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RESUM 

Les antocianines són flavonoides responsables del color dels fruits del 

nabiu. Aquests compostos són interessants per l’impacte que tenen sobre les 

característiques sensorials dels aliments, ja que es poden utilitzar com a 

colorants alimentaris naturals. A més, a causa de la seua elevada activitat 

antioxidant, presenten beneficis potencials per a la salut. 

En aquesta tesi doctoral s’aborda l’estudi del procés d’extracció 

d’antocianines a partir de nabius frescos i l’ús dels extractes obtinguts en un 

producte alimentari. 

En primer lloc, es va determinar la influència de les principals variables 

del procés en l’extracció d’antocianines de nabiu fresc: temperatura, pH, temps 

d’extracció, tipus de solvent i proporció de matèria primera/solvent (MP/S). Es 

van avaluar dues metodologies d’extracció: extracció sòlid-líquid (ESLA) i 

extracció per fermentació (EAF). Per a reduir el nombre d’experiències a 

realitzar sense que això influïra en la significació dels resultats obtinguts, es 

van realitzar diferents dissenys experimentals.  

Els resultats van ser modelitzats mitjançant superfícies de resposta. S’hi 

va observar que totes les variables de procés estudiades van tenir una 

influència significativa en l’extracció d’antocianines de nabius. Així, en una 

primera sèrie d’experiències d’ESLA, es va estudiar la influència de la 

temperatura, el pH i el temps de procés en el rendiment d’extracció 

d’antocianines totals (RAT). En totes aquestes experiències es va utilitzar com 

a solvent una solució d’etanol-aigua (50:50 %v/v) i una MP/S d’1:3 kg/kg. Els 

valors òptims per a les variables de procés van ser: pH 2,1, temperatura 36,6 

ºC i temps d’extracció 1 h (el temps més breu dels assajats). En aquestes 

condicions, el RAT va ser de 51%. Valors superiors i inferiors d’aquestes 

variables de procés van resultar en un menor RAT. Probablement, la 

disminució del RAT amb l’increment del pH es va deure a una degradació del 

catió flavili, ja que aquest és deficient en electrons, i per tant molt reactiu, motiu 

pel qual dóna lloc a formació d’hemiacetal i calcona, ambdues inestables. 
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L’augment del RAT amb l’increment de la temperatura fins a 36,6 ºC podria ser 

causat perquè l’elevació de la temperatura estaria afavorint l’extracció en 

augmentar la solubilitat dels antocians i el coeficient de difusió. No obstant això, 

per a temperatures superiors, les antocianines extretes es van degradar, 

possiblement perquè l’efecte de la calor va produir la pèrdua del sucre glicosilat 

en la posició 3 de la molècula i l’obertura d’anell, amb la conseqüent producció 

de calcones incolores. Anteriorment, es va assenyalar que el millor RAT es va 

obtenir per al mínim temps d’extracció considerat. Això podria ser causat pel fet 

que es va aconseguir l’equilibri entre la fase sòlida i la fase líquida. També 

podria haver-se degut al fet que a partir d’aquest mínim temps, el ritme 

d’extracció de les antocianines es va veure contrarestat amb una major 

degradació d’aquestes, produïda per l’atac nucleofílic de l’aigua al catió flavili i 

la formació de compostos incolors. 

En una segona sèrie d’experiències d’ESLA, es va estudiar la relació 

MP/S i, de nou, el temps d’extracció. En totes aquestes experiències, el solvent 

d’extracció utilitzat va ser etanol acidificat amb àcid cítric a l’1%, la temperatura 

d’extracció es va fixar en 36 ± 1ºC i el pH, en 3,5 ± 0,1. En aquestes 

condicions, l’extracció d’antocianines va ser màxima (57%) a temps d’extracció 

de 2,0 h 12 minuts i MP/S 1:2,8 kg/kg, mentre que l’augment o disminució de 

les variables estudiades va provocar una disminució del RAT. L’augment del 

RAT amb l’increment de la MP/S va ser atribuït a un major gradient de 

concentració entre les partícules de nabiu i el solvent, la qual cosa va afavorir la 

transferència de massa. No obstant això, un augment de l’MP/S per sobre de 

l’òptim va provocar una disminució en el RAT, possiblement perquè en haver-hi 

una major quantitat de solvent, més molècules d’etanol estan presents en el 

medi. Per tant, hi ha major probabilitat que l’etanol, igual que l’aigua, actue com 

a nucleòfil i ataque el catió flavili i genere estructures d’antocianines més 

inestables. De la mateixa forma, s’hi va observar que el RAT era major a 

mesura que augmentava el temps d’extracció fins al valor òptim, mentre que 

per a temps d’extracció majors, era menor. Això es va atribuir al fet que 

l’extracció va augmentar fins a aconseguir un equilibri en la concentració 
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d’antocianines entre les partícules de nabius i el solvent, i després va disminuir 

a causa del deteriorament de les antocianines. 

A partir d’aquestes dues sèries d’experiències, es va obtenir que les 

millors condicions per a l’extracció d’antocianines van ser: agent extractor, 

etanol acidificat amb àcid cítric a l’1%; proporció matèria primera/solvent 

d’extracció d’1:3 kg/kg; temperatura de 36±1ºC i un temps d’extracció de 2 h.  

En una altra sèrie d’experiències es va estudiar l’EAF. Per a fer-ho, es va 

ajustar la concentració de sòlids solubles del substrat en 12° Brix i es va 

realitzar la fermentació amb ceps de Saccharomyces cerevisiae durant 72 h. En 

aquest cas, els paràmetres avaluats van ser la temperatura i el pH. La 

combinació de factors que va permetre obtenir el major RAT (49%) va ser: 

temperatura 28°C i pH 4,2. Un augment o disminució de qualsevol dels factors 

estudiats va provocar disminució en el RAT. Per al cas d’aquesta metodologia 

d’extracció es van considerar dos aspectes: d’una banda, els factors que 

influeixen en l’estabilitat de les antocianines, i d’una altra, les condicions que 

afavoreixen el creixement dels llevats Saccharomyces cerevisiae. Des d’aquest 

punt de vista, la temperatura i el pH hi tenen una gran influència. L’increment 

de la temperatura fins al valor òptim estaria afavorint el creixement dels llevats i 

per tant la producció d’etanol en el medi. Això, al seu torn, incrementa 

l’extracció d’antocianines i també la solubilitat i el coeficient de difusió 

d’aquestes. Temperatures majors van afectar el creixement dels llevats i, en 

conseqüència, la producció d’etanol; a més d’afavorir la producció de calcones, 

ja que les reaccions de deterioració de les antocianines són endotèrmiques. 

Respecte al pH, hi ha un efecte contraposat. Així, com menor és el pH, més es 

veu afavorida l’estructura del catió flavili (forma més estable de les 

antocianines). A pH 5 es veu afavorida la formació d’espècies pseudobase 

carbinol, que són incolores. Contràriament, pH molt baixos dificulten el 

desenvolupament dels llevats, que creixen millor a pH de 4,0-4,5. Per tant, per 

a ambdues variables, es va trobar un valor de compromís entre els factors que 

influeixen en l’estabilitat de les antocianines i les condicions que afavoreixen el 
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creixement dels llevats Saccharomyces cerevisiae. La combinació òptima 

d’aquests factors obtinguda en aquest treball és l’assenyalada anteriorment. 

A partir de les condicions òptimes determinades per a les dues 

metodologies d’extracció (ESLA i EAF), s’hi van obtenir uns extractes diluïts 

d’antocianines, que van ser concentrats en rotavapor. Els productes de la 

concentració es van denominar extracte d’antocianines obtingut per extracció 

sòlid-líquid (ESL) i extracte d’antocianines obtingut per fermentació (EF). Els 

ESL i EF no van presentar diferències significatives en la concentració 

d’antocianines totals. No obstant això, la concentració de fenols totals i 

l’activitat antioxidant van ser majors en l’extracte obtingut per fermentació.  

Posteriorment, es va realitzar un estudi de degradació de les 

antocianines presents en els extractes ESL i EF. D’una banda, es va 

determinar la sensibilitat dels extractes a l’escalfament mitjançant la 

determinació de les cinètiques de destrucció d’antocianines a diferents 

temperatures de tractament (55, 65, 75 i 85°C). D’u na altra banda, es va 

estudiar també aquesta cinètica de degradació amb el temps 

d’emmagatzematge a dues temperatures diferents (5 i 25 ºC). A partir dels 

resultats experimentals obtinguts, es va observar que la velocitat de degradació 

d’antocianines va augmentar amb l’increment de la temperatura, tant en les 

experiències d’escalfament com en les d’emmagatzematge. En general, totes 

les dades experimentals es van ajustar adequadament a una cinètica de primer 

ordre. Encara que les antocianines obtingudes per extracció sòlid-líquid van ser 

més estables davant de la temperatura que les extretes per fermentació, tots 

dos tipus d’extracte van mostrar sensibilitat davant d’aquest paràmetre. Per 

això, i de cara a la seua utilització industrial, es considera que el més 

convenient seria utilitzar aquests extractes en productes que, si requereixen un 

tractament tèrmic, les temperatures i els temps de tractament siguen el més 

reduïts possible. En cas d’haver d’emmagatzemar els extractes, la temperatura 

a utilitzar hauria de ser de 5°C, perquè la velocit at de degradació d’aquests 

pigments antioxidants fóra el més baixa possible. 
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En conclusió respecte al mètode d’extracció, l’extracció sòlid-líquid va 

ser més adequada a causa de la major senzillesa i rapidesa del procés, el 

rendiment més elevat i la major estabilitat de les antocianines.  

Posteriorment a l’extracte obtingut en les condicions òptimes (extracció sòlid-

líquid, agent extractor etanol acidificat amb àcid cítric a l’1%, proporció matèria 

primera/solvent d’extracció 1:3 kg/kg, temperatura de 36±1ºC i temps 

d’extracció de 2 h), va ser sotmès a una doble concentració. Aquest concentrat 

(EA) es va utilitzar per a la impregnació al buit (IV) de cubs de meló. L’operació 

d’IV es va realitzar en 2 etapes: etapa 1 o etapa de buit o pressió reduïda (IV1) 

i etapa 2 o etapa a pressió atmosfèrica (IV2). En la primera etapa es van 

realitzar 3 experiències diferents utilitzant diferents pressions de buit: 210, 130 i 

53 mbar, durant 10 minuts (t1) a 25°C en cada cas, amb el propòsit d’avaluar 

l’efecte de la pressió reduïda sobre la concentració d’antocianines totals en els 

cubs de meló impregnats; mentre que en la segona etapa, el conjunt cubs de 

meló - EA es va sotmetre a pressió atmosfèrica durant 10 minuts (t2) a 25°C. La 

resposta de l’IV es va quantificar en termes de: fracció volumètrica (X), 

deformació volumètrica (γ), porositat efectiva (εi) i concentració d’antocianines 

totals (AT). En l’etapa de buit es va observar una important disminució del 

volum dels cubs de meló. Aquesta resposta fou major a 130 i 53 mbar. S’hi van 

obtenir valors negatius de fracció volumètrica, que estarien indicant una eixida 

de líquid natiu des dels espais intercel·lulars i extracel·lulars produïts durant 

l’expansió del gas oclòs. Aquesta transferència de massa va ser major a les 

pressions de 130 i 53 mbar. Durant l’etapa a pressió atmosfèrica va haver-hi un 

augment del volum de les mostres, per tant el volum dels porus es va 

incrementar respecte al seu valor inicial. S’observà una important impregnació 

dels cubs de meló amb l’EA, que va ser major a mesura que va augmentar el 

buit produït en la cambra d’impregnació durant la primera etapa. Respecte al 

procés global, es va observar una elevada quantitat d’EA impregnat en els cubs 

de meló, que va augmentar amb el grau de desgasificació; mentre que la 

porositat efectiva va manifestar una alta eficàcia del procés d’IV especialment a 

53 mbar. La concentració d’AT en els cubs de meló impregnat amb EA a 210, 

130 i 53 mbar, respectivament, va ser 3,9, 7,1 i 13,9 mg cianidina-3-glucòsid / 
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100 g meló. Per tant, la impregnació de cubs de meló amb EA mitjançant la 

tècnica d’IV va ser millor a la pressió de buit de 53 mbar. 

A partir dels resultats obtinguts en aquesta tesi doctoral, es considera 

que podria ser viable tecnològicament el desenvolupament d’aliments 

funcionals frescos mitjançant la incorporació d’extracte d’antocianina procedent 

de nabiu mitjançant la tècnica d’impregnació al buit. D’aquesta manera 

s’aconseguiria donar una eixida als excedents de nabiu fresc i, a més, 

desenvolupar nous productes amb característiques funcionals. 

 


