès deu el seu nom al fet que inicialment va ser reconeguda 

per l’AFNOR (Association française de Normalisation). Tot i això, actualment és 

acceptada per l’ISO (International Organization for Standardization), sota la norma ISO 

3591-1977. 

Cal puntualitzar que el volum de substància que s’afegeix a cada copa ha de ser 

sempre el mateix si es vol garantir igualtat de condicions per a tots els tastadors. Fent 

aquesta observació, les copes s’han omplert fins al nivell que marca el diàmetre màxim 

del cos la copa. 

 
 

4.2. Les instal·lacions 
 

Un altre factor clau a l’hora de realitzar un tast és l’ambient en el qual es troba el 

tastador. Cal garantir que el tast es dugui a terme en una sala preparada per l’ocasió, 

amb una ambientació neutra, és a dir, amb absència d’aromes que puguin alterar la 

percepció. La sala ha d’estar il·luminada correctament, i fins i tot, si és possible, s’ha de 

disposar d’Enoscope. Un aparell que emet una llum similar a la llum solar i que no 

altera el color de la mostra per poder-la valorar correctament. 

Perquè tots els requisits es complissin, els tastos han estat realitzats en una sala de 

tast especialment equipada i que s’usa habitualment només amb aquesta finalitat. La 

sala en qüestió es troba al municipi de Santa Fe, Alt Penedès, Barcelona. Forma part de 

les instal·lacions del celler Giró Ribot i ha estat cedida al realitzador d’aquest treball de 

manera desinteressada. 

 

Font 40. Sala de tast de Giró Ribot. Font 41. Imatge capta durant el 

transcurs d’un tast 



   

4.3.Criteris de selecció dels productes utilitzats en 

l’elaboració les mostres 
 

 

Seguint el propòsit d’eliminar qualsevol element distorsionador en els tastos, la 

selecció dels productes també ha estat estudiada. 

En primer lloc es podria fer referència als edulcorants o als abstractes aromàtics, 

aquests, per exemple, són de procedència industrial. Amb aquest criteri s’assegura la 

màxima puresa del producte i per tant que s’evita la presència d’auditius o altres 

substàncies que modifiquen el sabor del producte pur. 

En segon lloc, cal destacar les característiques de l’aigua utilitzada. Per assegurar que 

aquesta fos el més neutre possible pel que fa al sabor, s’ha escollit una aigua de 

mineralització dèbil. En aquest cas, les proves s’han dut a terme amb aigua Font 

Agudes a causa de la seva mineralització dèbil, però també, perquè es presenta amb 

format de 8 litres. 

Font 42. Conjunt del material necessari 

per realitzar els tastos. 

Font 43. Format d’aigua usat per a 

preparar i conservar les mostres 

 

4.4. Selecció dels tastadors 
 

A causa de les característiques, però sobretot a causa de la duració de les set proves 

realitzades, ha estat difícil seleccionar un panell de tastadors vàlid. Tot i que en un 

primer moment es va plantejar realitzar els tastos amb un panell expert, o entès en la 

matèria, amb l’evolució del treball s’ha considerat que realment l’objectiu de l’estudi 

és avaluar certes tendències en una població normal i heterogènia, i per tant, és 

necessari que el panell representi aquesta determinada població. 

Considerant els recursos dels quals es disposa, s’ha intentat seleccionar un panell 

representatiu per a totes les edats i els sexes. Sent així, es distingeixen dues grans 

franges d’edats i algun individu que es situa entremig d’aquestes dues. Tot i que les 

franges recollides recullen una gran part de la població, els resultats haguessin estat 

més significatius amb més grups de tastadors situats dins les franges dels 20-40 i dels 

70-90 anys. 



   

4.5. Ordre de tast i identificació de les mostres 
 

L’ordre amb el qual els tastadors tasten les mostres presentades pot influenciar en la 

percepció d’aquestes. De la mateixa manera que ho fa el color o l’aroma, la numeració 

o etiquetatge de les mostres pot provocar un prejudici en el tastador alterant la 

sensació final percebuda d’una manera inconscient. Per tal de garantir que 

l’etiquetatge de les mostres no distorsiona els resultats finals, les mostres han estat 

tastades aleatòriament segons la voluntat de cada tastador. 

Tot i que la identificació ideal per a les mostres requereix un número de tres xifres 

escollit a l’atzar, en les proves realitzades s’han utilitzat lletres. Ja que el panell de 

tastadors és inexpert, s’ha considerat que aquesta adaptació facilitaria la realització 

dels tastos. Per altra banda, les lletres sí que han estat atorgades d’una manera 

aleatòria, és a dir, sense que es poguessin relacionar amb un patró o ordre concret de 

creixement o decreixement del nivell de sabor percebut. 

 
 

 

Font 44. Presentació i distribució dels 

estris i les mostres en el lloc de tast. 

Font 45. Etiquetatge i conservació de 

les mostres. 



   

Tastador 1 

Nom Marc Olsson Martin 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 2 

Nom Èric Mata Gutierrez 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 3 

Nom Àlex Llaquet Baró 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 4 

Nom Carla Gargallo Sanabra 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 5 

Nom Paula Catasús Bertan 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 6 

Nom Joan Nicolàs Martí 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 7 

Nom Adrià Garcia Rosell 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 8 

Nom Aaron Fernández Sánchez 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

5. Dades dels tastadors 
 
 

Per tal de mostrar les característiques que presenta el panell de tast, s’han agrupat en 

les taules següents les dades de cada tastador. 

A cada tastador, li ha estat assignat un nombre concret, de tal manera que si es 

consulten les taules de resultats corresponents, es poden obtenir els resultats globals 

del tast per a cada individu. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



   

Tastador 11 

Nom Pau Guasch Rovira 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 12 

Nom Ona Solà Penyafiel 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 13 

Nom Senén Gol 

     

Edat 18 

Professió Estudiant 

 

Tastador 14 

Nom Martí del Cerro 

     

Edat 16 

Professió Estudiant 

 

Tastador 15 

Nom Guillem Vallès Díaz 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 16 

Nom Èric Batalla Mestres 

     

Edat 10 

Professió Estudiant 

 

Tastador 17 

Nom Salomé Veciana Canals 

     

Edat 49 

Professió Graduat Social 

 

Tastador 18 

Nom Joan Galofré Domingo 

     

Edat 52 

Professió Responsable Producció 

 

Tastador 19 

Nom Montse Papiol Domingo 

     

Edat 49 

Professió Professora 

 

Tastador 20 

Nom Mireia Alcobé Ollé 

     

Edat 49 

Professió Graduat Social 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tastador 9 

Nom David Guxens Trujillo 

Sexe     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 10 

Nom Júlia Alsina Figueras 

Sexe     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 



   

Tastador 23 

Nom  

     

Edat 51 

Professió Fuster 

 

Tastador 24 

Nom Sebastià Aixalà 

     

Edat 62 

Professió Tècnic Logística 

 

Tastador 25 

Nom M. Àngels Mas 

     

Edat 61 

Professió Venedora 

 

Tastador 26 

Nom Anna Forné Carrascosa 

     

Edat 50 

Professió Aux. Assistent Social 

 

Tastador 27 

Nom Xavi Rodriguez Forné 

     

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 28 

Nom Ricard Solé Galofré 

     

Edat 18 

Professió Estudiant 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tastador 29 

Nom Arnau Galofré Papiol 

Sexe M X F  

Edat 17 

Professió Estudiant 

 

Tastador 21 

Nom J. Ramón Batalla Galofrè 

Sexe     

Edat 51 

Professió Electricista 

 

Tastador 22 

Nom M. Teresa Galofré Domingo 

Sexe     

Edat 49 

Professió Operària 

 


