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MEDIANTE O EMPREGO DE ANTIOXIDANTES
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Nos últimos vinte anos nótase un incremento notábel da utilización de
produtos cárnicos en pratos conxelados ou semipreparados. Isto débese, entre
outros factores, ao achegamento da muller ao mercado laboral, ó aumento do
tempo de ocio, estacionalidade e a reducción no tempo a hora de facer a compra,
etc., o que leva a unha perda de tempo que se lle dedica á elaboración da comida.
Por outra banda, se falamos das preferencias dos consumidores galegos e
españois, estas tamén cambiaron, pois mentres antes a merca de carne facíase
atendendo a aspectos sensorias coma a cor, a textura, etc., hoxe en día a
seguridade alimentaria e o valor nutritivo ocupan os primeiros postos destas
preferencias. É por isto que, atendendo a estas demandas dos consumidores, cada
día é máis habitual a venda de carne envasada en diferentes formatos e
atmosferas. 

A vida útil dun produto podería definirse como o tempo que transcorre
durante as etapas de produción, transformación, envasado, transporte e posterior
exposición, sen que diminúa a sua calidade, tanto dende o punto de vista
organoléptico como nutricional e de seguridade. Os tres fenómenos que acurtan
a vida útil da carne son: a oxidación proteica, a oxidación lipidica e a
contaminación microbiana. Aínda que esta última é o factor limitante da vida útil
da carne fresca, a oxidación proteica é unha das principais causas de rexeitamento
por parte do consumidor, debido o cambio da cor que ocasiona (dende a vermello
brillante ata a marrón). A oxidación da graxa xera a aparición de compostos como
aldehídos ou cetonas que producen olores estraños e son potencialmente nocivos.
Estes fenómenos de deterioro poden minimizarse mediante o uso de compostos
con actividade antioxidante ou antimicrobianos que permiten prolongar o tempo
de conservación, alargando o período de venda.

Hoxe en día temos no mercado antioxidantes de tipo sintético moi eficaces,
pero están cuestionados polo seus posíbeis efectos mutaxénicos. Isto leva a que
medre o interese pola busca de fontes alternativas de compostos antioxidantes de
orixe natural. Na actualidade desaprovéitanse unha grande cantidade de residuos
agro-industriais (peles dos cítricos, da maza, peles das patacas, así coma peles,
pebidas e cangallos procedentes dos bagazos da uva), e nestes refugallos pódense
atopar unha importante fonte de compostos con propiedades antioxidantes.
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En moitas ocasións a adición do antioxidante ao animal postmorten non é do
todo eficaz por non se situar este composto no lugar óptimo para deter as
reaccións de oxidación, polo que a suplementación dos antioxidantes na ración do
gando permite a súa incorporación nos tecidos musculares e adiposos de mellor
xeito. Esta suplementación pódese facer aumentando a dose de vitamina E no
concentrado, pero tamén se pode conseguir na dieta propia do pastoreo xa que é
rica en antioxidantes, como o ácido ascórbico (vitamina C), b-caroteno (precursor
da vitamina A) e a-tocoferol (a propia vitamina E). Deste xeito, se controlamos o
pasto, pode verse se temos unha acumulación de antioxidantes a través da
alimentación.

O obxectivo principal desta nova liña de investigación do laboratorio de
carnes do CIAM é polo tanto alongar a vida útil da carne de xatos da raza Rubia
Galega mediante o uso de antioxidantes na alimentación (in vivo) e despois na
carne (postmorten), tratando á súa vez de obter estes compostos a partir de
residuos e subprodutos da industria agraria galega. Sempre que o uso destes
antioxidantes non modifique a calidade sensorial do produto final.

Para acadar este obxectivo someterase o gando a unha alimentación rica
neste tipo de compostos, e unha vez sacrificado os animais colleranse mostras de
distintas pezas de carne sen engadir antioxidantes (mostras control), xunto con
mostras que se lle engade o antioxidante, e exporanse todas nun expositor
simulando as condicións dunha grande superficie ou hipermercado. Ao longo do
tempo da exposición e que remata coa súa data de caducidade (vida útil do
producto), determinaranse os efectos dos diferentes extractos antioxidantes sobre
os principais parámetros de calidade da carne coma, a oxidación da graxa
(medindo a oxidación dos produtos que componen a graxa), a perda de cor
(mediante métodos físicos e químicos), así coma a posibilidade da acción
antimicrobiana (facendo recontos da carga microbiana) destes extractos. Así
mesmo, tamén se determinará a cantidade de aminoácidos libres, e o perfil de
ácidos graxos ao final do período de conservación para cuantificar posíbeis
fenómenos de proteólise (rotura e perda da configuración das proteínas) e lipólise
(rotura das graxas).

A produción de xatos Rubios Galegos en pasto con remate en cebadoiro é a
opción máis económica en Galicia para obter un xato de calidade similar ao
tradicional, coa vantaxe de que se reforza a idea dun alimento ”natural”. Non
cabe dubida que lle engadimos a isto, a vantaxe da prolongación do tempo de
conservación dun alimento que é perecedoiro, poidemos amplíar as súas
posibilidade de venda, diminuíndo as perdas por descarte ou a súa reutilización
para outros produtos de menor valor comercial.


