
RESUM 

L'objectiu d'esta tesi va ser estudiar les possibilitats tecnològiques de produir 

bioconservants per a productes càrnics a partir dels subproductes del procés de 

fermentació de dos ceps de bacteris àcid-làctiques, Lactobacillus plantarum i Pediococcus 

pentosaceus. Ambdós són part de la col·lecció de cultius estàrter de l'empresa 

col·laboradora del projecte i són comercialitzades amb este fi. En una primera part, es van 

estudiar les condicions de producció industrial dels cultius iniciadors per a determinar les 

corbes de creixement dels mateixos en un mitjà de cultiu de referència (MRS) i en mitjans 

experimentals. Considerant que els recomptes més alts i la major producció d'àcids (major 

descens de pH) es van obtindre amb MRS, es va seleccionar este mig per a desenrotllar les 

següents fases del projecte. 

A continuació, es van estudiar tècniques per a l'estabilització microbiològica dels caldos 

de manera que l'efecte antimicrobià depenguera únicament dels metabòlits produïts a 

l'inactivar-se els microorganismes vius. Dites tècniques van ser la pasteurització, la 

purificació parcial i la filtració. Per a determinar l'efecte del procés d'estabilització sobre 

les propietats antimicrobianes dels caldos estabilitzats, es van realitzar proves in vitro amb 

Listeria innocua com a microorganisme diana. Així, es va observar que la Pasteurització (P) 

i la Filtració (F) mantenien les propietats antimicrobianes del caldo, a diferència de la 

purificació parcial (PP), a través de la qual es perdia completament el poder antimicrobià. 

Finalment es va seleccionar la tècnica de Filtració atès que és un procediment que 

permetria recuperar els microorganismes viables (per a la producció de cultius estàrter) 

mentres s'obté un caldo estabilitzat amb els metabòlits antimicrobians, a diferència de la 

pasteurització, que al tractar-se d'un tractament tèrmic impedix la recuperació de 

microorganismes vius. 

Considerant l'efecte antimicrobià observat, es va caracteritzar la producció d'àcids 

orgànics i la presència d'altres substàncies antimicrobianes, com el peròxid d'hidrogen o 

les bacteriocines. Ambdós no van poder ser detectades en els caldos de fermentació, de 



manera que en les condicions estudiades, l'efecte antimicrobià s'atribuïx exclusivament a 

la presència d'àcids orgànics. Per a caracteritzar la capacitat antimicrobiana es va 

determinar la concentració mínima inhibitòria (CMI) i la concentració mínima letal (CML). 

Comparant l'efecte antimicrobià dels caldos de fermentació de 24 hores dels dos 

microorganismes sobre L. innocua, es va observar que la CMI i la CML van ser inferiors per 

al caldo de L. plantarum (L-24F) en comparació amb els de P. pentosaceus (P-24F), la qual 

cosa es relaciona a una major producció d'àcids del primer. 

Com s'ha comentat anteriorment, este projecte té com a finalitat elaborar un producte 

bioconservant que poguera ser incorporat de forma convenient en un producte càrnic. Per 

a això, es van obtindre productes en pols a partir de l'extracte lliure de cèl·lules emprant 

les tècniques d'assecat per atomització i liofilització. Es van testar com a suports dextrina 

o maltodextrina. Els bioconservants en pols van mostrar un efecte antimicrobià in vitro 

(sobre L. innocua) inferior al dels caldos, la qual cosa es va atribuir a la presència del suport. 

D'altra banda, es va assajar a més l'efecte antimicrobià sobre L. monocytogenes i E. coli 

O157:H7, dos microorganismes patògens d’interès en el sector càrnic. En ambdós casos es 

va obtindre un efecte antimicrobià semblant a l'observat per al cas de L. innocua. El 

producte obtingut a partir de L. plantarum va ser el que va mostrar un poder antimicrobià 

major basant-se en la CMI i CML, en concordança amb una major producció d'àcids, 

observada en les caldos de fermentació abans del procés d'assecat. 

Finalment, una vegada caracteritzada l'activitat antimicrobiana dels productes en pols, 

es va estudiar l'efecte antimicrobià dels mateixos sobre la flora autòctona de productes 

càrnics. En el cas de L-24F els assajos es van realitzar en carn picada de porc, observant-se 

un efecte inhibitori important especialment sobre les enterobacteries. En el cas de P-24F 

es va realitzar un estudi semblant però en carn picada de pollastre, analitzant-se a més 

l'aplicació amb del bioconservant en conjunt amb l'envasament en atmosfera modificada 

(MAP) (22% O2, 30% CO2, i 48% N2). Es va observar un efecte sinèrgic del bioconservant i 

MAP, amb una reducció important del creixement de pseudomones i Brochothrix 

thermosphacta. Tant amb L-24F, com amb P-24F es va obtindre un efecte desfavorable en 



el producte càrnic a l'augmentar la concentració dels mateixos, a causa d'una disminució 

de la seua capacitat de retenció d'aigua i a canvis en el color. 

Els resultats d'esta tesi demostren la possibilitat de produir bioconservants a partir dels 

cultius estàrter L. plantarum i P. pentosaceus de l'empresa col·laboradora, encara que han 

de considerar-se les característiques del producte càrnic i les dosis requerides per a 

aconseguir l'extensió desitjada de la vida útil del producte sense alterar les seues 

propietats fisicoquímiques i sensorials. 

 


