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EDITORIAL
Triar el bon camí
i la millor companyia

T

an sols hi ha un camí: Endavant…
Millorar o morir… Aquestes frases són més que el que diuen...
Jo m’ho he pres com una filosofia de
viure i de treballar.
La Junta del Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de Barcelona i
Província s’ha identificat amb aquests
pensaments i així actuem, o almenys ho
intentem. El que no pot ser és continuar
estàtics sense fer res, i per això, des de
fa un temps, hem decidit fer una sèrie
de canvis en la política gremial i en la
seva imatge corporativa.
Un dels avenços amb més èxit està relacionat amb les noves afiliacions.
Des que varem entrar a l’Asociación
Nacional de Almacenes Frigoríficos de
Carnes y Salas de Despiece (ANAFRIC),
el diàleg, la col·laboració, els resultats
-tant humans, en la relació entre president, junta i associats, com científics,
dins de l’àmbit de l’assessorament i
col·laboració veterinària i sanitària relacionada amb el nostre sector-, i, el més
important, l’accés a les subvencions que
tant de temps han estat amagades i silenciades, han donat al Gremi una empenta explosiva que ens permet estar al
dia i mantenir-nos vius i representatius
dins del sector carni.
La darrera afiliació fa referència a
l’àmbit comercial purament dit, ja que
ens hem associat a la Confederació de
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NOTICIES DEL SECTOR
HIGIENE I DESINFECCIÓ

Control de biofilms a la
indústria alimentària
Els biofilms són comunitats
complexes de microorganismes que creixen en una
matriu orgànica adherida
a superfícies vives o inerts.
Aquestes formacions poden
estar constituïdes per una o
varies espècies microbianes.
La formació de biofilms és
una tàctica habitual d’adaptació, que permet als microorganismes augmentar les seves
capacitats de supervivència i,
com a conseqüència, posseir
una major resistència a la desinfecció. La presència de biofilms a la indústria alimentària
és molt freqüent: es poden formar en qualsevol equip, material, superfície i, fins i tot, sobre
els aliments.
Els factors que ajuden al
seu desenvolupament són la
humitat, restes d’aliments i, sobretot, la deficiència d’higiene i
desinfecció a les instal·lacions.
Sovint, aquestes formacions bacterianes contenen microorganismes patògens amb
una gran resistència a la desinfecció i això fa que augmenti
la probabilitat de produir-se
contaminació de productes i,
com a conseqüència, infeccions
alimentàries. La presència de

biofilms a la indústria alimentària constitueix un indubtable
risc per a la salut.
És molt dificultós erradicar
aquestes formacions una vegada instaurades. Això fa que
la prevenció sigui la millor estratègia per controlar aquest
problema. La constitució de biofilms pot mantenir-se controlada, aplicant el sistema APPCC,
mitjançant tasques preventives de desinfecció:
- Utilitzant productes inscrits en el registre oficial de
plaguicides (És important refermar-se en el número de registre del producte. Ha de ser
del tipus: XX-XX-XXXXX HA
Higiene alimentària).
- Portant un control exhaustiu de les tasques de desinfecció
mitjançant taules de registres,
manuals protocolaris i altres eines, la funció de les quals sigui
ajudar i donar una àmplia informació al personal encarregat
d’aquestes ocupacions.
Per obtenir més informació, posi’s en contacte amb
Suministros Pemece S.L. a través del telèfon 93.338.92.08,
o per correu electrònic: laboratori@pemece.com
www.pemece.com

Eviti les formacions de biofilms aplicant desinfectants homologats.
La prevenció és la solució. Suministros Pemece S.L. 93 338 92 08.
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La IGP Ternasco de Aragón va participar al V Fòrum d’Innovació en
Biomedicina “Salut Cardiovascular i Indústria Alimentària”.

terNASCO DE ARAGÓN

Participa al V Fòrum
d’Innovació en Biomedicina
El Consell Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternasco de Aragón
està duent a terme diverses
accions informatives en fòrums mèdics i àmbits vinculats al món de la nutrició.
Un d’aquests actes va ser
el V Fòrum d’Innovació en Biomedicina “Salut Cardiovascular i Indústria Alimentària”,
organitzat per l’Asociación
Bio-Med Aragón i que va tenir
lloc el passat 28 de febrer al
saló d’actes “Lorente de Nó”
de l’Edifici CIBA de Saragossa.
Durant aquest fòrum, es
van presentar els resultats
dels estudis coordinats pels
doctors Luis Moreno i Fernando Civeira, dels quals es desprèn que “el consum regular
de Ternasco de Aragón pot
formar part d’una dieta sana
i equilibrada, ja que els seus
efectes sobre el perfil lipídic
són tan favorables com els observats amb el consum habitual de carn de pollastre“.
Així mateix, amb l’objectiu
de subratllar la tasca informativa que ha dut a terme en anys

anteriors, el Consell Regulador
de la IGP Ternasco de Aragón
estarà present durant aquest
2013 en destacades cites especialitzades, com el Congrés
de la Societat Espanyola de
Nutrició (SEN) i el Congrés Nacional de la Societat Espanyola
de Metges d’Atenció Primària
(SEMERGEN), entre d’altres.
“Aquestes accions divulgatives entre la comunitat
mèdica posen de manifest el
compromís del Consell Regulador amb la investigació per
combatre les malalties cardiovasculars“, explica el doctor
Fernando Civeira.
Els continguts de les investigacions, realitzades en els
últims anys pel Consell Regulador, s’exposaran en una taula rodona amb la presència de
diversos especialistes.
Durant la jornada, s’abordaran els resultats d’aquests
treballs i anàlisi que reflecteixen els esforços del Consell Regulador per aportar una carn
saludable amb les majors garanties de qualitat.
www.ternascodearagon.es

hamburguesera

Nous motlles per a mini-hamburgueses de 6,5 cm

Tomás Guardia, especialitzat
en la fabricació d’hamburgueseres des de 1958, acaba
de presentar-nos els seus
nous motlles per a l’elaboració de mini-hamburgueses.
D’una sola premsada, aquest
nou model ens permet obtenir
dues hamburgueses rodones
de 6,5 cm de diàmetre cada
unitat.
Aquest fabricant disposa
d’un altre motlle per fer hamburgueses de 10 cm de diàmetre, també realitzat en alumini
i acer inoxidable.
El seu funcionament és
molt senzill, ja que només

s’ha de col·locar la pala d’acer
inoxidable al seu lloc, dipositar
sobre ella un full de cel·lofana
perquè no s’enganxi a l’aparell, afegir la carn picada assaonada al seu gust i, finalment,
un altre full de cel·lofana. A
continuació, es pressiona lleugerament la palanca i es retira
la pala amb l’hamburguesa
perfectament modelada.
Si vols adquirir alguna
d’aquestes hamburgueseres,
posa’t en contacte amb el Gremi al 93 323 40 19. El preu per
als agremiats de les hamburgueseres ‘mini’ és de 140 € i
el de les ovalades, de 125 €.

A les instal·lacions del Gremi de Carnissers de Barcelona podeu adquirir
aquests dos models per fer hamburgueses.
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M E RC A BA R NA
PLATAFORMA CÀRNIA AL SERVEI
DE LA DISTRIBUCIÓ
Canals, especejament,
porcionat preembalat i preparats carnis
DIVISIÓ
MAJOR-EXPORT

DIVISIÓ RESTAURACIÓ

Tel: 93 335 87 99

Tel: 93 336 40 55

Web: cgcarnia.com

fnenergia

Per on s’escapa l’energia,
i els diners, en una carnisseria?
Si us hi heu fixat, la factura
elèctrica del negoci cada cop
és més alta, i consumim més o
menys el mateix. Des de FnEnergia ens donaran pistes per
saber on es consumeix més i
on hi ha possibilitats d’estalvi,
tant econòmic com energètic.
Perquè la millor energia és la
que no es consumeix.
La problemàtica actual
El preu de l’electricitat el passat any va créixer més d’un
10%; al gener les companyies
van pujar un 4%, i això no fa
cara que hagi de parar.
Amb la liberalització, molts
han canviat de companyia; alguns han començat a rebaixar
la potència contractada; altres
es miren la factura sense entendre res... i no toca més remei que pagar.
a les carnisseries
La principal despesa és l’elèctrica, on es gasta el 40% en la
climatització del local, el 30%
en les cambres frigorífiques,
el 10% en la il·luminació i el
20% restant en equips propis
del negoci, com són picadores,
màquines de tall, envasadores,

etc. Els consums s’incrementen
en més d’un 50% els mesos de
més calor.
Els equips de climatització
han avançat de manera molt
significativa amb els equips inverter (funcionament estable
a velocitat variable), que augmenten el seu rendiment energètic. Habitualment, trobem
equips amb un COP (coeficient
que mesura l’eficiència energètica) per sota de 2 (es consumeix 1 kW elèctric i es generen
2 kW tèrmics). Els equips actuals tenen un COP per sobre
del 3 i aporten més d’un 30%
d’estalvi. I és que a major COP,
major eficiència energètica.
Les cambres de fred també
han evolucionat el seu rendiment. És important que estiguin instal·lades en els llocs
adequats perquè els compressors treballin en les millors
condicions i funcionin amb els
gasos d’última generació més
eficients i ecològics. S’assoleixen estalvis del 20 al 40%, depenent de cada cas.
Quant a la il·luminació, és
mot freqüent trobar els antics fluorescents T8, bombetes
halògenes, etc. Són molt utilit-

zats, però els més ineficients.
Actualment, els fluorescents
T5 electrònics o els focus de
leds consumeixen menys energia, d’un 20 a un 60%, i produeixen menys transferència de
calor a les àrees climatitzades
amb fred, com són les vitrines.
També és comú il·luminar en
excés les àrees de clients amb
800 luxs (l’obligació és de 200
lux), igual que l’àrea de mostrador, on recomanen 500 luxs.
El manteniment és un aspecte a vegades descuidat i
que pot aportar beneficis en el
rendiment dels equips. S’han
de tenir els gasos ben carregats, els filtres nets, les fugues
controlades i els compressors
en bon funcionament.
Una altra part de la factura
són les penalitzacions per reactiva que incrementen la factura
per la presència de fluorescència, motors i cambres. Aquestes penalitzacions es poden
solucionar de manera rentable.
Al final, si comparem els
nostres consums amb la mitjana del sector, podrem veure
si som eficients en el consum
i competitius amb els nostres
costos. Els ratis de consum mig

MESURES D’ESTALVI I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
Millora

mitjançant

Resultat

Instal·lació d’elements de seguretat

Instal·lació d’interruptor magnetotèrmic
general

Protecció de la
instal·lació elèctrica

-

Compensació
d’energia reactiva

Instal·lació de bateria de condensadors

Estalvi en la factura
elèctrica

6%, aprox.

Eficiència instal·lació

Optimització de la tarifa i potència
contractada

Estalvi en la factura
elèctrica

7%

Eficiència il·luminació

Canvi de reactàncies electromagnètiques
per electròniques

Estalvi d’energia

17%

Instal·lació d’equip
de monitorització

Dispositiu que permet fer un seguiment
diari, setmanal i mensual sobre el consum
energètic i el corresponent cost econòmic

Estalvi d’energia

15%*

Automatització de la
il·luminació

Instal·lació de temporitzadors en cambres
frigorífiques, passadissos grans i escales

Estalvi d’energia

60%

Arquitectura

Substitució de vidre simple per un doble
amb cambra d’aire

Estalvi en el consum dels
compressors de vitrines

-

Resum de millores detectades a les carnisseries i xarcuteries de la Federación de Guipuzkoa.
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que FnEnergia ha elaborat des
de la seva experiència són:
· Consum (anual): 876 kW/m2
· Cost (anual): 112 €/m2
· Nivell il·luminació: 60 lux/m2
QuÈ fer per estalviar?
Primer, revisar la factura:
• Preu kW estudiant les
ofertes de les diferents companyies comercialitzadores –
estalvis al voltant del 5%
• Et sobra potencia? Si no
consumeixes, pots reduir la
factura en 50 €.
• Tens penalització per reactiva? Si són superiors a 50 €
mensuals, val la pena estudiar
la instal·lació d’una bateria que
compensa aquest cost: estalvi
de més de 50 € al mes.
Si tens discriminació horària
procura desviar tots els consums possibles a horari vall,
un 35% més barata. També és
bo fer un resum dels kWh que
has consumit el darrer any per
descobrir si augmentes el teu
consum i perquè.
Però, sobretot, consumiu
menys:
• Feu un inventari de quins
són els equips que consumeixen més i si val la pena canviarlos per uns més eficients, que
s’amortitzen en poc temps.
• Reguleu la temperatura
dels equips de climatització a
26° a l’estiu i 21° a l’hivern.
• En l’aspecte de l’arquitectura, reviseu els tancaments
per evitar fuites de fred/calor
i penseu en els tendals perquè
no escalfi en excés el sol.
I quan tanquis la botiga,
baixa del quadre elèctric general les fases que no necessites
per la nit. Estalviaràs consums
passius (màquines que es queden engegades tota la nit).
Per a més informació sobre
com reduir el consum a la vostra carnisseria, contacteu amb
FnEnergia a girona@fnenergia.com.es o 606 88 20 31.
www.fnenergia.com

