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Cómo conseguir unha composición do leite
de maior calidade e san: 

o ácido linoleico conxugado (cla)

PAÍS LEITEIRO

O primeiro produto do sector agrícola galego é o leite, que supera os dous millóns de toneladas
anuais, supón un 35 % da cota española e representa máis da terceira parte do valor económico deste
sector. Esta especialización leiteira galega produciuse nos últimos 25 anos antes de entrar na UE nos que
se duplicou a produción a pesar da infraestrutura minifundista e da insuficiente concentración parcelaria.
Este incremento produciuse grazas a importacións masivas de concentrados, de gando de alto mérito
xenético e á mellora da maquinaria, chegándose, incluso, á excesiva mecanización de moitas explotacións.
Todo isto racionalízase grazas ao desenvolvemento do cooperativismo.

O leite galego prodúcese principalmente en zonas forraxeiras, pero cada vez o leite depende menos
das forraxes. En 2003, só nos portos de Coruña e Marín entraron 2.363.000 millóns de toneladas de soia,
millo, trigo, cebada, remolacha e algodón.

Texto e fotos de Antonio González Rodríguez

e Orlando P. Vázquez
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A pesar de que a maioría dos cartóns de leite amósanlle ao consumidor unha foto de vacas pastando,
desafortunadamente do 85% ao 95 % das vacas están estabuladas, non en pasto.A única herba que comen
vén en forma de ensilado e descansan no chan do estábulo, moitas veces en gran sucidade.

En Galicia, a desculpa da estabulación apóiase na estrutura das explotacións, pequenas, moi divididas
e con excesiva carga gandeira. Estes importantes problemas non son de máis difícil solución que cós xa
resoltos en anos recentes (calidade xenética, maquinaria, etc.), só esixe unha planificación dos
arrendamentos de terras e de ordenación do territorio nun país que dispón de superficie forraxeira.

O custe de obtención de leite con forraxes propias é cinco veces inferior ao do uso de concentrados
ou forraxes compradas, cando a alimentación das vacas supón máis do 60% dos importes de produción por
litro de leite. Cun réxime de límite á produción e un baixo prezo do leite hai que resolver a cuestión de
cómo cubrir a cota ao menor custo posible. A produtividade do leite será máis competitiva a maior
dependencia das forraxes producidas na explotación. Non se entende que a zona húmida —Galicia e a
cornixa cantábrica—, capaz de xerar forraxes máis baratas, só teña a metade da cota de España.

O CONSUMO DE LEITE

O estilo de vida occidental actual é máis sedentario que en épocas anteriores. Isto produce unha
maior preocupación por aspectos da saúde relacionados coa nutrición humana. En especial, o contido de
graxas na dieta das persoas é un aspecto que require gran atención nas recomendacións das axencias
sanitarias debido ao seu impacto sobre o sobrepeso e a obesidade que son factores de risco en
enfermidades cardíacas, diabetes, arteroesclerose e outras.

As recomendacións de distintas axencias nacionais de saúde e alimentación humana adoitan coincidir
en que é especialmente importante vixiar o consumo de graxas saturadas e colesterol. De acordo co
Consello Nacional de Investigacións dos EE.UU., o consumo de graxas saturadas non debe superar o 10%
da enerxía necesitada diariamente por unha persoa e o de colesterol, non exceder os 300 mg. Esta é unha
das razóns polas que se recomenda o consumo de leite desnatado.

Tamén hai que indicar que as anteriores recomendacións falan da necesidade de consumir uns tres
vasos diarios de leite desnatado (uns 700 ml) ou o seu equivalente en produtos lácteos. Esto equivalería a
que en España se consumiran arredor de dez millóns de toneladas de leite en lugar dos actuais sete millóns.

En contraste co anterior, recentes estudos mostraron novos aspectos no consumo de leite. Por unha
banda amosouse que a proteína e a graxa do leite conteñen compoñentes bioactivos con efectos
fisiolóxicos beneficiosos. Entre estes compoñentes pódense mencionar os caseinofosfopéptidos para a
absorción de calcio auxiliar e o ácido linoleico conxugado, ácido butírico,Vitamina, D, A e beta-caroteno
para a prevención da hipertensión e como anticarcinóxenos.

Estes datos da investigación permiten que o leite sexa hoxe clasificado como unha comida funcional
e estimúlase máis aumentando os produtos con compoñentes bioactivos e diferentes aplicacións específicas
para a saúde que parecen incrementar o consumo de leite e os seus derivados. O mercado para produtos
probióticos como iogur e bebidas lácteas está abríndose rapidamente, reflectindo a aceptación por parte
dos consumidores dos beneficios para a saúde de tales produtos.

Por outra banda, diversos estudos mostraron que é posible manipular a composición da graxa do leite
a través da alimentación da vaca, de forma que se reduza a porcentaxe de graxas saturadas nunha gran
cuantía. Na ilustración 1 podemos ver cómo codificando a alimentación, a porcentaxe de graxas saturadas
da graxa do leite redúcese do 70% ao 51%.
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Profundando na investigación sobre o perfil de ácidos graxos do leite, realizouse un achado
significante para a industria que pode ser beneficioso para o produtor de leite en Galicia.Atopouse unha
gran mellora na composición da graxa do leite das vacas en pastoreo en comparación coas que reciben
forraxes conservadas, xa que teñen un maior contido en ácidos graxos insaturados que son máis saudables
cós saturados e son eficaces na prevención de enfermidades cardíacas.

VANTAXES DO PASTOREO

Como xa comentamos en anteriores artigos desta revista, o pastoreo é o método que permite
producir leite de modo máis rendible nas zonas produtoras de pastos, a pesar de que a fragmentación das
explotacións e a distancia á sala de muxido constitúen unha dificultade para realizar un bo pastoreo. A
intensificación das explotacións chegou a niveis de uso de concentrado excesivos, máis de 350 g por kg de
leite producido, cunha dependencia en forraxe da explotación menor do 20 %, ou sexa, a infrautilización de
pasto producido na explotación. Realizar un bo pastoreo non é doado e se incrementamos a proporción
de forraxe para a produción de leite, podemos esperar unha pequena caída na produción por vaca
principalmente tras o parto. Isto pódese emendar empregando un mínimo de concentrado para alcanzar o
pico de lactación. As cifras de xestión de explotacións cunha alta utilización das forraxes producidos na
explotación amosan ser economicamente máis rendibles.

As características das principais industrias leiteiras de Galicia non contribúen a mellorar a situación
dun mercado con prezos baixos, porque a maioría do leite producido véndese como leite líquido e a través
de marcas brancas, as de menor valor de mercado. Nunha rexión cunha boa imaxe de producir o mellor
leite, parece que a plusvalía do leite procesado pola industria non repercute no prezo de orixe, nin sequera
cando se dedica á fabricación de queixos artesanais galegos.

Se temos unha alta proporción de vacas que consomen dietas baseadas en forraxes frescas ou pastos
de alta calidade, prodúcese leite con maiores concentracións de esfingomielina e vitaminas e cun mellor
perfil de ácidos graxos, especialmente cando os contidos destes compostos son comparados con animais
estabulados que consomen forraxes conservadas como ensilados e feos. Este último aspecto, o referido aos
ácidos graxos, será desenvolvido no seguinte apartado.

Estas consideracións son tamén extrapolables á produción de carne baixo condicións de pastoreo e
serán tratados nun próximo artigo.

Ilustración 1.Variación do contido de graxas saturadas na graxa do leite segundo o tipo de dieta
(Noakes e col. 1996).
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O ÁCIDO LINOLEICO CONXUGADO 

Cada vez hai máis interese en coñecer o perfil de ácidos graxos do leite. O actual coñecemento do
metabolismo das graxas no rumen das vacas leiteiras e a regulación da síntese de graxa na glándula mamaria
é suficiente para levar a cabo importantes cambios na composición dos ácidos graxos da graxa do leite a
partir dunha dieta en pastoreo. Atopouse un tipo de ácido graxo no leite que é un factor antitumoral e
inhibidor das metástases denominado Ácido Linoleico Conxugado, (tamén coñecido como CLA polas súas siglas
en inglés). As vacas que se alimentan baseándose en pasto natural teñen niveis máis altos deste ácido en
leite. O precursor deste ácido está nun 75 % na herba fresca e descende cando esta se seca ou se ensila.

O descubrimento das propiedades anticarcinoxénicas deste ácido e a súa presenza na graxa do leite
é o aspecto máis positivo aparecido na industria leiteira durante os últimos anos, resaltando que a vaca
leiteira en pastoreo é a fonte natural máis rica no CLA. As propiedades biolóxicas do CLA na dieta humana
espertaron gran interese non só por ser un poderoso anticarcinóxeno senón por ter propiedades anti-
ateroxenias, inmunomoduladoras, anti-obesidade e promotoras do crecemento. Recentemente sinaláronse
tamén propiedades antidiabéticas.

Ademais, os derivados do leite con alto contido en CLA tamén son moi ricos neste produto. Por iso,
os queixos, iogures, manteiga e outros derivados lácteos obtidos a partir deste leite, manteñen as
mencionadas propiedades.

Ácido Linoleico Conxugado (CLA) 

O ácido linoleico conxugado é un ácido graxo insaturado con dous dobres enlaces conxugados
que se atopa nas plantas verdes, algúns grans, froitos secos e produtos de orixe animal, como o leite ou
a carne.

Falando en propiedade, chámase CLA a un conxunto de isómeros do ácido linoleico. Os isómeros
son sustancias químicas coa mesma fórmula pero que se diferencian na forma en que se dispoñen os
seus átomos espacialmente. O isómero máis abundante do CLA é ao cis-9, trans 11 que representa o
90% do CLA no leite. Hai outros isómeros de menor importancia e que varían nas súas propiedades
bioactivas.

Os individuos non poden fabricalos por si mesmos e son imprescindibles para garantir o correcto
funcionamento do organismo. O ácido linoleico conxugado inhibe a síntese de nucleótidos e o
desenvolvemento do ADN tumoral por mecanismos antioxidantes, reducindo a proliferación das células
cancerosas, e melloran a mineralización ósea. É un composto que reduce a incidencia dos tumores en
animais e inhibe o desenvolvemento de melanomas, cancro de colon, próstata, pulmón, ovario e mama.
Estudos de laboratorio mostraron que o CLA inhibe o crecemento de células cancerosas humanas e
animais. Con só un 0,1 % de CLA na dieta víronse os seus efectos anticanceríxenos.

¿Como se forman os CLA no rumen e no leite?

Os CLA fórmanse como resultado da biohidroxenación microbiana incompleta no rumen, polo
que son constituíntes naturais dos produtos lácteos e da graxa dos ruminantes.

A composición lipídica das forraxes consiste principalmente en glicolípidos e fosfolípidos e os
ácidos graxos principais son o linoleico e o linolénico.
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Na graxa do leite atópase unha relación practicamente lineal entre o contido deste produto e o
substrato que o orixina (trans-vacénico) que se produce no rumen. No tecido mamario, unha enzima
(a ∆9-desaturasa) transforma novamente ao trans-vacénico en CLA. En consecuencia, o contido de CLA
no leite débese á suma de dúas orixes, unha alimentaria que escapa á biohidroxenación do rumen, e outra
de síntese endóxena, partindo do ácido trans-vacénico. Este último é o que prima.

Coñecido este mecanismo hai dúas vías para incrementar o contido de CLA no leite:

1. Mediante unha modificación da dieta, que é o procedemento máis empregado actualmente e que
describimos neste artigo.

2. Buscando animais cunha maior actividade da enzima mamaria D9-desaturasa. No futuro
poderíase incluír nos programas de mellora xenética a selección de animais cunha maior
actividade nesta enzima e polo tanto vacas cunha maior eficacia na síntese de CLA a nivel
mamario.

O manexo en pastoreo das vacas incrementa o CLA no leite. O aumento da inxestión de pasto, en
substitución dunha forraxe conservada, modifica a composición e cantidade de lípidos consumidos e altera
o medio no que se atopan as bacterias do rumen.

Existen outros métodos de elevar o nivel de CLA no leite como é a adición dalgunhas sementes de
oleaxinosas (sementes de lino, soia ou xirasol), aceites destas sementes ou empregando procedementos
para protexer estas graxas da hidroxenación no rumen.

Ilustración2. Contido en CLA da graxa do leite producido con vacas alimentadas cunha ración completa
(Unifeed) e exclusivamente con pasto. (Khanal e col. , 2005).

MANEXO NUTRICIONAL:

O actual coñecemento do metabolismo das graxas no rumen e a regulación da síntese de graxa na
glándula mamaria é suficiente para levar a cabo importantes cambios na composición dos ácidos graxos da
graxa do leite a partir de cambios na dieta. A alimentación pode afectar á composición lipídica do leite
alterando o medio no que se atopan as bacterias do rumen. Ténse visto que as vacas en pastoreo
incrementan o contido de CLA do leite. Co pastoreo, a proporción de ácidos graxos saturados (os malos)
descende incrementando os insaturados.Atopouse que en só 6 días o contido de CLA diminuía de 24,3 a
4,3 g/kg graxa cando se cambiaba dunha dieta con herba verde a outra cunha mestura de silo de millo e de
herba, e simultaneamente aumentaban os ácidos graxos saturados do 57% ao 72%.
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Na Ilustración 2 pódese observar claramente a diferenza entre alimentar vacas cunha ración completa,
cun 49% de concentrado e un 51% de forraxe conservada, e con pasto exclusivamente. Vemos que o
contido de CLA no leite se triplica cando o animal consome exclusivamente pasto (16,3 g/kg de graxa
fronte a 5,3).Ademais a porcentaxe de ácidos graxos saturados diminuíu do 61% ao 56%.

Ilustración3. Contido en CLA (mg/g de graxa) do leite de vacas consumindo diferentes niveis de pasto na
ración. O grupo control non consumiu pasto, nos outros grupos o consumo de pasto foi de 4,5, 9,0 e 14,0 kg
de materia seca para un tercio, dous tercios e todo pasto respectivamente (Dhiman e col. 1999).

Na Ilustración 3 vemos como afecta ao contido de CLA no leite o incremento do nivel de pasto na
ración. Os grupos comparados eran animais alimentados cunha dieta control, un tercio da forraxe
consumida en forma de pasto, dous tercios da forraxe como pasto e unha ración exclusivamente de pasto.
A dieta control consiste nunha ración cun alto nivel de concentrado que utiliza como forraxe principal o
silo de millo. Con esta dieta, o nivel de CLA non alcanzaba os 5 g/kg de graxa. Cunha dieta na que se incluían
4-5 kg de materia seca de pasto (grupo consumindo 1/3 da forraxe como pasto), xa se duplicaba o contido
de CLA. Isto é doado de conseguir facendo que as vacas saian a pastar unhas poucas horas durante o día
entre os dous muxidos e é moi habitual nas explotacións galegas.

O contido de CLA no leite, como vemos, é moi variable (os valores que se atoparon no leite están
entre 2,7 e 25,0 g/kg de graxa) e, como dixemos, depende de moitos factores. Isto vémolo reflectido na
Táboa 1 que se extraeu dun traballo de Khanal e Olson (2004), no que resumen os últimos estudos sobre
o tema que nos ocupa. Destes datos podemos destacar que o pasto é un dos factores que máis contribúen
a aumentar o contido en CLA e, de feito, a adición de suplementos (sementes ou aceites de oleaxinosas)
que, con outras dietas que empregan forraxes conservadas, incrementan o contido deste composto, non
teñen case efecto cando a ración é predominantemente pasto.

Outro aspecto importante a destacar da Táboa 1 é que o contido de CLA no leite non se ve afectado
practicamente polo procesado que esta sufra. Así que queixos, iogures e manteiga manterán as propiedades
do leite de orixe.
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¿A que se debe esta boa resposta do CLA nas vacas en pastoreo? A principal causa parece estar en
que os alimentos cun alto contido en ácido linoleico (abreviadamente C18:2 que indica que é un composto
formado por unha cadea de 18 carbonos e dous dobres enlaces) e, especialmente, en ácido linolénico
(C18:3) son os que obteñen unha mellor resposta ao CLA no leite. Como podemos ver na Ilustración 4, o
pasto verde de gramíneas ou leguminosas, xunto co aceite de semente de liño, son os produtos cunha maior
porcentaxe de C18:3 no seu contido graxo. Por iso, aínda que o contido en graxas nas forraxes é moi baixo
(menos do 5%), debido a que as vacas consomen gran cantidade —poden chegar a 20 kg de materia seca
por día—, a inxestión total de C18:3 tamén é moi alta.

Táboa 1. Algúns factores que afectan ao contido en CLA no leite e outros derivados lácteos.
(Khanal e Olson, 2004).
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Neste momento Galicia pode ter a súa gran oportunidade dada a preocupación da Unión Europea
polos aspectos medioambientais, a calidade dos alimentos e o ter que competir nun novo mercado moito
máis global, que obriga a satisfacer as crecentes esixencias dos consumidores. Un tipo de produción,
chamada Produción Integrada (P.I.), pode encaixar neste novo marco e ademais ten a vantaxe de que é un
sistema de produción próximo ao tradicional de Galicia.Así que veremos de qué se trata.

Ilustración 4. Principais ácidos graxos (% de graxas totais) de alimentos do gando que inflúen no incremento
do contido de CLA no leite e a carne. (Khanal e Olson, 2004).
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PRODUCIÓN INTEGRADA

É a que utiliza prácticas compatibles coa protección e mellora do medio ambiente, os recursos
naturais, a diversidade xenética e a conservación do chan e a paisaxe. Plasmouse ademais en numerosos
documentos lexislativos, tanto normativos como de concesión de axudas que precisan o labor dun
técnico dunha agrupación para asesorar aos agricultores na realización das prácticas agrícolas e
controlar que estas se executen conforme ao regulamento.As comunidades autónomas deben apurar
o recoñecemento oficial destas agrupacións para ter dereito ao uso do logotipo PI e das axudas
económicas.

Dende o punto de vista técnico a Produción Integrada consiste na aplicación racional das
prácticas agrícolas, baseadas en criterios técnicos de boas prácticas agrícolas, cuxos obxectivos
primordiais son:

1.- Conseguir unha produción de alta calidade organoléptica e sanitaria garantindo a seguridade
dos alimentos.

2.- Conservar o medio ambiente.

3.- Manter a economía das explotacións.
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Nos próximos anos, a Produción Integrada posiblemente será un dos sistemas que presentará un
crecemento máis elevado. A preocupación dos distribuidores, consumidores e das administracións
públicas por conseguir produtos de calidade que acheguen garantías sobre a súa seguridade ou que se
obteñan con procesos respectuosos coa natureza, será o compoñente clave da demanda no futuro, que
a curto prazo producirá un importante cambio dos sistemas produtivos.

Neste sentido é normal esixir que polo menos o 60% da materia seca da ración proveña das
forraxes coa recomendación de que se realice o aproveitamento tradicional de pastos da explotación.
Neste punto deberiamos engadir a obrigatoriedade do pastoreo no punto que se incrementa o nivel
de CLA en leite que parece ser, polo menos, dunhas cinco horas diarias durante 100 días ao ano, que
é o período mínimo en que hai pasto dispoñible en calquera explotación galega.

LEITE SAN

O leite de vacas en pastoreo ofrece beneficios adicionais para á saúde (comeza a soar como un
anuncio da TV: "¡ Espere, hai máis!").Ademais de darlle cinco veces máis CLA e un equilibrio ideal de
ácidos graxos esenciais, o leite en pastoreo ten maior contido en beta-caroteno, vitamina A e vitamina
E. Este valor engadido de vitaminas débese, en parte, ao feito de que o pasto fresco ten máis destes
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nutrientes que có concentrado ou o feo e son transferidos ao leite (cando secamos a herba, perde unha
cantidade significativa do seu contido de vitaminas).

A capacidade dunha vaca de producir vitaminas para transferir ao seu leite é limitada, ou sexa,
que unha vaca que produce menos leite, produce máis vitaminas. Queda, pois, mitigada a obsesión do
agricultor polas vacas de moi alta produción que ten que alimentar cun réxime baseado en
concentrado, se pode conseguir un leite de maior calidade, e convértese nunha bendición para o
consumidor.A vaca super-produtora ten menos vitaminas por vaso de leite.

A mellor parte de todo isto, está nos nosos recordos do sabor delicioso dos produtos lácteos
de vacas en pastoreo, cunha cor amarela brillante que é proba visible dun fornezo extra de carotenos.
Cando nos serven queixo ou manteiga de leite baseado en pastoreo, todo o mundo nota a diferenza.
O mesmo sucede coas galletas e pasteis que toman esa cor manteigosa cando se fan con leite de vacas
en pastoreo. ¿Lémbrano? 

Pero, ¿pódese atopar hoxe leite de vacas en pastoreo? Desafortunadamente, a etiqueta non lle
dirá se as vacas se criaron con pasto ou con concentrado. Só unha etiqueta coa indicación de produción
ecolóxica ten a garantía de que as vacas algo pastaron. Se pode atopar a un agricultor local que lle venda
produtos lácteos de vacas alimentadas en pasto, atopou ouro líquido.
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É posible pois producir leite máis saudable. O desafío da industria galega é buscar a posibilidade
de comercializalo e ofrecer un prezo máis alto aos seus gandeiros, con tal de que o produtor poida
garantir a dieta en pastoreo e/ou que a composición en ácidos graxos do leite poida controlarse. Para
iso hai medidas rutineiras (técnica de cromatografía) e, aínda que son custosas, son moi accesibles para
os laboratorios de referencia. Nos Países Baixos, unha compañía de queixo produce e comercializa
queixo a partir de leite con alto contido de CLA.A compañía págalles unha prima aos granxeiros se as
súas vacas están en pastoreo máis de cinco horas ao día, durante 100 días ao ano.

Conseguir e manter que o leite en Galicia sexa un produto valorado. Habería que considerar
diversas etapas como son:

• Caracterizar o leite producido en Galicia nos seus compoñentes nutritivos.

• Identificar e cualificar o leite de mellor calidade e establecer un sistema de aseguramento
da calidade.

• Investir a tendencia de alimentar as vacas en cortes.

• Necesítanse máis probas clínicas dos beneficios para a saúde do CLA.

• Hai que aumentar o mercado e a produción deste leite e os seus derivados.

• Concienciar aos consumidores de valorar e apoiar o produto.
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CONCLUSIÓNS

O leite é un alimento básico en calquera tipo de dieta. Con todo as tendencias na alimentación
cambian e a graxa, que antes era o principal compoñente en definir o prezo do leite, na actualidade
perdeu o seu valor. Asimesmo, os estudos científicos máis recentes mostraron que a graxa do leite
pode ser modificada non só facéndoa máis axeitada ás necesidades nutritivas do estilo de vida actual,
senón que ademais achega un gran valor engadido en forma de produtos beneficiosos para a saúde.

O CLA é un compoñente da graxa do leite con potenciais beneficios para a saúde e que ademais
é producido en maior medida mediante sistemas de pastoreo. Ademais, este composto pode ser
transferido aos produtos lácteos, co que estes manteñen as súas saudables propiedades.

Hai un dato relevante indicado por Khanal e colaboradores (2005): parece que a cantidade de
CLA necesaria para deter o crecemento dos tumores en humanos está entre 0,72 e 0,80 g por día; por
outra banda 500 ml de leite producido con pasto achega 0,25 g de CLA, mentres que a producida cunha
dieta baseada en forraxes conservadas só é de 0,04 g. Ao mesmo tempo, 100 g dun queixo feito co
primeiro leite contén 0,40 g de CLA e co segundo só 0,13 g. En consecuencia, medio litro de leite de
vacas en pastoreo e 100 g de queixo procedente de devandito leite cubriría os requirimentos de CLA.

Este é un dato de gran relevancia porque amosaría que os sistemas de produción de leite que
utilizan o pastoreo, non só son sistemas sostibles que se adaptan facilmente ás condicións para
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produción ecolóxica ou integrada, senón que ademais son máis sans. Por iso, estes sistemas deberían

estar apoiados por un método de aseguramento da calidade que garanta aos consumidores non só un

modo de obtención do produto senón as súas calidades sanitarias e o respecto polo medio ambiente e

o benestar dos animais.Ademais, desta forma, o produtor poderá obter un maior prezo polo seu leite,

co que estaremos falando dun maior valor engadido da produción e viabilidade da explotación.
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