
RESUM 

 

La present tesi doctoral s'ha centrat en el desenvolupament de noves 

formulacions de galetes amb un perfil d'àcids grassos saludable i contingut en 

greix reduït mitjançant l'ús de sistemes oli vegetal/gel de  hidrocol-loide com a 

substitut del greix convencional.  

En un primer estudi exploratori es va avaluar l'efecte del reemplaçament de 

mantega per sistemes elaborats amb oli de girasol i diferents èters de cel·lulosa 

amb una disminució important del contingut en greix de la galeta (del 18% al 

10.6%) Es va avaluar si el grau de metoxil i hidroxipropil substitució d'aquests 

èters de cel·lulosa va afectar a la textura i acceptabilitat de galetes, així com els 

canvis produïts en les propietats reològiques en la massa de galetes deguts a 

aquesta substitució. Els resultats dels assajos reològics van indicar que 

l'estructura de les formulacions amb sistemes d'oli de girasol/gel presentaven 

un comportament més pròxim a una estructura líquida i que el grau de metoxil i 

hidroxipropil substitució de la cel·lulosa no va afectar a les propietats 

reólogiques de les masses de galeta. D'altra banda, es va observar que les 

masses elaborades amb els sistemes oli de girasol/gel van presentar menor 

resistència a la deformació en comparació amb les masses elaborades amb 

mantega la qual cosa va indicar la menor elasticitat de les masses elaborades 

amb els sistemes oli de girasol/gel i que aquesta elasticitat va estar relacionada 

amb l'expansió de la massa després de l’enfornat. Quant a les propietats 

mecàniques de les galetes, en general, no va haver-hi diferències significatives 

entre els valors de força màxima de trencament i els de força màxima de 

penetració entre els diferents sistemes d'oli de girasol/gel pel que fa a les 

galetes elaborades amb mantega. L'acceptabilitat de les galetes amb els 

diferents èters de cel·lulosa va presentar diferències amb les galetes 

elaborades amb mantega, principalment quant a l'acceptabilitat global i a la 

textura i, en menor mesura, al sabor. 



 
 

Per açò, la segona part de la tesi es va dedicar a estudiar en profunditat els 

canvis sensorials que els consumidor perceben quan en la galeta se substitueix 

el greix convencional (d'origen làctic o vegetal) per diferents sistemes oli/gel de 

hidrocol-loide. En aquest cas es va considerar, a més de l'oli de girasol i la 

hidroxipropilmetilcelulosa, altres alternatives com l'oli d'oliva i la goma xantana i 

diferents nivells de quantitat de greix en la galeta (18, 15,6 i 10,6%). Mitjançant 

la tècnica de perfil de lliure elecció es van descriure els canvis en les propietats 

sensorials de les galetes percebudes pels consumidors en variar el tipus i la 

quantitat de greix. Es va plantejar una modificació de la tècnica per a poder 

estudiar les diferències en la textura i sabor al llarg del procés de masticació i 

es va observar que la complexitat de les diferències que els consumidors van 

percebre entre les diferents mostres va ser major a mesura que avançava el 

procés de consum. Els resultats van mostrar que en galetes amb greix 

convencional, una disminució elevada del contingut de greix (del 18 al 10,6%) 

va donar lloc a galetes considerablement més dures, seques i amb menys 

sabor.  En canvi, les galetes elaborades amb els sistemes d'oli d'oliva i girasol, 

tots dos amb hidroxipropilmetilcelulosa, van presentar característiques 

sensorials similars a les de les galetes elaborades amb mantega o margarina. 

Posteriorment, es van avaluar els canvis en les propietats mecàniques i 

acústiques de les galetes i es va establir la seua relació amb les propietats de 

textura percebudes pels consumidors al disminuir el contingut en greix, les 

galetes van presentar majors valors de força de resistència al trencament i a la 

penetració i també més fractures durant la penetració amb cilindre el que va 

explicar que en boca anaren percebudes com més dures i cruixents. A més, en 

general, en disminuir el contingut de greix, o en substituir-la pels sistemes d'oli 

vegetal/gel, el nombre d'esdeveniments de força durant la penetració amb 

esfera va disminuir i les galetes van ser percebudes com menys  trencadisses i 

esmollables. En general, les galetes amb els sistemes d'oli 

vegetal/hidroxipropilmetilcelulosa van conferir propietats mecàniques i 

acústiques similars a les presentades per les galetes amb greix convencional, 

donant lloc a galetes amb propietats de textura similars en boca. 
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Finalment, l'última part de la tesi es va dedicar a avaluar l'acceptabilitat dels 

consumidors de les galetes elaborades amb els sistemes de 

hidroxipropilmetilcelulosa i oli d'oliva o de girasol. L'acceptabilitat de les galetes 

va variar entre els consumidors i mitjançant anàlisis de conglomerats es van 

detectar tres grups de consumidors amb diferents patrons de preferència. 

L'estudi de la relació entre l'acceptabilitat i les  prpietats sensorials percebudes 

per cada consumidor utilitzant la questio CATA (Check all that apply) va 

permetre determinar els atributs responsables del grat o rebuig de les galetes 

per a cada grup de consumidors. Per al primer grup de consumidors, les 

galetes preferides van ser les elaborades amb oli d'oliva i amb mantega a nivell 

de greix alt, les quals van ser percebudes com fàcils de mastegar, fàcils 

d'engolir, cruixents i amb sabor intens a galeta. El segon grup de consumidors 

va preferir les galetes amb mantega que van ser percebudes com a cruixents, 

fàcils de mastegar i amb sabor intens a galeta. Per als consumidors del tercer 

grup, l'acceptabilitat va estar relacionada amb el sabor a mantega, al sabor a 

torrat i el sabor intens a galeta que van ser percebuts en les galetes amb oli 

d'oliva i girasol amb contingut alt en greix. Per tant, mentre que per als dos 

primers grups, tant les característiques de textura com el sabor van influir en 

l'acceptabilitat, per als consumidors del tercer grup, els atributs de sabor van 

ser els que més van influir en l'acceptabilitat de les galetes.  

Finalment, es va dur a terme un estudi d'expectatives per avaluar l'efecte de la 

informació nutricional de l'etiqueta en l'acceptabilitat de les galetes i la 

percepció de saludable dels consumidores. La declaració en l'etiqueta de 

galetes “amb oli d'oliva” i de el “baix contingut de greix saturades” va augmentar 

de forma important l'expectativa hedònica i la percepció de saludable dels 

consumidors. L'acceptabilitat final de les mostres va dependre de quant li va 

agradar al consumidor tant la galeta com la informació de l'etiqueta. No obstant 

açò la percepció de saludable només va dependre de la informació de l'etiqueta 

i no es va veure afectada per les característiques sensorials de les galetes.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


