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INTRODUCCIÓN

Os sistemas tradicionais de produción de carne en Galicia baseáronse na cría

de pequenos rabaños de raza Rubia Galega. Os xatos sacrifícanse moi novos (7-9

meses de idade) e aliméntanse de pensos concentrados e do leite da nai ata o

momento do seu sacrificio. No entanto, sistemas alternativos de manexo desta

produción intensiva que se realiza de xeito convencional deseñáronse co obxectivo

de reducir os custos de penso concentrado e man de obra. Son sistemas baseados

nunha alimentación dos xatos con pastos e co leite da nai ata o seu sacrificio, o que

permite incrementar o tamaño do rabaño coas vantaxes engadidas que isto supón;

ademais de mellorar o benestar animal desenvolvendo un manexo máis natural e

máis acorde coas Directivas da UE sobre os requirimentos mínimos para a

protección do xato (Decisión 97/182/EC, Directive 97/2/EC).

Polo tanto, consideramos moi importante o estudo da influencia dos

distintos sistemas de manexo do gando sobre a calidade da carne de vacún

comercializada en Galicia, e para iso, o laboratorio de carnes do Departamento de

Produción Animal do CIAM leva moitos anos estudando os distintos factores

relacionados co manexo que inflúen nesta calidade. Cando falamos de calidade

referímonos á calidade demandada polo consumidor, xa que as súas preferencias

e preocupacións son os factores máis importantes para garantir a sustentabilidade

da industria cárnica. Na calidade dos produtos esixidos polo consumidor segue

tendo moita importancia os aspectos sensoriais, tales coma a cor, a tenrura, a

zumosidade, o sabor, etc., e os aspectos nutritivos ligados ao contido en hidratos

de carbono, proteínas, graxas, vitaminas e minerais. Pero a gran tendencia que

existe na actualidade e que parece que vai seguir desenvolvéndose no futuro é a

ponderación cada vez máis alta dos aspectos dietéticos e da seguridade

alimentaria.

ANÁLISES DA CALIDADE DA CARNE

Para a avaliación de forma instrumental dos parámetros que definen a

calidade sensorial da carne realízanse determinacións analíticas de tipo físico-

químico no laboratorio. No estudo da cor, que é o primeiro atributo que avalía o

consumidor cando vai decidir adquirir un tipo de carne ou outra, imos a medir as

coordenadas tricromáticas; para iso utilízase un colorímetro portátil

(luminosidade, intensidade de vermello e de amarelo, o ton e a cromaticidade),
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tamén se mediu a saturación, é dicir, o contido en pigmentos totais (mioglobina).

Para o estudo da tenrura da carne que é un atributo moi importante xa que

fideliza ao consumidor a unha marca determinada ou a un establecemento,

medimos a dureza, é dicir, a resistencia ao corte dun anaco de carne por unha

célula de cizallamento. Para o estudo da zumosidade da carne, medimos a

capacidade de retención de auga da carne, é dicir, ás súas perdas de auga tras

sometela a unha determinada presión, ou polo goteo propio da carne ou tras

sometela á cocción durante un tempo determinado. No estudo dos aspectos

nutritivos da carne, que indican o seu valor como alimento e que cada vez esta

descrición é máis demandada entre os consumidores, valórase o contido en

proteínas, cinzas, humidade e graxa mediante a espectroscopia do infravermello

achegado (NIRs). E para complementar cunha información fiábel o estudo dos

parámetros físico-químicos da carne cómpre a avaliación de todos os seus atributos

mediante os órganos dos sentidos (vista, oído, olfato, gusto e tacto) mediante un

panel de catadores; por iso dende hai un ano estanse especializando e adestrando

catadores nos diferentes atributos da carne de vacún, e deste xeito poder dispoñer

dun grupo de persoas expertas na análise sensorial da carne de vacún

comercializada en Galicia.  

Como dixemos anteriormente, a calidade dietética dos alimentos, na

actualidade, é un dos aspectos máis demandados polo consumidor, xa que se

considera que xoga un papel fundamental nun estilo de vida san dos países

economicamente máis desenvoltos. Existe unha preocupación crecente polos

problemas de sobrepeso e obesidade, por motivos estéticos, pero sobre todo polos

trastornos patolóxicos que diso se deriva. Así mesmo, estase concienciando á

poboación para que evite os malos hábitos de consumo dos principios

favorecedores dos problemas cardiovasculares e procesos canceríxenos, causas

fundamentais da maior porcentaxe de mortalidade do noso contorno. Nesta

calidade dietética é fundamental o estudo da graxa, non só dende o punto de vista

cuantitativo como vimos antes mediante o NIRs, senón dun xeito cualitativo, é

dicir, a composición nutricional da súa graxa ou o que é o mesmo o seu perfil de

ácidos graxos. Para a súa avaliación instrumental no laboratorio empregamos un

cromatógrafo de gases. Estudamos a cantidade de ácidos graxos saturados (SFA),

monoinsaturados (MUFA) e poliinsaturados (PUFA), e dentro destes, a cantidade

de omega-6 e omega-3, así como o estudo das relacións nutricionais entre eles

(PUFA: SFA; w-6:w-3). E ademais, o contido en ácido conxugado linoleico (CLA), moi

prezado ultimamente xa que se lle atribúen determinadas propiedades

anticanceríxenas, antitumorais, etc. A OMS recomenda o consumo de alimentos

cun alto contido en w-3 para mellorar o índice desequilibrado de w-6: w-3 PUFA nas

dietas actuais e compensar a elevada inxestión dos w-6. Esta relación dise que debe

estar por debaixo de 5. Ademais, outra das recomendacións é o incremento do

consumo de alimentos cun elevado contido en PUFA e cun baixo contido en SFA
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para que a relación PUFA: SFA sexa máis favorábel, xa que se recomenda que estea

por enriba do 0,45.

En canto á calidade dende o punto de vista da seguridade alimentaria,

valórase o alimento obtido por procedementos naturais e libre de axentes ou

substancias nocivas. Para dar resposta a esta demanda do aseguramento da

calidade imposta polos consumidores, os diferentes distintivos de calidade

amparados nas nosas razas autóctonas e sistemas propios de produción (IXP,

Produción Ecolóxica...) representan o expoñente máximo desta seguridade sobre

o alimento, avalando e garantindo todo o proceso de produción ata a súa

comercialización polo miúdo.

RESULTADOS

Os resultados que obtivemos ata o momento amósannos que existen

algunhas diferenzas importantes polo efecto do sistema de manexo dos animais

tanto na calidade sensorial ou organoléptica coma nutricional ou dietética da

carne. A carne dos xatos manexados exclusivamente en pastoreo presenta unha

maior calidade dietética polo seu elevado contido en CLA, PUFA, PUFA/SFA e w-3

PUFA, que -como comentaramos anteriormente- son ácidos graxos considerados

moi favorábeis por prever determinadas enfermidades canceríxenas e coronarias,

e que se van incrementando a medida que o animal permanece durante máis

tempo alimentándose a base de pasto; deste xeito engadimos valor ao produto

que é enriquecido de forma natural con produtos dieteticamente favorábeis para

a saúde. No entanto, este tipo de manexo, sen un período de acabado con pensos

concentrados para que lle confiran á canal un estado de engraxamento axeitado

para a idade temperá á que se sacrifica o animal, confírelle á súa carne unha

menor calidade organoléptica debido fundamentalmente ao seu baixo contido

graxo, o que lle provoca unha maior dureza e unha menor zumosidade á carne. 

CONCLUSIÓN

O manexo axeitado do xato, co fin de incrementar a súa calidade sensorial-

organoléptica e dietética-nutricional, é aquel no que o animal se alimenta a base

de pastos durante un longo período da súa vida para acumular ácidos graxos

dieteticamente favorábeis, e que ademais foi sometido a un acabado na corte a

base de pensos concentrados para acadar a súa canal un estado de engraxamento

axeitado que lle conferirá á súa carne uns parámetros de calidade sensorial tamén

moi favorábeis para o consumidor.


