
Resum 

 

La identificació de nous nínxols de mercat per a productes processats que continguen midó de 

tapioca (yuca) es fa indispensable per afavorir el desenvolupament d'aquesta agroindústria a 

Colòmbia i en altres països productors. Els consumidors perceben els midons nadius com 

"naturals" o "de menor risc" que altres ingredients / additius, com els midons modificats; 

aquesta percepció i la tendència del mercat cap als aliments naturals i d'etiqueta neta fa 

prometedor l'ús dels midons nadius. No obstant això, els midons nadius tenen limitacions en 

algunes aplicacions en la indústria alimentària, per la seua inestabilitat a altes temperatures, a 

altes forces de cisallament, a baixos pH i a la seua tendència a retrogradar a baixes 

temperatures, causant un descens en la qualitat dels productes finals. 

 

L'objectiu principal d'aquesta Tesi és l'avaluació de l'acompliment del midó de tapioca natiu en 

farcits de fruita i proposta d'un sistema mixt amb pectina que admiteixca les condicions de pH, 

temperatura i procés. S'han desenvolupat sistemes basats en midó natiu de tapioca per a 

aquesta aplicació per tal de revaloritzar en la indústria d'aliments. 

Primer es va avaluar l'addició d'un hidrocol·loide com a model principal (sistema mixt) basat en 

midó natiu de tapioca amb addició de pectina de baix metoxil; es va comparar amb un control, 

elaborat amb un midó modificat que s'utilitza normalment en farcits de fruita industrials. Es van 

estudiar les propietats de formació de pasta dels midons i les propietats viscoelàstiques, els 

paràmetres de textura instrumental (extrusió) i sinèresi dels diferents sistemes model. En el 

disseny i formulació també es van considerar diversos factors inherents a les condicions 

experimentals de procés dels farcits de fruita on s'usa el sistema espessidor; com l'addició de 

fruita i l'estabilitat enfront dels tractaments tèrmics com l'enfornat i a la congelació. Es va 

avaluar l'efecte de la cocció sobre la textura en dues aplicacions de forn (sistemes oberts i 

tancats). L'addició de pectina va augmentar significativament la fermesa i la consistència dels 

gels analitzats i els farcits amb i sense fruita preparats amb el sistema proposat, van ser més 

resistents als tractaments tèrmics que els preparats amb midó de tapioca sol, mostrant 

propietats reològiques i texturals estables durant els diferents processos i similars a les del 

midó de blat de moro modificat, usat com a control. 

 

Tenint en compte que en l'actualitat, el mercat dels aliments es troba cada vegada més 

segmentat i els consumidors busquen productes no només de bona qualitat sinó que siguen 

més saludables, satisfacin necessitats i gustos personals, es van avaluar farcits de fruita 

reduïts en sucre, es van aplicar tècniques instrumentals (reològiques i de textura) i tècniques 

sensorials (estudis d'anàlisi sensorial descriptiu (QDA) clàssic amb panell entrenat i estudis 

amb consumidors no entrenats per avaluar la seua acceptabilitat); i mitjançant escales JAR es 

va avaluar el gust i l'adequació d'alguns atributs sensorials. 

Els resultats instrumentals i sensorials van estar altament correlacionats entre si i es va trobar 

segmentació en la percepció i gust dels consumidors pels farcits de fruita en tres grups. Un 



grup al qual no li agraden els edulcorants intensos en absolut, un altre grup, que notablement, 

prefereix les característiques de les mostres que contenen midó de tapioca i un tercer intermedi 

en les seves tendències. Aquests resultats suggereixen que les formulacions poden ser 

adaptades a cada escenari. Finalment, sabent que una sèrie de característiques texturals 

s'avaluen durant el consum i la masticació del producte, que al seu torn modulen la percepció 

del gust, es van aplicar dues tècniques sensorials relativament noves: Domini temporal de les 

sensacions (TDS) avaluant textura i gust per separat i anàlisi CATA (Check-all-that-apply) 

incloent l'avaluació d'un "farcit de fruita ideal". 

 Finalment, els resultats es van relacionar amb l'acceptabilitat. Aquestes tècniques sensorials 

permeten que siga el consumidor qui dirigeixi i suggereixi quins aspectes de la formulació 

poden ser redissenyats. 

 


