
RESUM 

L'ou és un aliment que a Espanya es consumeix de forma molt habitual, sent un 

component bàsic de la dieta mediterrània. Els criteris en què es basa el consumidor 

espanyol quan compra ous, són per ordre d'importància, frescor, seguretat, alimentació 

animal, forma de cria, origen, informació de l'etiqueta, impacte ambiental, preu, tipus 

d'envàs i, en última posició, la imatge de marca. La qualitat de l'ou està definida per les 

seves característiques externes, internes i per la seva composició nutricional. 

El sistema de producció convencional és aquell on la intensitat de la llum, la 

temperatura i la ventilació a la granja estan intervingudes. Dins del sistema 

convencional es pot classificar la producció d'ous segons el tipus d'allotjament com 

gallines criades en gàbia, gallines criades en sòl i gallines camperes. La producció 

ecològica de gallines ponedores és un sistema regulat que permet que les gallines 

tinguin accés lliure als patis exteriors, amb una alimentació basada en ingredients 

procedents d'agricultura ecològica i substàncies agràries naturals i la sanitat dels animals 

es basa principalment en la prevenció, prohibint-les mutilacions rutinàries, i donant 

prioritat a la utilització de races o llinatges autòctons, que millor s'adaptin a les 

condicions ambientals. 

Tenint en compte la variabilitat pel que fa a l'alimentació de les gallines en les 

explotacions ecològiques, el principal objectiu d'aquest treball és tipificar la qualitat de 

l'ou de gallina de producció ecològica i de producció convencional mitjançant 

l'avaluació dels diferents paràmetres de qualitat. A més s'avalua l'efecte del tipus i edat 

de la gallina en els paràmetres de qualitat de l'ou. 

 S'analitzen 22 tandes d'ous convencionals i 17 tandes d'ous ecològics, procedents 

de granges d'Andalusia i de la Comunitat Valenciana, cada tanda està formada per una 

mitjana de 18 ous, que s'identifiquen i sobre els quals es determinen els paràmetres de 

qualitat externa ( pes, índex de forma de l'ou, color de la closca, índex de deposició de 

la closca, gruix de la closca i percentatge de closca) i els paràmetres de qualitat interna 

(unitats Haugh, índex de albumen dens, percentatge de albumen dens, percentatge de 

albumen total, índex de forma del rovell, color del rovell i percentatge del rovell). Sobre 

12 ous de cada tanda s'analitzen paràmetres de qualitat nutricional (humitat, minerals 

totals, proteïna, carotenoides totals del rovell, greix i perfil d'àcids grassos).  

Les gallines de sistemes ecològics produeixen ous de menys pes, menys 

arrodonits, amb major índex de deposició de la closca, percentatge de la mateixa i un 
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major contingut de rovell. El color de la closca i el seu gruix no es veuen afectats pel 

sistema de producció. La major fracció de proteïna bruta en els pinsos de les gallines de 

sistemes convencionals influeix en els paràmetres de qualitat interna, produint ous amb 

majors valors d'unitats Haugh, albumen total i major índex de forma del rovell. La 

presència de colorants en els pinsos convencionals és la causa de la major intensitat de 

taronja en el color del rovell. Nutricionalment els ous de sistemes convencionals 

presenten major contingut en proteïnes, carotenoides i greix, sent els àcids grassos 

predominants en aquests ous, els saturats i els monoinsaturats. La formulació dels 

pinsos ecològics i l'alimentació lliure fa que les gallines ecològiques posin ous amb 

major proporció d'àcids grassos poliinsaturats i menor concentració en  

El tipus de gallina influeix significativament sobre els paràmetres de qualitat 

externa, interna i nutricional de l'ou, excepte en l'índex de forma, l'albumen dens, el 

contingut en humitat i cendres. Les gallines d'edat avançada produeixen ous amb colors 

de la closca menys intensos, pitjor qualitat de albumen i de rovell, amb menor contingut 

en proteïnes i carotenoides. 

Els paràmetres de qualitat permeten classificar els ous en quatre categories. Un 

primer grup format per ous amb alt nivell de qualitat de la closca, alta fracció en àcids 

grassos poliinsaturats, juntament amb un alt contingut en minerals totals, on s'inclouen 

els ous de producció ecològica. Un segon grup caracteritzat per ous que presenten un 

color de la closca i de rovell intensos, relacionats amb valors alts de proteïnes, greixos i 

de fraccions d'àcids grassos saturats i monoinsaturats. Un tercer grup d'ous que es 

defineixen per un alt pes de l'ou i del pes del rovell i estan en oposició amb el quart grup 

que engloba els ous que presenten una qualitat òptima pel que fa als paràmetres del 

albumen. Les variables independents, índex de forma del rovell, unitats Haugh i índex 

de albumen dens presenten una relació positiva amb tres paràmetres nutricionals, 

contingut en proteïnes, en carotenoides i en àcids grassos monoinsaturats, paràmetres 

que permeten caracteritzar els ous de producció convencional. 

Paraules clau: Qualitat externa, interna, nutricional, proteïna, greix, carotenoides, àcids 

grassos. 

 


