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EDITORIAL
‘El saber no ocupa lugar’

P

arlar dels possibles defectes visuals de la carn al públic es difícil, i
més quant tenim uns conceptes
clars com consumidors: la carn és vermella i si està verda o marró és que no està
amb condicions de menjar i no és carn
fresca. Per desgràcia això passa sovint i
no sabem què contestar al client. Principalment perquè desconeixem el que està
passant amb la nostra carn. Nosaltres ho
hem fet tot bé, hem posat la carn fresca al
taulell i a l’estona té un “rivet verd”.
El primer que fas és trucar al teu proveïdor i recordar-li qui era la seva mare i
quin ofici tenia... Però la veritat és que la
culpa és nostra. No tenim ni idea del problema químic que pateix la nostra carn i la
ignorància ens far sospitar de tot menys
de nosaltres. És més, no acceptem mai
els nostres errors i culpem als altres, en
aquest cas al pobre proveïdor o fins i tot
al pare de les criatures: el ramader. Però
això té remei i sentit si atenem i estudiem
el problema; i és el que estem fent ara al
Gremi.
Gràcies als investigadors del IRTA estem aclarint una mica tot això. No és que
tinguem la solució al desafortunat rivet
verd, però sí que entenem perquè succeeix. Ara seria molt llarg d’explicar, doncs
per això estem fent uns cursos al Gremi,
però sí que vull dir-vos l’important que
es conèixer els factors químics, naturals
o de maneig del bestiar, que duen a que
la nostra carn faci aigua, surti enfebrada,
dura o massa tova, per tal de què pugueu
entendreu, primer vosaltres, i desprès explicar amb una mica de sentit als vostres
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clients, el perquè passen coses “rares”
amb la carn i tranquil•litzar-los de què no
succeeix res dolent sinó que és un fenomen purament químic i natural. D’aquesta manera aconseguirem convèncer al
client i que segueixi comprant, sense
dubtes sobre la qualitat de la carn.
Com sempre, us convido una vegada
més a que us apunteu aquests cursos que
imparteixen els investigadors del IRTA , els
quals els repetirem les vegades que calgui
per tal de que no ens quedem mai dubtant
davant un problema amb la presència dels
nostres productes (més info pàg. 28).
No vull acabar aquest article sense fer
menció especial a la defunció del Sr. Arcadi Cervelló, un gran carnisser i millor persona que ha mort a l’edat de 104 anys. Va
dedicar part de la seva vida a la gestió del
Gremi com membre de la Junta i tressorer
durant molts anys. El Sr. Cervelló va rebre
el títol de carnisser honorífic l’any passat per els serveis impecables dedicats
al Gremi de Carnissers (més informació a
l’edició núm 115 de la revista Tall).
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NOTICIES DEL SECTOR
INTEROVIC PROMOU LA VENDA DE TALLS MÉS PETITS I SENZILLS DE CUINAR

La carn de xai vol adaptar-se a la nova realitat de
les famílies espanyoles
L’Organització Interprofessional Agroalimentària del
Oví i Caprí (Interovic) s’ha
fixat com objectiu que el xai
tingui més protagonisme a
la dieta dels espanyols. Per
aquest motiu, Interovic està
treballant en la introducció
en el mercat de nous talls i
presentacions, més petits i
senzills de cuinar, desestacionalitzant el consum tradicional -associat a festivitats i
caps de setmana- i generalment grupal per tal de que
s’estengui també a les llars
unifamiliars o amb dos membres, una tipologia de família
en augment al nostre país.
Segons l’enquesta elaborada pel Institut Nacional d’Estadística (INE) el passat mes
d’abril, les llars espanyoles
unifamiliars a Espanya són arriba a la xifra de 4,41 milions i
representa el 24,2% del total a
Espanya. Una conjuntura que

posa en evidència la necessitat de que l’oferta de consum
s’adapti a la nova realitat
socioeconòmica, “factor que
estem tenint molt en compte
a Interovic per reposicionar
i modernitzar la imatge de la
carn de xai”, assegura Tomàs
Rodríguez, coordinador de la
Interprofessional.
Amb aquest objectiu, el
sector del oví i caprí espanyol
-representat per Interovic- es
troba desenvolupant un nou
procés de I+D+i per la introducció d’aquest nous talls al
mercat espanyol, principalment presentacions més petites per facilitar la compra.
Aquesta acció s’emmarca a
la campanya que el sector ha
posat en marxa per augmentar el consum d’oví a Espanya,
amb caigudes sistemàtiques
des de 2007. L’objectiu es que
bona part d’aquesta campanya sigui finançada per la Unió

Interovic està desenvolupant un nou procès de I+D+i per introduir talls de
xai més petits per desestacionalitzar el seu consum -tradicionalment associat
a festivitats-, i potenciar a més les seves vendes a les llars unifamiliars.

Europea dins dels programes
de promoció horitzontal de
productes agrícoles. Per Interovic és clau que la UE aprovi el
programa espanyol de promoció del xai com ja es va fer amb
altres sectors estratègics del
nostre país, com el del oli d’oliva o la oliva de taula, en con-

vocatòries anteriors i que han
permès que aquests sectors
hagin realitzat importants accions en els seus mercats amb
resultats d’èxit en termes de
consum. Al novembre la UE
donarà a conèixer si aprova
finalment aquesta subvenció.
www.interovic.es

AMB ELS SEUS SOCIS, CLIENTS I TREBALLADORS

Ternasco de Aragón celebra el seu 25 aniversari
Pastores Grupo Cooperativo
va rostir a la espeta 35 xais
Ternasco de Aragón el passat
6 d’abril per celebrar amb bona part dels seus socis, clients
i treballadors el 25 aniversari
de la firma.
El rostit d’aquest 35 xais
oberts en canal durant 3 hores va ser un dels moments
més espectacular del acte. Al
terminar el dinar, els clients i
ramaders que més Ternasco
de Aragón han comercialitzat
i produït, respectivament, du-
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rant aquests 25 anys, van ser
reconeguts amb el Premi 25
Aniversari.
En comercialització, Eroski
va rebre el guardó en la categoria de ‘Cadena de distribució
nacional’, TACISA (Tarrasa de
Carnes Industrializadas) com
‘Empresa de distribució a carnissers fora d’Aragó’; i Hermanos
Sánchez Andrés, Antonio Gracia
i Cecilia López, i Luis Gil com els
carnissers de les províncies de
Terol, Saragossa i Osca que més
Ternasco de Aragón han venut.

Ternasco de Aragón va aprofitar la celebració per premiar als clients i
ramaders que més producte han venut i produït durant els darrers 25 anys.

Així mateix, els socis ramaders
Saturnino Fuertes Tolosa, Joaquín Calvo e Hijos SC i Dieste van

recollir el reconeixement com a
majors productors de Ternasco
de Aragón en aquests anys.

TALL ACTUALITAT
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CURS TEÒRIC I PRÀCTIC

PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA

L’institut d’investigació de la
Generalitat de Catalunya IRTA està organitzant una nova
edició del Curs Internacional
en Tecnologia de Productes
Carnis. La cita es produirà entre el 29 de setembre i el 17
d’octubre. Al curs s’abordaran
de manera teòrica, pràctica i
participativa, els principals aspectes de la indústria càrnia,
comptant amb l’àmplia experiència de tècnics especialitzats en el sector alimentari.
El curs es desenvoluparà
en quatre mòduls que poden
ser cursats conjuntament o de
forma independent. Aquests
mòduls es centren en la qualitat
de la carn, els anàlisis sensorial
i la tecnologia de fabricació de
diferents tipus de productes
carnis: frescos, cuits i embotits
crus-curats.
El curs està dirigit tant a

L’Associació Nacional d’Indústries de la Carn d’Espanya (ANICE) ha demanat un
cop més la reforma dels serveis de control oficial en les
indústries, sol•licitant als
ministeris d’Agricultura i Sanitat l’unificació de competències a nivell nacional.
ANICE senyala que la indústria càrnia d’Espanya
necessita estructures administratives eficients pel
desenvolupament de la seva
activitat, que contribueixin a
facilitar la sortida de la crisis
i la internacionalització del
sector; i adverteix que l’actuació de dispersió competencial d’Espanya trenca amb un
dels pilars de la legislació alimentària de la Unió Europea
en relació al principi de que
els operadors de la cadena
alimentària són els principals

IRTA programa un curs
en ‘Tecnologia de
Productes Carnis’
tècnics de la empresa càrnia
com a professionals d’altres
especialitats alimentàries. Les
classes pràctiques, component
fonamental i diferenciador del
curs, es duran a terme a la planta pilot del Auditori del IRTA i en
elles s’elaboraran una gran varietat de productes frescos, cuits
i embotits crus-curats. Gràcies
a una vidriera panoràmica que
separa l’aula de la planta pilot
i a un sistema audiovisual que
permet la comunicació contínua
entre ambdós espais, serà possible observar en directe l’evolució de la pràctica. Això brinda
la possibilitat als assistents de
realitzar un seguiment interactiu i detallat de les pràctiques.
Per més informació o inscripció, podeu enviar un mail a
curso.internacional@ irta.es o
trucar al telèfon 972 630 052.
www.irta.cat

ANICE reclama l’unificació
dels serveis veterinaris
de control oficial carni
responsables de garantir la
seguretat dels productes que
comercialitzen.
Segons ANICE, el treball
dels operadors per assegurar
els millors nivells de traçabilitat, seguretat alimentària,
higiene i control, xoca frontalment amb la presència
permanent de l’Administració
en les tasques d’inspecció i
control dels escorxadors, amb
competències i responsabilitats compartimentades entre
ministeris i Comunitats Autònomes que, en la seva opinió,
generen costos i ineficiències.
Per tot plegat, ANICE considera essencial tant l’unificació
de competències a una sola
unitat administrativa, com redissenyar el paper dels serveis
veterinaris de control oficial
en les indústries càrnies.
www.anice.es

PEL BROT DE DIARREA EPIDÈMICA PORCINA

Europa estableix controls a les importacions de
porcs vius de nord Amèrica
El països de la UE han acordat establir temporalment
controls a les importacions
de porcs vius d’Estats Units
i Canadà per la presència en
aquests països de brots de
diarrea epidèmica porcina,
que estan causant importants pèrdues a la industria
porcina d’Estats Units.
Els porcs vius procedents
d’aquests països que entrin a
la UE seran analitzats per veri-

ficar si estan afectats per la diarrea epidèmica porcina (PED,
per les seves sigles en anglès)

amb l’objectiu de protegir de
la infecció a la indústria europea.
Les mesures de la UE donen
seguiment a les discussions
que es van dur a terme a principis de juny durant l’assemblea de la Organització Mundial de Sanitat Animal.
La Comissió Europea ha demanat a la Agència Europea
de Seguretat Alimentària que
elabori un dictamen científic

sobre els virus de PED emergents que permetin una revisió
en profunditat de la situació
de la enfermetat i de les mesures que poden adoptar-se
per mitigar-la. També han demanat als Estats membres que
reforcin la bioseguretat en les
explotacions porcines.
EEUU i Canadà van exportar
a Europa l’any 2013 un total
de 900 porcs amb un alt valor
genètic.
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IMPULS DE LA GASTRONOMIA CATALANA REGLAMENT EUROPEU

Concedeixen la Marca de
Garantia a la Cuina Catalana

Nou reglament sobre
additius per ús carni

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha aprovat la
concessió de la Marca de Garantia a la Cuina Catalana per
un període mínim de 10 anys.
Catalunya es converteix així
en la primera comunitat autònoma a Espanya amb obtindre aquest distintiu de garantia mitjançant una marca
turística-gastronòmica. Es
tracta d’un distintiu que,
sens dubte, afegirà valor al
sector agroalimentari i gastronòmic de Catalunya.
El Projecte Marca Cuina Catalana va néixer l’any 2001
des de l’Institut Català de la
Cuina i la Fundació Viure el
Mediterrani emmarcat en un
procés més ampli d’estudi,
reflexió i promoció de la cuina
catalana. La primera fase es
va centrar en la recopilació, la
validació i l’homologació del
receptari de Catalunya i amb
la publicació del Corpus de la
Cuina Catalana el novembre de
2006, on es constata que Ca-

El Diari Oficial de la UE recull
la publicació del Reglament
(UE) nº 601/2014 que modifica el Reglament (CE) nº
133/2008 sobre les categories de carns i l’ús d’additius
alimentaris en preparats de
carn. Aquest nou text legal
va se aprovat a principis de
març pel Comitè Permanent
de la Cadena Alimentària.
En aquest text legal s’incorporen ampliacions per l’ús
d’additius en preparats carnis
que es defineixen com la carn
fresca, inclosa la carn que ha
sigut trossejada, a la que s’han
afegit productes alimentaris,
condiments o additius, o que
hagi sigut sotmesa a transformacions que no són suficients
per alterar l’estructura interna de la fibra muscular ni, per
tant, per eliminar les característiques de la carn fresca, sen
aquests productes transformats o sense transformar.
La Comissió va estudiar l’ús
de determinats additius com

talunya és un dels pocs països
que compten amb un inventari de receptes tradicionals. El
maig de 2011 es publica una
edició revisada i ampliada, titulada Corpus del patrimoni
culinari català, que el març de
2012 ha rebut el primer premi
dels prestigiosos Gourmand
World Cookbooks, en la modalitat cuina mediterrània.
El següent pas de tot
aquest procés es el projecte
de la candidatura ‘Cuina catalana, patrimoni immaterial
de la humanitat’. Per ara, tant
la UNESCO com el Ministeri de
Cultura han valorat molt positivament l’existència d’una
xarxa sòlida d’establiments
preservadors d’aquest patrimoni, única al món.

la curcumina, els carmins, el
caramel, l’extracte de pebre
vermell i el vermell de remolatxa que s’han vingut utilitzant
tradicionalment per productes
com la salsitxa, la botifarra, la
llonganissa fresca, els xoriços
frescos i altres preparacions.
Per aquest motiu, s’ha decidit
modificar l’actual reglament
en el seu annex II als apartats
A, D i E, ampliant l’ús de determinats colorants, antioxidants
o emulgents.
L’apartat 8 de carns queda
categoritzat com: 8.1 Carns
fresques (incloent carn picada); 8.2 Preparats de carn i 8.3
Productes carnis. En quant als
nitrits (E-249 i E-250), poden
ser utilitzats en preparats de
carn tradicional adobada excloent la seva utilització en
alguns dels productes frescos
tradicionals com els xoriços.
Trobareu més informació a
la ‘Guia de pràctiques correctes d’higiene per carnissers’
(veure pag 26 de la revista).

Casa Boix posa a la venda la seva Espatlla Ibèrica
rostida i adobada de textura melosa
Ara que arriba l’estiu, és el
moment perfecte per gaudir
de l’Espatlla ibèrica rostida i
adobada Casa Boix, un producte idoni per sorprendre
en qualsevol àpat en grup. La
principal raó és que es cuina
d’una forma molt ràpida i
senzilla. A més, ens permet
servir fins a 10 racions.
PLa proposta de Casa Boix,
a més de fàcil de fer, s’elabora de forma artesana a partir
d’espatlles ibèriques fresques
d’excel•lent qualitat seleccionades curosament i seguint
els mateixos processos que
s’apliquen en tota la gamma
de productes.
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A Casa Boix també han volgut tenir cura de la presentació. Per això, l’Espatlla ibèrica
ve amb una caixa de disseny
elegant, molt adequada per a
regal.
SENZILLA ELABORACIÓ
Per degustar l’Espatlla ibèrica
només és necessari precalentar el forn durant uns minuts
a 220ºC i posteriorment, rostir-la regada amb una copa
de vi blanc durant unes dues
hores a una temperatura de
180ºC. Passat aquest temps,
estarà llesta per servir i gaudir
d’una carn tendra i melosa així
com un sabor suau i sorpre-

nent.
Des de Casa Boix se suggereixen diferents guarnicions
per amenitzar el seu consum.
Per exemple, podem acompa-

nyar-la de bolets o patates.
També combina perfectament
amb figues, raïm i ruca, fent
així una opció més dolça.
www.casaboix.es
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