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ABSTRACT 
(CATALÀ) 
Actualment es consumeixen cada cop més begudes vegetals i a vegades amb una 

finalitat substitutiva a les llets animals, ja sigui per qüestions ideològiques, intoleràncies 

o al·lèrgies.  
 

És per aquest motiu, que aquest treball està centrat en l’especificació i diferència entre 

tres tipus de begudes vegetals i tres llets de vaca diferents, amb la finalitat de veure 

quines quantitats de diferents nutrients aporten cadascuna d’aquestes begudes i poder 

comparar-les. L’objectiu d’aquest treball és, per tant, a partir de diferents tècniques i 

mètodes de laboratori, poder investigar els diferents components de cada tipus de llet i 

de beguda per, més endavant, poder-les analitzar i comparar.  
 

Com que hi ha moltes varietats de llets de vaca i de begudes vegetals, se n'han escollit 

les tres més comunes de cada àmbit. De llets s’utilitzaran la entera, semidesnatada i la 

desnatada. I de begudes, la d’ametlla, la de soja i la de civada. Tots els productes, 

separats en dos grups depenent del seu origen (si és animal o vegetal), seran de la 

mateixa marca respectivament (la llets “Bon Àrea” i les begudes “YOSOY”) i s’estudiaran 

els mateixos components, aquells que són els més importants per a l’organisme de 

l’ésser humà. 
 

Aquest treball consta d’una part teòrica amb informació clara i precisa dels temes 

treballats i una de pràctica on s’utilitzaran diferents mètodes i tècniques de laboratori per 

dur a terme els experiments. També s’hi pot trobar una enquesta realitzada a un grup 

d’individus de diferents edats. 
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(CASTELLÀ) 
Actualmente se consumen cada vez más bebidas vegetales y a veces con finalidad 

sustitutiva a las leches animales, ya sea por cuestiones ideológicas, intolerancias o 

alergias.  
 

En consecuencia a esto, este trabajo está centrado en la especificación y diferenciación 

entre tres tipos de bebidas vegetales y tres tipos de leche de vaca, con la finalidad de 

observar qué variedades y cantidades diferentes hay de los nutrientes que nos aporta 

cada uno de los productos. El objetivo de este estudio es, por tanto, a partir de diferentes 

técnicas y métodos de laboratorio, poder investigar los diferentes componentes 

químicos que hay entre los dos tipos de productos diferentes con los que se trabaja.  
Como hoy en día hay mucha variedad de leches y de bebidas vegetales, se han 

escogido los tres tipos más comunes en cada ámbito. Con respecto a la leche, se 

utilizará la entera, la semidesnatada y la desnatada. Y de las bebidas vegetales, se 

trabajará con la de almendra, la de soja y la de avena. Todos los productos, separados 

en dos grupos dependiendo de su origen (si es animal o vegetal), serán de la misma 

marca respectivamente (las leches “Bon Àrea” y las bebidas “YOSOY”) y se estudiarán 

los mismos componentes.  
 

Este proyecto consta de una parte teórica con información clara y precisa de los temas 

trabajados y una parte experimental donde predominará el uso de diferentes métodos y 

técnicas de laboratorio para llevar a cabo los experimentos. También se podrá encontrar 

una encuesta dirigida a un grupo de individuos de diferentes edades 
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(ANGLÈS) 
Nowadays, the consumption of plant based drinks has increased notably and sometimes 

with the purpose of replacing animal milks, either for ideological reasons, intolerances or 

allergies. 
 

For this reason, the project is focused on the specification and differentiation between 

three types of vegetable drinks and three types of cow's milk, in order to observe what 

varieties and different amounts of the nutrients that each kind of the products provides 

us. The objective of this study is, as already mentioned before, based on different 

techniques and laboratory methods, to be able to investigate the different chemical 

components that exist between the two different types of products that are used.  
 

As in these day and age there is a wide variety of milk and plant drinks, the three most 

common types have been chosen in each field. Referring to the milk, the ones used will 

be whole, semi-skimmed and skimmed milk. In addition, for the plant-based drinks, the 

ones worked with will be the almond, the soybean and the oatmeal drink. All the products, 

separated into two groups depending on their origin (whether it is animal or vegetable), 

will be from the same brand respectively (“Bon Àrea” milks and “YOSOY” drinks) and the 

same components will be studied in each case.  
 

This project will consist of a theoretical part with clear and precise information on the 

topics covered and an experimental part where the use of different methods and 

laboratory techniques will predominate to carry out the experiments. There is also a 

survey addressed to a group of individuals of different ages. 
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INTRODUCCIÓ 
Quan vam haver d’escollir el tema del nostre treball de recerca, jo sabia amb seguretat 

que hi volia una part experimental ambientada en un laboratori i que el tema fos 

relacionat amb química o biologia. També em va semblar interessant fer-ho sobre el 

menjar ja que sempre hi he donat molta importància a aquest tema i volia ampliar el meu 

coneixement en ell. 
 

1. Motivació, objectius i planificació 
Quan tenia catorze anys, vaig intentar ser vegetariana però degut al meu escàs 

coneixement en el tema vaig haver de deixar-ho ja que no estava substituint 

correctament els nutrients que la carn i altres productes càrnics ens aporten. És per això, 

que vaig decidir-me per un tema relacionat amb això per al meu treball de recerca. Al 

principi dubtava entre dos possibles temes, un d’ells era la diferència entre la carn 

ecològica i la carn convencional, i l’altre era sobre el contrast en components entre les 

begudes vegetals i les llets de vaca. Finalment vaig decidir-me per l’anàlisi de les llets i 

begudes perquè, tot i que molta gent utilitza aquests dos productes per el mateix propòsit, 

són d’orígens completament diferents i ho vaig trobar molt interessant. Un altre motiu 

per el que vaig escollir aquest tema és que al ser productes tan diferents, els resultats 

que obtindria a la part pràctica serien també molt dissemblants i prometedors a l’hora de 

treballar amb els components químics de les llets de vaca i les begudes vegetals. Això 

era molt rellevant per mi ja que una de les meves motivacions principals de fer aquest 

projecte era la part experimental i treballar en un laboratori ja que en un futur m’agradaria 

en tot el possible estudiar i treballar en algo relacionat amb la química o la biologia però 

en especial en alguna professió que requereixi molta part experimental i d’investigació. 

Quan em van demanar el títol del meu treball vaig començar a informar-me sobre temes 

de química que continguessin tot el que jo buscava per al meu treball però al mirar els 

temes que se’ns donava a l’institut com a idea o guia, me’n vaig adonar que no 

m’agradava ningun dels de química i em vaig desanimar una mica. Per aquest motiu 

vaig decidir anar a parlar amb el meu professor de química per a que em donés algun 

consell i ell em va ensenyar exemples de Treballs de Recerca de la branca de química 

però que no tenien res a veure amb els que jo havia vist prèviament i llavors vaig 

entendre que la química era molt àmplia i que el que havia de fer no era limitar-me al 

que em donaven, sinó aprendre i investigar totes les opcions. 
Vaig decidir-me per la llet de vaca i les begudes vegetals perquè avui en dia hi ha cada 

cop més gent que està canviant la ingesta de llet per la de begudes vegetals i, de fet, 

aquesta és la situació que visc jo en el meu dia a dia a casa meva ja que soc la única 
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de la família que no pren llet de vaca. La raó per la que vaig deixar de consumir-la és 

que quan tenia quinze anys, vaig estudiar el quart de la ESO a Estats Units i allà el 

menjar és molt diferent al que estem acostumats a menjar i la majoria dels que hi havia 

allà no m’agradaven o em donaven malestar. Un d’aquests menjars que no m’agradava 

era la llet de vaca així que vaig decidir substituir-la per beguda de civada. Més endavant, 

em vaig començar a qüestionar si les begudes vegetals que jo prenia realment 

substituïen els nutrients de la llet, i d’això, d’aquesta pregunta que jo em feia és del que 

vull centrar el meu projecte. Un altre tema que m’agradaria toca en el treball és com la 

producció d’aquests productes afecta al medi ambient i quines alternatives existeixen. 
Segons el documental “Cowspiracy”, la producció animal és la causa principal del canvi 

climàtic, especialment degut a l’acumulació de gas metà a l’atmosfera a causa de la 

criança del bestiar. 
 

El que m’agradaria aconseguir, com a objectiu, en aquest estudi és principalment una 

millor comprensió del que s’està investigant i, també, aprendre el màxim possible: 
• Incrementar el meu coneixement sobre els components en cada tipus de beguda 

i llet. 

• Determinar quin producte ens proporciona la major qualitat i quantitat de 

nutrients i quins d’aquests són els millors 

• Conèixer més àmpliament les tècniques de laboratori utilitzades en l’anàlisi dels 

components. 

• Comprovar que el que ens venen és realment el que nosaltres creiem que estem 

comprant. Moltes vegades, hi ha productes que per obtenir-ne una major 

quantitat i poder vendre’n més, se’ls hi afegeix una gran quantitat d’aigua o altres 

substàncies. 

• I per últim, conscienciar-me de quins components artificials se’ls hi afegeix a les 

llets de vaca i a les begudes vegetals que puguin afectar la nostra salut. 

 

Per dur a terme la part teòrica del treball, s’utilitzaran diferents fonts per adquirir els 

coneixements bàsics necessaris per obtenir una base abans de començar amb la part 

més pràctica. Aquesta informació i aquestes dades s’obtindran a internet, enciclopèdies, 

llibres, etc. també d’entrevistes a professionals que es realitzaran durant el transcurs del 

projecte o d’enquestes dirigides a un ampli públic. 
Pel que fa a la part pràctica, la qual es realitzarà principalment en un laboratori, estarà 

centrada en la determinació dels components tant de les begudes vegetals com de llets 

de vaca, per així poder comparar-les i extreure conclusions. 
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Tipus de llet utilitzada: A l’hora de decidir amb quines llets volia treballar, em vaig guiar 

per el que la majoria de la gent pren, és a dir, per les més típiques i comprades al mercat, 

és per això que les escollides van ser la desnatada, la semidesnatada i la sencera, i 

totes de la mateixa marca (Bon Àrea). La marca es va escollir la de Bon Àrea ja que el 

poble on visc és el supermercat on més gent hi va i a demés els seus productes estan 

fets a Girona, osigui que són de proximitat. 

 
Figura 1. Els tres tipus de llet que s’estudiaran en el treball, la llet sencera, la semidesnatada i la 

desnatada. Són totes de la marca Bon Àrea. 
 

Pel que fa a les begudes, vaig utilitzar el mateix criteri, vaig estudiar quines eren les més 

comprades o demanades i el resultat van ser les següents: la beguda de soja, de civada 

i d’ametlla, i totes de la mateixa marca (YOSOY). Es va escollir aquesta marca perquè 

a part de que és molt coneguda, una de les fàbriques de begudes vegetals de YOSOY 

es troba a Girona, és a dir, que és de proximitat. 

 
Figura 2. Les tres begudes  vegetals amb les que es treballarà en aquest estudi, la beguda 

d’ametlla, la de soja i la de civada. Són totes de la marca YOSOY. 
 

Com que avui en dia hi ha una gran varietat de begudes vegetals i de tipus de llet s’han 

escollit les que, per mitjana, són les més consumides en la nostra societat, és a dir, les 

més populars i conegudes, com ja s’ha dit abans. 



11 
 

Per al desenvolupament del projecte, els dos tipus de productes que es manipulen i 

s’estudien són analitzats amb diferents mètodes de laboratori, i aquest ajudaran a 

concretar la qualitat i quantitat de cada component i per tant de cada beguda o llet i això 

permetrà concloure el que es busca: si les hipòtesi formulades són verdaderes i, per 

tant, quin producte ens proporciona els millors nutrients. 
 

2. Hipòtesi 
Després d’informar-me en diferents pàgines web i llibres de text, he formulat diferents 

respostes a les preguntes que em feia:  
• La llet de vaca proporciona una quantitat més elevada de nutrients que les 

begudes vegetals. 

• La llet animal, en aquest cas de vaca, no pot ser substituïda per les begudes ja 

que ambdós productes aporten components diferents. 

• Les begudes d’origen vegetal tenen un impacte ambiental menor que la llet de 

vaca. 

• El consum de begudes vegetals ha augmentat considerablement en els últims 

anys. 

 

3. Metodologia 
En la metodologia d’aquest estudi se’n diferencien tres parts, separades en dos sectors, 

un més professional i l’altre més dirigit al públic. En quant a la part més tècnica tenim: 
1. Per una banda, s’hi realitza una recerca bibliogràfica sobre els varis temes i 

àmbits relacionats amb l’estudi i el que s’està investigant. 

2. Per una altra banda, hi ha una part experimental on distintes tècniques de 

laboratori i mètodes seran aplicades per poder determinar alguns dels 

components que contenen els productes i treballar-los. 

El segon sector és el que està dirigit al públic i consisteix en: 
3. Es durà a terme una enquesta amb tot de qüestions les quals s’encarregaran els 

individus de la població a respondre-la. Aquesta permetrà analitzar els diferents grups 

socials en relació amb el consum dels productes treballats. Aquests grups seran 

diferenciats depenent de les edats per així poder respondre una de les hipòtesis 

formulades posteriorment, la de si el consum de begudes vegetals havia incrementat en 

els últims anys. I aquesta pràctica també concedirà l’oportunitat de veure com 

d’informada està la societat d’avui en dia en relació amb el consum de llets animals o 

begudes d’origen vegetal. 
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4. INTRODUCCIÓ- PART TEÒRICA 
Llet de vaca 

4.1. Història 
La llet de vaca i els seus derivats han format part de la dieta de l’ésser humà des de fa 

més de 10.000 anys, segons diferents historiadors, ja que és quan es va domesticar la 

vaca. A banda d’això, cada vegada hi ha més i més polèmica sobre si la llet animal ens 

beneficia o no. Un dels motius principals per el que hi ha incertesa sobre aquest tema 

és que som l’únic animal a la Terra que continua bevent llet passada l’etapa de lactància 

i a demés una llet que ni tan sols és humana. A arrel d’aquests motius, cada dia es 

troben més científics que s’uneixen a aquesta recerca sobre com la llet de vaca en afecta 

tant negativa com positivament en el nostre organisme. Per una altra banda, moltes 

persones reemplacen la llet per begudes vegetals, les quals no es pot assegurar que 

proporcionin els nutrients i aliments que es necessiten per estar sa. En aquest treball de 

recerca s’estudiaran i analitzaran els diferents components de cada tipus de beguda 

amb la què es treballa, per així, més endavant, poder comparar-les i analitzar-les i 

finalment determinar si realment una pot substituir l’altre. 

 

4.2. Producció de la llet 
Per entendre millor el procés per el que passa la llet des de que és munyida fins que 

arriba als supermercats primer s’han de tenir uns quants coneixements. L’acció de 

munyir es una de les parts més importants en la producció de llet ja que és un treball 

costós que s’ha de realitzar molt cuitosament. La mamella té un gran paper, ja que és la 

glàndula mamària de la vaca i pot arribar a emmagatzemar fins a 15 kg de llet. 
 

4.2.1. Mamella 
La mamella és una glàndula que connecta la cavitat corporal de la vaca a través del 

canal inguinal i és la que conté la llet vacuna. Una vaca, a diferència d’altres mamífers 

com les cabres o ovelles, a la ubre hi té quatre mugrons o glàndules mamàries. La 

mamella pot arribar a pesar un promig de 50 kg tenint en compte que la llet que hi conté 

en pot pesar fins a 15 kg. Tot i això, la mida de la mamella no té perquè ser un bon 

indicador de l'habilitat secretora que té una vaca. Com que no es pot mirar en el seu 

l’interior, els millors indicadors per determinar la capacitat de producció són l’aspecte 

exterior i la sensació. És important que la ubre o mamella sigui suau i flexible ja que si 

es torna flàccida després de munyir podria voler dir que hi ha un excés de teixit secretor.  
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4.2.2. Procediments de munyiment 
Abans de munyir una vaca és precís fer-hi un massatge a la ubre per detectar si hi 

qualsevol teixit anormal. També, la sensació i l'aparença abans i després de munyir és 

molt important per determinar la capacitat de producció de la vaca. És adequat tenir en 

compte l’adaptabilitat de la mamella i les tetines de la vaca quan s’escull un ramat per 

munyir amb maquinària ja que no totes les ubres estan preparades per aquesta 

maquinària i si són molt grans es podrien lesionar fàcilment. 
Els massatges previs a la munyició van molt bé també per estimular la vaca i fer que 

alguns nervis de la mamella enviïn un missatge al cervell i que aquest faci segregar 

l’hormona descendent de la llet, l’oxitocina. 
 

4.2.3. Procés de preparació 
La llet primària, és a dir, la que s’obté just després de munyir una vaca, pot ser realment 

perillosa de prendre, ja que el producte és cru i pot contenir diferents bacteris i provocar 

malalties. És per això que ha de passar per un procés abans de sortir al mercat o ser 

ingerit. La llet de vaca es pot classificar en molts tipus diferents, segons la finalitat o 

l’interès de cada persona. Hi ha llet sencera, semidesnatada i desnatada, que són les 

més habituals, però també hi ha llet sense lactosa per als intolerants a la lactosa, amb 

vitamines afegides, amb calci afegit, amb omega i més. Malgrat això, hi ha una 

característica que tots comparteixen: tots han estat sotmesos a un Tractament d’Ultra 

Calor (UHT) per eliminar tots els bacteris. La pasteurització i UHT són els processos 

d’esterilització més utilitzats per destruir els patògens de la llet crua. 

 

Condicions d’escalfament                                       Condicions típiques de durabilitat i emmagatzematge 

Llet fresca pasteuritzada 72-78 ºC per  15-20 segons 6 dies a 4-6 ºC 

Llet fresca pasteuritzada 

d’alta qualitat 
72 ºC per 15-18 segons (condicions 

mínimes requerides) 
6 dies a 4-6 ºC 

Llet pasteuritzada i 

microfiltrada  
Microfiltració (eliminació de bactèries) i 

posterior pasteurització 
15-18 dies a 4-6 ºC 

Llet pasteuritzada a alta 

temperatura 
90 ºC durant 20-30 segons o 100-120 ºC 

durant 0,1-0,4 segons 
15-18 dies a 4-6 ºC 

Llet UHT (tractament d’ultra 

temperatura) 
De 135 a 150 ºC durant 4-8 segons 3 mesos com a mín., a Tº 

ambiental 
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Llet sense lactosa Pasteurització o UHT amb hidròlisi 

enzimàtica de la lactosa  
Depenent del tractament 

Llet en pols  Pasteurització, evaporació i assecament  Temperatura ambiental  

Taula 1: Principals tipus de llet comercialment disponibles per al consum directe. Extracta d’un 

article anomenat “Cow’s Milk Consumption and Health: a Health Professional’s Guide”. En aquest 

taula s’hi troben els diferents tractaments i processos per als quals passen els diversos tipus de 

llet que podem trobar al mercat. 

 

4.2.4. Impacte ambiental 
Avui en dia s’han intentat trobar altres formes de produir llet de forma més empàtica amb 

el medi ambient ja que la gent cada vegada està més conscienciada de l’impacte que 

aquesta producció comporta. Una d’aquestes solucions que s’han intentat trobar per a 

millorar la situació del medi en relació amb l’obtenció de llet, és l’alternativa ecològica o 

orgànica, que consisteix en trobar un potencial que millori tant el benestar de l’animal 

com la contaminació. Un mètode molt utilitzat per controlar l’impacte que té la producció, 

és el d’Avaluació del cicle de vida, amb abreviació de LCA. Aquest mètode es basa 

principalment en ser conscient en tot moment de tots els aspectes d’impacte ambiental, 

des de que el producte és cru, fins que surt a mercat, tenint en compte l’energia utilitzada, 

els tractaments als que s’ha sotmès la llet, la manufacturació d’aquesta, etc. Si es fa una 

comparació entre l’efecte de la llet convencional amb el de l’ecològica, hi ha aspectes 

en els que l’ecològica és molt més eco friendly però altres en els que per molt que 

s’intentin trobar solucions, tant la producció d’una com la de l’altre impactaran igual al 

medi. Per exemple, el potencial d’acidificació de la producció de la llet és del 78 al 97% 

degut a la volatilització de l'amoníac i per molt que la llet sigui ecològica, aquest 

percentatge no disminueix. En canvi, s’ha trobat que el potencial d’eutrofització, és a dir, 

del procés de contaminació de les aigües degut a un enriquiment de nutrients i 

disminució dràstica d’oxigen al medi, per tona de llet o per hectàrea de terres de cultiu, 

és més baix per a la llet orgànica o ecològica que per la convencional i aquesta diferència 

es deu a les diferents quantitats de fertilitzants utilitzats en cada cas, tot i això aquest fet 

té un petit inconvenient i és que l’alternativa ecològica, com que redueix dràsticament 

l’ús de fertilitzants, necessita moltes més terres per produir la quantitat necessària en 

relació amb la demanda. 

 

Segons el documental “What you eat matters” de H.O.P.E (2018): 
La caseïna és la proteïna principal de la llet i és realment un dels promotors més forts 

del càncer. T-Collin Campbell, un científic nutricional conegut mundialment, en una sèrie 
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d’experiments va poder comprovar que la proteïna animal, en especial la caseïna, 

promou totes les etapes del creixement del càncer. Per als experiments, es van introduir 

substàncies cancerígenes a les rates; la meitat va rebre una dieta enriquida amb un 5% 

en caseïna i l’altre meitat amb un 20%. El 20% corresponen aproximadament a la 

quantitat consumida en les dietes occidentals. Amb una dieta enriquida al 5%, els 

animals no van desenvolupar càncer. Amb el 20% enriquit de caseïna, en canvi, el 

creixement del càncer s’ha estimular significativament. Es va provar una nova tècnica, 

cada tres setmana es modificava la dieta alimentària de les rates. Es va alimentar a les 

rates amb la dieta de 20% de caseïna fins que el càncer estigués desenvolupant-se i 

després es va canviar per la de 5%. Els resultats van ser sorprenents, el 

desenvolupament del càncer es va aturar en sec. Les conclusions que es van extreure 

van ser que era possible controlar l’activació i la desactivació del càncer simplement 

canviant la quantitat de caseïna que es consumeix. El Dr. Campbell, tal i com ell explica, 

va créixer en una granja lletera. Quan va haver d’anar a fer el seu doctorat i la seva tesis, 

ho va fer precisament sobre la idea de promoure un major consum de llet. Més endavant 

segons les evidències i les dades que va obtenir, es va adonar del efectes que tenen els 

productes làctics en la nostra salut.  

El Dr. Caldwell B. Esselstyn, un cirurgià, investigador i clínic dels Estats Units, afirma 

també que el consum de productes làctics augmenta el risc de càncers, malalties 

cardiovasculars, entre altres. Ell recomana eliminar els productes làctics de les dietes. 
Per últim, el professor Dr. Claus Leitzmann, nutricionista i bioquímic d’Alemanya, 

comenta el debat sobre la necessitat de prendre productes làctics per a obtenir calci i 

prevenir la osteoporosis, però desmenteix el mite ja que s’ha comprovat, gràcies a tests 

realitzats a persones que no consumeixen cap tipus de producte làctic, que aquestes 

tenen una incidència d’osteoporosis molt menor a la nostra, un fet molt xocant. 

 

A l’hora de criar els animals d’una granja, pel que fa a les vaques lleteres, se’ls hi 

introdueix una quantitat considerable d’hormones. Segons la “US Food and Drug 

Administration” (FDA) i un comitè conjunt de “Food and Agricultural Organization” (FAO) 

i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la quantitat d’aquestes hormones trobades 

en els productes alimentaris, són segures per a la seva ingesta. Es donen hormones i 

esteroides al bestiar per ajudar a millorar la producció de làctica i carn. Tot i això, hi ha 

diferents estudis en els que no n’estan tan segurs que tots aquests additius passin 

desapercebuts pel nostre organisme. Per començar està la qüestió de si els productes 

afegits als aliments, quan arriben al nostre sistema digestiu, són absorbits o simplement 

els expulsem? I després, si són absorbits, com afecten el nostre cos i la nostra salut? 

Ens alteren els nivells d’hormones propis del cos humà?  
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Doncs bé, hi ha moltes crítiques respecte el factor de creixement semblant a la insulina 

1 (IGF-1), ja que es diu que tot i contenir-lo també els humans, un excés d’aquest 

proporcionat per els productes ramaders podria augmentar el risc de desenvolupar 

càncer, tot i que no hi ha evidència que ho confirmi. 

Pel que fa als antibiòtics, quan a una vaca se li subministra rBGH, un hormona molt 

comuna, té més risc de patir una infecció a les mamelles i per tant, que hagi de ser 

tractada amb medicina i antibiòtics. Hi ha altres factors que també fan que els animals 

hagin de ser curats amb substàncies químiques, però per desgràcia es desconeix 

l’efecte que tenen aquests medicaments en l’ésser humà. 

En definitiva, tot i no tenir recerques científiques que confirmin si l’efecte de totes 

aquestes substàncies artificials ens perjudiquen o no, és important ser conscient de que 

cap la possibilitat que ens ocasionin repercussions negatives. 
 

Begudes vegetals 

4.3. Història 
La ingesta de menjar és responsables per un quart de les emissions de gas a l’atmosfera 

i la majoria d’aquest prové del bestiar i la producció dels seus derivats. I aquí és on 

entren les begudes vegetals. Es diu que aquestes són l’alternativa saludable a les llets 

de vaca però hi ha una gran varietat, per tant, quina d’elles és la millor per al planeta i 

per a nosaltres? Mentre que aquí a Espanya les begudes vegetals presenten un 15% 

del total de vendes, a altres països com a la Índia presenten un 20,7%, o a la Xina un 

17%. Segons el documental “What’s the most climate-friendly milk?”, la indústria de 

begudes vegetals està incrementant un 10% globalment cada any. 

 

4.3.1. Procés de producció 
Per a definir el procés de fabricació de les begudes vegetals, s’ha consultat la pàgina 

web oficial de l’empresa YOSOY, una de les indústries de producció de begudes més 

coneguda aquí a Catalunya. És per aquest motiu, que s’ha de tenir en compte el fet que 

no tots aquest tipus de productes es produeixen de la mateixa manera, sinó que depèn 

principalment de la marca. La fàbrica més propera de la companyia YOSOY es troba a 

la vora del Parc Natural del Montseny, una localització perfecta a l’hora d’aconseguir el 

subministrament d’aigua necessari per a la producció de les begudes. Aquesta marca 

és molt coneguda per l’elaboració d’aliments lliures d’additius i sucres afegits. Les fases 

del procés des que es cullen els ingredients fins que l’aliment surt al mercat són les 

següents: 
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1) Per començar, els liquats YOSOY estan compostos per un 80% d’aigua i un 20% del 

fruit amb el que es treballa, cap més ingredient. El primer que es fa per a produir la 

beguda vegetal és la trituració del fruit natural. S’utilitza gra sencer i s’evita les pastes 

i farines. 

2) En segon lloc, es mesclen els ingredients amb l’aigua. Aquesta última és extreta del 

Parc Natural del Montseny i per això estan instal·lats a Viladrau. 

3) El tercer pas és el procés de centrifugació i és clau per a separar el sòlid del líquid i 

obtenir la beguda YOSOY. Les restes no es tiren, sinó que s’aprofiten per al consum 

del bestiar. 

4) Aquest pas és el més important, el de l’esterilització (UHT) i la seguretat alimentaria. 

5) I per últim, s’omplen els envasos, que són produïts amb un 80% de material 

reciclable i taps de 100% canya de sucre. I finalment es distribueixen per les tendes 

i supermercats. 

 

 
Gràfic 1: aquest gràfic ha estat extret de la pàgina oficial de la companyia YOSOY, en el qual 

s’hi poden observar les quantitats d’emissions, terreny i aigua necessàries per a produir 200mL 

de quatre begudes vegetals diferents i de llet de vaca. Com es pot veure, és més sostenible per 

al medi ambient la producció de begudes vegetals que la de llet. 
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4.3.2. Impacte ambiental 
En primer lloc, la beguda d’arròs, és una de les que provoca més impacte ambiental 

comparat amb les altres, ja que el cultiu d’aquest cereal requereix una gran quantitat 

d’aigua. Però principalment, com que l'arròs creix en camps inundats d’aigua, això 

també fa que molts bacteris habitin en aquests camps i emètin gas metà a l’atmosfera. 

Investigadors de la Universitat de Oxford van utilitzar, al 2018, dades de 38.000 granges 

diferents d’arreu del món per determinar la petjada de carboni de diferents menjars. Van 

trobar que un got de beguda d'arròs conté un terç de les emissions que conté un got de 

llet de vaca. Per tant, s’ha trobat que la beguda d’arròs és pitjor per al clima que la 

producció de beguda vegetals com la de civada o la de soja, degut al metà generat en 

les plantacions d’arròs. 

La beguda d’ametlla és la que contribueix menys en les emissions, amb 0,14 kg per 

cada 200 mL (la de vaca produeix 0,64 kg per cada 200 mL). Tot i això és la beguda que 

produeix un major impacte en l’aigua del planeta. El 80% de les ametlles del món 

provenen de Califòrnia. La beguda d’ametlla utilitza 74 litres d’aigua per produir un got 

de 200 mL (la llet de vaca utilitza un pro mig de 126 litres per cada got de 200 mL), és a 

dir, que s’utilitza la mateixa quantitat d’aigua per produir un got de beguda d’ametlla que 

la que utilitza una persona per dutxar-se. La beguda d’ametlla no només té un impacte 

en l’aigua del planeta, sinó també en les abelles. Els apicultors transporten els seus 

ruscs a través de grans distàncies per a pol·linitzar cultius en diferents estacions. La 

combinació de viatges i pesticides  provoca que desenes de milions d'abelles morin en 

una sola temporada d’ametlles. Això té conseqüències massives en nosaltres ja que tres 

quart dels cultius alimentaris depenen de la pol·linització de les abelles, i la forma en la 

que cultivem és la que les està matant. 

La beguda de soja és una de les més respectuoses amb el medi ambient. Produeix 

menys emissions que la d’arròs i utilitza menys aigua que la d’ametlla. Ha format part 

de la dieta asiàtica per més de mil anys i depenent d'on i com es cultiva la soja tindrà un 

desavantatge major o menor per al medi. Immenses franges de l’Amazones es cremen 

cada any per a produir cultius de soja, tot i això, la majoria d’aquests cultius s’utilitzen 

per a alimentar el bestiar i només el 6% d’aquestes produccions van destinades a 

aliments com el tofu o les begudes de soja. 

La producció de civada és bastant respectuosa amb el medi, no necessiten gaire aigua 

per créixer i les emissions que desprenen son mínimes. Tot i això, les begudes de civada 

han aconseguit mala reputació. Això és degut a que una de les marques més conegudes 

de begudes de civada (Oatly) va accepta una suma de diners oferts per una companyia 

(Blackstone) a la que havien acusat de desforestació i altres imperfectes, i això va 

permetre que Blackstone fes un “greenwash”. Un “Greenwash” consisteix en enganyar 
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als consumidors sobre les pràctiques mediambientals d’un producte mitjançant una 

venta de productes “eco friendly” quan en realitat no ho són. 

Tot i els valors anteriors de cada beguda vegetal, la que produeix més contaminació en 

tots els àmbits, tant per la petjada de carboni com l’aigua utilitzada, etc. És la llet de vaca 

i amb diferencia. 

Si s’analitza de d’un punt de vista més personal en terme a la salut de cada un, es 

recomana que en aquest cas es tracti amb un doctor ja que cada persona té necessitats 

i situacions diferents. 

La beguda de soja, tot i ser la més consumida i la que aporta més proteïnes i menys 

contaminació, és la que té més polèmica, ja que molta gent mostra preocupació sobre 

els components químics afegits a aquesta beguda que actuen com a hormones estrogen. 

Un excés d’aquesta hormona pot incrementar el risc de càncer de mama. Però la ciència 

ha demostrat que aquest tema no està gaire clar, segons l’article “Is soy consumption 

good or bad for the breast?” de The Journal Of Nutrition, s’ha demostrat que l’estrogen 

contribueix en el risc de desenvolupar càncer de mama, però també s’ha trobat que una 

ingesta moderada de soja durant tota la vida ajuda en la disminució de risc de càncer 

de mama. Segons Marji Cullough, una epidemiològica de la Societat de Càncer 

d’Amèrica que estudia dietes, a l’Àsia 2/4 dels àpats consumits diàriament contenen soja 

i s’han trobat que el risc de tenir càncer de mama és especialment baix. 

Pel que fa a la civada, és un aliment únic entre els cereals degut a les seves 

característiques multifuncionals. Conté un alt contingut de fibra i sol estar present en les 

dietes per reduir el risc de malalties cardiovasculars. També proporciona molts 

components bioactius com minerals, vitamines, proteïnes, hidrats de carboni (en 

especial el midó), entre altres (Welch 1994; Sadiq Butt et al. 2008; Menon et al. 2016). 

També s’ha trobat una relació entre la ingesta de civada i la microbiota intestinal, ja que 

la primera modificava alguns bacteris de la segona, però després d’alguns estudis es va 

trobar que la civada no influïa en el creixement dels bacteris (Hughes et al. 2008). 

 
5. ENQUESTA 

Es va realitzar una enquesta per analitzar els coneixements i les creences de la societat 

actual pel que respecta al tema tractat. Les respostes van ser realment variades i 

interessants, la qual cosa va permetre un ampli anàlisi i conclusions fascinants. 

L’enquesta tractava sobre el consum de llet de vaca u begudes d’origen vegetal i es va 

distribuir entre persones de diferents edats i generacions per observar com han anat 

canviant els hàbits i la comprensió del tema al llarg dels anys. Totes les respostes eren 

anònimes i de resposta lliure, algunes eren tipus test i d’altres s’havien d’escriure. El 
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nombre de persones que van realitzar aquest qüestionari és de 82. Els resultats van ser 

els següents: 

 

5.1. Llet de vaca i begudes vegetals 
Pregunta 1: Edat 

- 12-15→ 7,3% 

- 16-19→ 31,7%  
- 20-25→ 1,2% 

- 25-30→ 2,4% 

- 31-40→ 9,8% 

- 41-50→ 25,6% 

- 51-60→18,3% 

- +60→ 3,7% 

 

 

 
Gràfic 2: El blau fosc pertany a l'interval d'edat "16-19". El vermell a "41-50". El verd, "51-60". El 

taronja correspon a "31-40". El groc és per a l'interval "12-15". Blau clar per a "+60". I finalment, 

el rosa és per a l’interval dels "20-25". 

 

Resultats: Segons les dades anteriors, el percentatge més alt correspon a persones que 

tenen entre 16 i 19 anys. Pel que fa al percentatge més baix, és el dels 20-25 anys ja 

que només hi ha una persona d’aquesta edat. És important tenir en compte les edats 

perquè sabent que la majoria de la gent té entre 16 i 19 anys i 41-50, les respostes que 

es donaran a continuació poden estar condicionades per aquesta diferència d’edat. 

 

Pregunta 2: Sexe 
Gràfic 3: en vermell està el percentatge d’homes que han 

respòs l’enquesta (30,5%) i en blau el de les dones (69,5%). 

De totes les persones que han contestat, podem veure gràcies 

a aquestes dades que més de la meitat de les respostes seran 

realitzades per dones. 
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Pregunta 3: Prens llet de vaca? 

- A vegades→ 9,8% 

- Sí→ 67,1% 

- No→ 23,2% 

 

 

 
 

Gràfic 4: Diagrama corresponent a la pregunta 3. En blau trobem el percentatge de persones 

que han contestat “sí”, en vermell les que han contestat que “no” i en groc, les que han contestat 

“de vegades”.  

 

Resultats: De totes les persones que van respondre que no beuen llet de vaca, el 73,7% 

eren dones i el 26,3% homes. No era un resultat sorprenent ja que des del principi hi 

havia molt més dones que homes, el que realment és interessant és que el 36,8% de 

les persones que no beuen llet tenen entre 16 i 19 anys, un 26,3% entre 40 i 50 anys, 

un 21,1% entre 30 i 40 anys, un 5,3% entre 20 i 25 anys i finalment, el 10,5% són 50-

60. El que es pot veure és que la majoria d'aquestes persones tenen entre 16-19 i 40-

50 anys, dues generacions força diferents. 

 
Pregunta 4: Si la teva última resposta és  “sí” o “de 

vegades”, quina és la llet que prens? 

- Desnatada→  9,7% 

- Semidesnatada→ 56,5% 

- Sencera→ 22,6% 

- Sense lactosa→ 9,7% 

- Iogurt→ 1,6% 

 

 
Gràfic 5: En aquest diagrama que mostra les respostes a la pregunta 4, es pot observar el 

percentatge de respostes “semidesnatada”, que està en vermell. El de les respostes de “sencera” 

el qual apareix en groc i les opcions de “desnatada” i “sense lactosa”, que tenen el mateix 

percentatge i estan representades en blau i taronja respectivament. Per últim, en verd trobem el 

percentatge més baix: “iogurt”. 

 

 Resultats: En aquest gràfic circular s’observa que més de la meitat dels individus que 

van respondre l’enquesta prenen llet semidesnatada. També hi ha molta gent que en 
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pren de sencera, sent la segona amb més percentatge de vots. I per últim, les dues que 

es consumeixen menys segons els resultats obtinguts, són la desnatada i la llet sense 

lactosa. Han estat unes dades bastant esperades ja que la llet de vaca semidesnatada 

és la més venuda als mercats. 
 

Pregunta 5: Si no consumeixes llet de vaca, per quina raó? 

• Ideologia→ 34,5% 

• Intolerància→ 13,8% 

• Desgrat→ 37,9% 

• No em senta bé→ 10,35% 

• Salut→ 3,45% 

Resultats: Pel que fa a la ideologia, més de la meitat de la població tenia entre 16 i 19 

anys, per la qual cosa es podria dir que probablement els joves són més conscients de 

l'efecte que la producció de llet i productes ramaders en general tenen tant en l’animal 

com el medi ambient i la nostra salut. També es pot observar que molta gent té 

intolerància o li senta malament la ingesta de llet. Això podria indicar que el nostre 

organisme no està del tot preparat per digerir aquest aliment i que si en prescindíssim 

no passaria res. 

 

Pregunta 6: Prens liquats vegetals? 

- Sí→ 29,3% 

- No→ 54,9% 

- A vegades→ 15,9% 

 

 

 
Gràfic 6: Diagrama de la pregunta 6. En blau hi ha les respostes “no”, en vermell el percentatge 

que correspon a la resposta “sí” i en groc està representat “a vegades”. 

 

Resultats: Dels subjectes que han respòs l’enquesta, més de la meitat no prenen liquats 

d’origen vegetal i dels que sí que en prenen, la major part són joves d’entre 16 i 19 anys 

o gent de 40 a 50 anys.  
 

Pregunta 7: Si la teva última resposta ha estat “sí” o “a vegades”, quina? 

• Civada→ 24,1% 

• Ametlla→ 19% 

• Soja→ 17,7% 
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• Arròs→ 15,2% 

• Avellana→ 10,1% 

• Coco→ 10,1% 

• Nous→ 3.8% 

Resultats: Gràcies a aquesta pregunta, podem determinar quines són les begudes 

vegetals més consumides per la població. En primer lloc tenim la de civada, en segon 

lloc la d’ametlla i en tercer la de soja. Són les tres begudes que s’han utilitzat en aquest 

treball ja que es sabia que eren les més comprades, tot i això, s’esperava la de soja com 

a la més consumida i ha estat la que menys, fet que ha sorprès. 
 

Pregunta 8: Quina producció creus que és més sostenible per al medi ambient? 

• Liquats vegetals→ 70,7% 

• Ninguna→ 3,7% 

• Llet de vaca→ 22% 

• Sucs naturals→ 1,2% 

• Les dues es complementen→ 1,2% 

• No ho sé→ 1,2% 

Resultats: Aquestes dades són molt interessants ja que mostren quin és el coneixement 

que posseeix la població sobre aquest tema. Per una banda, una gran part pensa que 

les begudes vegetals són les més sostenibles per al medi, fet que pot ser afirmat gràcies 

a les investigacions dutes a terme en aquesta recerca. Per una altra banda, hi ha 

individus que consideren que ninguna de les dues produccions són sostenibles o que 

les dues ho són. I per últim, un 22% pensa que és més sostenible la llet de vaca. No és 

un fet sorprenent, ja que hi ha molts mites respecte aquest tema ja que a les indústries 

lleteres no els interessa perdre clients. També, als humans en general ens costa molt 

canviar un hàbit que portem realitzant des de fa centenars de generacions i per això ens 

recolzem en els arguments que ens interessen, encara que si hi reflexionem una mica i 

ens informem podríem adonar-nos-en que potser no tot és ben bé com ho coneixem. Hi 

ha una resposta que no te gaire a veure amb els productes que s’estan treballant (sucs 

naturals) però s’ha hagut d’incloure ja que ha estat una de les contestacions que s’han 

donat. 
 

Pregunta 9: Argumenta la teva última resposta: 

• “Les dues no són sostenibles” 

• “La llet de vaca és més natural” 

• “La producció de llet provoca danys tant a les vaques com al medi ja que els 

seus excrements produeixen molt de CO2.” 



24 
 

• “Crec que cultivar vegetals és menys contaminant que criar animals” 

• “La producció de begudes vegetals no explota a les vaques” 

• “Es necessiten menys recursos per fer begudes vegetals” 

• “Totes dues tenen coses bones i dolentes pel medi. El cultiu vegetal requereix 

grans extensions i, per tant, la desforestació dels boscos” 

• “Les industries làcties són responsables del 14,5% de les emissions mundials de 

gasos d’efecte hivernacle.” 

• “L’impacte mediambiental de la producció de beguda vegetal és significativament 

baix en relació al de la llet animal. La producció de menjar pels animals, així com 

la seva cria i el posterior manteniment requereixen d’un recurs elevadíssim 

d’aigua i d’una emissió de gasos d’efecte hivernacle elevat.” 

• “La llet de vaca implica més explotació animal i suposo que es necessitaran més 

fàbriques i processos industrials per a produir-la, i això es tradueix en més 

contaminació per a l’atmosfera” 

• “Tot el que requereixi una sobreexplotació animal sempre serà més perjudicial 

que el consum vegetal, que és més sostenible” 
• “Perquè la majoria de gent consumeix llet de vaca i per tant, moltes vaques estan 

explotades i connectades a munyidores elèctriques(crec que es diu així).” 

• “L'obtenció de les ametlles per la llet d’ametlles, o la soja pels altres tipus de llet 

poden provocar bastants canvis en el medi.” 

• “Les begudes vegetals necessiten molta mes aigua, que es cada vegada un bé 

mes escàs” 

• “Menys producció animal, menys contaminació” 

• “Suposo que les begudes vegetals són més sostenibles, però no he llegit cap 

informe ben fet.” 

• “La resposta és complicada, tant una com l altra són sostenibles dependent qui 

porti les explotacions.” 

• “Les begudes vegetals tenen més sortides” 

• “La llet de vaca és més sostenible perquè és més ecològica” 

• “Les industries lleteres són més contaminants” 

• “Es més fàcil fer créixer una planta i després fer el liquat que no fer créixer la 

vaca. A més a més, per que la vaca creixi i continuï donant llet se l'ha d'alimentar 

tots els dies.” 

• “La llet de vaca és més sostenible ja que es coneix l’impacte del CO2 produït per 

les vaques, però encara es desconeix l’impacte al medi de la infinitat de camps 

de cereals transgènics.” 
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• “Les begudes vegetals ja que entre moltes altres raons, no consumeix tants 

recursos, com ara l'aigua” 
• “Ninguna de les dues és sostenible per l’excés d’explotació de totes dues” 

• “La llet de vaca amb mesura es sostenible” 

• “La llet de vaca prové d’una font animal, la qual es pot produir més despesa que 

una font vegetal” 

• “Suposo que la vegetal al ser mes sana serà que no necessita tanta producció” 

• “Les begudes vegetals ja que les màquines q utilitzen per extreure la llet de vaca 

contaminen molt” 

• “No ho sé” 

• “Més del 50% del gasos contaminants són emesos per la sobreproducció animal. 

A més, cultivar plantes contribueix menys en la contaminació que la cria de 

bestiar” 
• “Les begudes vegetals no necessiten un procés tant elaborat com el de vaca que 

contamina molt més” 

• “Si la producció agrícola és sostenible automàticament la producció animal 

també ho és ja que depenent del que s'alimenti l'animal després hi haurà més o 

menys emissions de gasos i efecte hivernacle. Les dues van de la mà” 

• “Les begudes vegetals són més sostenibles ja que costa més mantenir el bestiar” 

• “Per que per la producció de llet de vaca es necessita tenir milers de vaques 

donant llet constantment per tal de satisfer les necessitats humanes. Això te un 

impacte ambiental degut a que es perden moltes terres per tal de crear indústries 

lleteres. A més a més les vaques desprenen metà al medi i contribueixen a 

augmentar L’efecte hivernacle. Visca les llets vegetals i “go vegan”!” 

• “Les llets de vaca són més sostenibles ja que no fas cultiu extensiu d’espècies 

no autòctones” 

• “La llet de vaca és antinatural” 

• “Penso que és més difícil que s'acabi algun dia el subministrament de begudes 

vegetals, per tant, són més sostenibles.” 
• “Si elimines llet de la dieta, no es compensa amb una beguda vegetal, que 

bàsicament porta sucres afegits” 

Resultats: Hi ha moltes opinions diferents sobre aquest tema, però la gran majoria 

de gent pensa que són més sostenibles les begudes vegetals ja que no s’exploten 

animals ni es necessita tan d’aliment ni aigua per a produir-les. 
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Pregunta 10: Creus que els dos productes proporcionen els mateixos nutrients? 

- Sí→ 11% 

- No→89% 

 

 

 

 
Gràfic 7: De color blau trobem les respostes “no” i de color vermell les “no”.  

 

Resultats: És evident que la població és bastant conscient de que no s’obtenen els 

mateixos nutrients de cada producte. 
 

Pregunta 11: Si la teva última pregunta ha estat “no”, quina creus que n’aporta més? 

- Begudes vegetals→ 26,8% 

- Llet animal (vaca)→ 57,3% 

- Aporten nutrients diferents→ 14,6% 

- No ho sé→ 1,2% 

Resultats: La majoria de la població pensa que la llet animal aporta una major quantitat 

de nutrients als nostres organismes. La resposta més precisa és probablement la que 

diu que ambdós productes proporcionen components completament diferents. 

 

Pregunta 12: Quin producte dels següents creus que conté més proteïnes? 

• Totes les llets per igual→ 15,85% 

• Totes les begudes vegetals per igual→ 20,73% 

• Liquat de soja→ 10,98% 

• Llet sencera→ 43,9% 

• Llet semidesnatada→ 1,22% 

• Liquat d’ametlla→ 2,44% 

• Liquat de civada→ 4,88% 
Gràfic 8: En vermell, es mostra el percentatge de persones 

que consideren que la llet sencera és la que aporta més 

proteïna. En blau fosc les respostes corresponen a "totes les begudes vegetals per igual" i la 

part groga correspon a "totes les llets iguals". Els colors restants corresponen a les altres 

opcions. 

 

Resultats: el percentatge de persones que creuen que les begudes de soja aporten més 

nutrients no és tan alt com s'esperava (la part taronja). La resposta correcta és la beguda 

de soja. 
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Pregunta 13: Quin dels següents productes creus que contés un % d’aigua més elevat? 

• Beguda de civada→ 8,54% 

• Beguda de soja→ 7,32% 

• Beguda d’ametlla→ 9,75% 

• Llet semidesnatada→ 1,22% 

• Llet desnatada→ 24,4% 

• Llet sencera→ 6,1% 

• Totes les llets per igual→ 6,1% 

• Tots els liquats vegetals per igual→ 36,6% 

 

 
Gràfic 9: La part verda del gràfic pertany a la resposta "totes les begudes vegetals per igual". La 

part blava, a la resposta "llet desnatada". I la resta de colors fan referència a la resta de respostes, 

que tenen un percentatge bastant similar entre elles. 

 

Resultats: Es pot afirmar que un grup considerable de persones és conscient de la 

quantitat d'aigua que contenen les begudes vegetals. És cert que la que conté més aigua 

és la beguda d'ametlla, però la que menys en conté és la llet de vaca i aquesta dada la 

població la coneix. 

 

Pregunta 14: Creus que el preu de les begudes vegetals és adequat en relació amb el 

producte? 

• Sí→ 39,0% 

• No→ 61,0% 

 
 
Gràfic 10: Diagrama a la pregunta 14. En blau, la 

proporció que correspon a les respostes “sí”. En vermell 

les que corresponen a “no”. 

 

 

Resultats: en aquesta pregunta, els participants havien de respondre si estaven d'acord 

amb el preu de les begudes a base de plantes, i més de la meitat de les respostes van 

ser "No". En el següent número, es va preguntar per què no estan d'acord amb el preu. 
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Pregunta 15: Si la teva resposta anterior ha estat no, perquè ho creus? 

• Preus massa elevats→ 100% 

• Preus massa baixos→ 0% 

 

Resultats: el 100% de les persones que han respost aquest qüestionari opinen que el 

cost de les begudes vegetals és massa elevat en relació al producte que es ven. 

 

Pregunta 16: Quina creus que és millor per la salut? 

• Begudes vegetals→ 51,9% 

• Llet de vaca→ 32,91% 

• Depèn de les circumstàncies i de la persona→ 15,19% 

 

Resultats: Pel que fa a la salut, la població creu que les begudes vegetals són les millors. 

La resposta més precisa seria la menys escollida, és a dir, “depèn de les circumstàncies 

i de la persona”. Cada ésser humà té necessitats diferents i de vegades les begudes 

d'origen vegetal són millors per a la dieta d'algú i altres vegades, és millor que la persona 

consumeixi llet de vaca. També depèn de la religió i la ideologia. En qualsevol cas, tot 

en una quantitat moderada és bo. L'equilibri és la clau. 
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6. PART EXPERIMENTAL 
6.1. Anàlisi del % d’humitat 
A l’hora d’analitzar les llets i les begudes en aquest estudi, es va escollir investigar el % 

d’humitat d’entre altres components, ja que és molt important saber i tenir coneixement 

del volum d’aigua d’un producte vist que moltes vegades, les indústries alimentàries 

afegeixen grans quantitats d’aigua als seus productes per tal d’augmentar el seu volum 

de forma que no han de comprar més aliment però obtenen més abundància de producte 

i, per tant, més vendes. En el cas d’aquest treball, aquesta determinació s’ha realitzat 

en un laboratori amb l’ajuda d’un fornet, que s’ha escalfat a una temperatura de 240ºC. 
 

6.1.1. Informe de laboratori 
ANÀLISI GRAVIMÈTRIC: 

1. Agafar els vasos de precipitats necessaris (un per cada producte) i retolar-los 

amb el nom corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3: Els productes utilitzats en l’experiment. 
 

2. Afegir una mica de cada llet/ beguda al vas corresponent. 

3. Agafar gresols (tres per cada producte ja que es faran tres mostres de cada un 

per assegurar que no hi hagi confusions) i posar-hi el nom i el número de mostra 

que és. 

4. Abans d'abocar-hi el producte, assegurar-nos que res està contaminat i tot està 

preparat per començar. 

5. Pesar el gresol un a un en una balança i anotar el seu valor. Seguidament 

introduir 5g de mostra a cada gresol i posar-los dins del forn, prèviament escalfat 

a 240ºC, amb unes pinces i amb molt de conte de no cremar-nos i deixar-ho 

escalfar durant una hora i mitja. Temps suficient per a que tota l’aigua del 

producte s’evapori i només ens quedi la matèria seca. 
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Figura 4: Un gresol sent pesat en una blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Tots els gresols amb les mostres després d’haver estat dissecades en el fornet. 

 

6. Passat el temps, retirem els gresols amb les pinces i els posem en un dessecador, 

que aquest s’encarrega d’evitar que la mostra torni a agafar aigua mentre es 

refreda. 
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Figura 6: Gresols sent col·locats en un dissecador, amb l’ajuda d’unes pinces, per a que 

es refredin sense absorbir humitat. 

 

7. Quan ja s’han refredat, els tornem a pesar i anotem els resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Mostra, prèviament dissecada, sent pesada en una balança. 

 

8. Finalment, per calcular el percentatge d’humitat en cada mostra fem el següent: 

(Pes inicial de gresol + llet) - (pes final)= grams de matèria sòlida. → Aquests els restem 

als 5 grams que havíem introduït de mostra en un inici i el resultat serà els grams d’aigua. 

Aquests últims els dividim entre 5 i els multipliquem per 100 per obtenir el percentatge 

de matèria seca. 
 

Apunts i anotacions: 
TIPUS DE LLET 
/BEGUDA 

Sencera Semidesnatada Desnatada Soja Ametlla Civada 

# de mostra 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

g gresol 93’

7 

49 59 18’

9 

32’

4 

42’

6 

82’

5 

82’

5 

19 19’

9 

23’

3 

70’

8 

49 32’

2 

42’

6 

59 70’

8 

93’

8 
g gresol + llet 
inicials 

98’

7 

54 64 23’

9 

37’

4 

47’

6 

87’

5 

87’

5 

24 24’

9 

28’

3 

75’

8 

54 37’

2 

47’

6 

64 75’

8 

98’

8 
g gresol + llet 
finals 

94’ 

4 

49’ 

5 

59’ 

6 

19’ 

5 

32’ 

8 

43’ 

1 

82’ 

8 

82’ 

8 

19’ 

4 

21’ 

2 

23’ 

7 

71’ 

2 

49’ 

1 

32’ 

3 

42’ 

7 

59’ 

5 

71’ 

2 

94’ 

3 
g aigua 4’3 4’5 4’4 4’4 4’6 4’5 4’7 4’7 4’6 3’7 4’6 4’6 4’9 4’9 4’9 4’5 4’4 4’5 
% humitat 86 90 88 88 92 90 94 94 92 74 92 92 98 98 98 90 88 90 

Taula 2: Valors de totes les masses calculades durant l’experiment. 
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6.1.2. Resultats 
MITJANES DEL % D’HUMITAT 

Sencera Semidesnatada Desnatada Soja Ametlla Civada 

88% 90% 93% 92% 98% 89% 

 

Aquestes dades mostren que del pes total de cada beguda, un per cent molt elevat és 

aigua. El producte que menys aigua conté és la llet de vaca sencera, seguida de la 

beguda de civada amb un 1% de diferència. Pel contrari, la beguda d’ametlla és la que 

més aigua conté amb tan sols un 2% de matèria seca. 

 
Gràfic 11: Tal com es pot veure en aquest gràfic de barres, totes les mostres contenen una 

proporció d'aigua molt elevada, però la que porta més volum és la llet d'ametlla, amb només un 

2% de components sòlids. 

 

6.1.3. Conclusions i observacions 
Si s’analitzen els resultats obtinguts s’hi poden extreure varies conclusions. En primer 

lloc, es pot assegurar que l’aigua és el principal component en tots els casos ja que el 

per cent més elevat de matèria seca obtingut és del 12%. En segon lloc, si s’analitza el 

resultat més sorprenent, que ha estat el de la beguda d’ametlla, es pot concloure que 

realment s’està comprant aigua amb un tant per cent molt acotat de matèria i a un preu 

elevat (~1’64€/ L) tenint en compte el que val realment l’aigua (~0’30€/ L).  
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Figura 8 i 9: Aquestes imatges han estat dutes a terme en un Mercadona, un típic supermercat 

d'Espanya on compra la majoria de la població. Aquestes dues xifres mostren la diferència entre 

les begudes d'ametlla i els preus de l'aigua. FONT PROPIA. 

 

6.2. Anàlisi de l’acidesa 

L’anàlisi de l’acidesa de la llet o de les begudes vegetals és un bon mètode per 

determinar, més endavant, la quantitat d’àcid làctic, que és el volum de bacteris 

que conté la llet, per això, si una llet és massa àcida, significa que té una població 

de bacteris massa elevada i això podria ser perjudicial per la salut si els nivells 

són elevats. 
 

6.2.1. Informe de laboratori 
Per calcular l’acidesa de la llet es fa una reacció de neutralització. 

1. Assegurar-se de que el material no està contaminat i posar-se guants i tot el 

necessari per assegurar la seguretat d’un mateix. 

2. Agafar un vidre de rellotge, col·locar-lo sobre la balança i amb una espàtula, 

pesar la quantitat necessària de NaOH per produir una concentració de 0’111M. 

Com que el NaOH és sòlid, s’ha de diluir. 

3. S’anomenen els vasos i matrassos que es fan servir per a que no doni lloc a 

confusió. 

4. Introduir el NaOH (que la quantitat haurà de ser calculada prèviament) a un vas 

de precipitats amb 125 ml d’aigua. 

5. Mesclar-ho amb una vareta de vidre fins que el solut s’hagi dissol completament 

i seguidament introduir la dissolució en un matràs aforat de 250 ml amb l’ajuda 

d’un embut. 
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6. Com que en el matràs no hi hauran 250 mL, és a dir, que no estarà completament 

ple, s’hi va afegint aigua amb un embut o una pipeta fins que queda enrasat. S’hi 

posa un tap i es mescla. 

7. Per una altra banda, fem servir una pipeta aforada per agafar 10 ml de la mostra 

amb la que treballem (les llets o les begudes) i la introduïm en un erlenmeyer. 

Es fan tres còpies de cada un dels productes amb els que es treballen, per a que 

si s’hi produeix algun error pugui ser eliminat fàcilment. I s’anomenen tots els 

recipients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Utilitzant una pipeta per manipular el producte del vas de precipitats. FONT PROPIA. 

Figura 11: Col·locar les 5 gotes de fenolftaleïna al matràs erlenmeyer. FONT PROPIA. 

 

8. Amb una pipeta Pasteur afegim a cada erlenmeyer 4-5 gotes de fenolftaleïna 

que n’haurem introduït una mica en un vas de precipitats prèviament per a que 

sigui més còmode la seva manipulació. La fenolftaleïna, amb composició 

C20H14O4, s’utilitza principalment en els laboratoris per a anàlisis químiques 

com a indicador de pH bàsic, ja que quan es troba en un medi amb aquest tipus 

de pH canvia de color a rosa. 

9. Mesclem els dos líquids i preparem la bureta enrasant-la amb la dissolució que 

havíem preparat de NaOH. 
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Figura 12: Graduació de la vàlvula de la bureta abans d'utilitzar-la. FONT PROPIA. 

 

10. Col·loquem el matràs d’erlenmeyer sota la bureta i poc a poc anem obrint la 

vàlvula per a que la dissolució de NaOH vagi sortint gota a gota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Abocant gota a gota la solució de NaOH a la mostra. FONT PROPIA. 

 

11. Mentre cauen les gotes cal anar removent l’erlenmeyer fins que la llet es torni 

d’un color rosat. Quan el líquid sigui d’un color rosat pastel, tanquem la vàlvula i 

anotem la quantitat que s’ha utilitzat. 
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Figura 14: mostres a les quals s'ha afegit la quantitat necessària de solució base per neutralitzar 

el producte. FONT PROPIA. 

 

12. És molt important que abans de començar a treballar amb el següent erlenmeyer, 

es torni a enrasar la bureta. 

 
Figura 15: Enrasant la bureta amb NaOH abans de cada ús. FONT PROPIA. 

 

 
Figura 16: Representacions del procediment de preparació de la solució de NaOH i de 

comprovació d’àcid làctic que s’ha dut a terme en aquest experiment. 
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CÀLCULS REALITZATS 
Preparació NaOH: 
Per dur a terme una reacció de neutralització es necessita una base i un àcid. En aquest 

cas, actuarà com a àcid la llet o les begudes vegetals i com a àcid, una solució d’hidròxid 

de sodi 0’111M. Per calcular com s’havia de preparar s’ha fet el següent: 
• La solució inicial de NaOH era del 99%, és a dir, que de 100 g totals, 99 g eren 

de NaOH. El producte final volíem que fos una solució de 0’111M amb volum 

250 mL. 

• Per tant: 250 mL*(0'111 mols NaOH1000 mL)*(40g NaOH1 mol NaOH)*(100g 

totals99 g NaOH)= 1’12 g NaOH totals. 

• Després d’haver realitzat aquests càlculs ja es pot preparar la dissolució, amb 

1’12g NaOH en els 250 mL que es volien. 

• Un cop acabat l’experiment, la reacció que hi ha hagut ha estat aquesta: 

CH3CHOHCOOH + NaOH ---neutralització→ CH3CHOHCOONa + H2O 
 

La relació entre NaOH i l’àcid làctic és de 1:1 

 
 

6.2.2. Resultats 
 

Quantitat 

de 

NaOH 

utilitzat 

(ml) 

Sencera Semidesnatada Desnatada Soja Ametlla Civada 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2’1 1’8 1’7 1’9 1’8 1’8 1’6 1’6 1’6 1’5 1’3 1’5 0’3 0’2 0’2 0’6 0’7 0’7 

Taula 3: Anotació dels valors de NaOH utilitzats per a cada mostra. 

 

MITJANES DE ml NaOH UTILITZATS 

Sencera Semi Desnatada Soja Ametlla Civada 

1’86 ml 1’83 ml 1’6 ml 1’43 ml 0’23 ml 0’6 ml 
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g D’ÀCID LÀCTIC 

Sencera Semi Desnatada Soja Ametlla Civada 

1’86 g 1’83 g 1’6 g 1’43 g 0’23 g 0’6 g 

Taula 4: Grams d’àcid làctic calculat a partir dels valors de NaOH calculats. 

 

 
Gràfic 12: Grams d'àcid làctic concentrats en cada llet de vaca i beguda vegetal. FONT PROPIA. 

 

6.2.3. Conclusions i observacions 
Després d’haver realitzat aquest experiment, i haver neutralitzat l’àcid de la llet amb una 

base, es pot afirmar que el producte amb més àcid làctic és la llet sencera i el que menys 

és la beguda de ametlla. Aquestes dades es podrien relacionar perfectament amb 

l’experiment anterior ja que la beguda d’ametlla era la que havia donat un contingut 

d’aigua més elevat i com que l’aigua té un pH neutre, a l’hora de mirar l’àcid làctic el 

resultat és molt més baix que per exemple la llet sencera que és la que va donar 

anteriorment que tenia menys aigua. Tot i això, algo que sorprèn és que la beguda de 

soja ha resultat ser més àcida que la de civada i aquesta última conté menys quantitat 

d’aigua. Això es deu provablement a fermentació d’hidrats de carboni que es duu a terme 

amb la soja. 

 

6.3. Anàlisi de les proteïnes 
Hi ha un ampli ventall de tècniques i mètodes per determinar les proteïnes d’una mostra. 

En l’àmbit de l’alimentació, per exemple, se sol utilitzar el mètode de Kjeldhal ja que si 

es disposa de tot el material necessari, a l’hora de fer l’experiment és ràpid i simple. En 

les universitats en canvi, se solen utilitzar mètodes amb molta menys maquinària que el 

de Kjeldhal, com el de Lowry o el de Bradford. La única diferència entre aquest dos és 

que pel de Lowry es necessiten dos reactius i un d’ells s’ha de preparar manualment i el 
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de Bradford només és un reactiu i no s’ha de preparar, es compra. En aquest treball s’ha 

utilitzar el de Bradford, que consisteix en un reactiu colorant que quan s’uneix a les 

proteïnes, es torna d’un color blavós que s’intensifica com més quantitat de proteïna 

trobi. 
 

6.3.1. Informe de laboratori 
Per determinar les proteïnes s’han realitzat diferents passos. Per començar s’ha de fer 

una patró, que consisteix en una guia creada a partir d’una proteïna controlada i amb 

els resultats es crea una base de dades. Més endavant, aquesta base s’utilitzarà més 

endavant per comparar els resultats de les mostres que s’investiguen i així obtenir un 

nombre numèric com a quantitat de proteïna i no només un color.  

Preparació de la patró: 

Per obtenir una patró, primer s’ha de crear una solució mare. Per fer-ho es prepara una 

proteïna patró, que en aquest cas, s’ha partit d’un contingut de BSA del 10%. Perquè 

fos més senzill i segur, és a dir, menys probable que es cometin errades ja que la 

quantitat amb la que es treballa no és tant petita i permet un marge de precisió més 

estable, aquesta s’ha diluït fins que la concentració ha estat del 0,04% i això s’ha calculat 

tenint en conte que, si 10 s’ha de multiplicar per 250 perquè doni 0,04, això voldrà dir 

que per cada µL de BSA, es necessitaran 249 µL d’aigua destil·lada. Per tant, per cada 

100 µL de BSA de 10% se’n necessiten 24,9 mL d’aigua destil·lada, i aquestes mesures 

son les que s’han utilitzat per obtenir el concentrat del 0,04%. El procediment que s’ha 

dut a terme a estat el següent: 

 

• Primer, 100 µL de BSA al 10% s’han introduït en un matràs a forat de 25ml amb 

una pipeta electrònica de 200 µL. Seguidament s’hi ha afegit aigua destil·lada 

fins a enrasar el matràs. S’ha tapat el recipient, s’ha barrejat la mescla i s’ha 

guardat a la nevera per previ ús.  

• Tot seguit, s’han introduït 5 mostres diferents de la patró en 10 cubetes, ja que 

s’ha fet l’experiment per duplicat per tenir més fiabilitat. S’ha treballat amb els 

valors de 0, 10, 25, 50 i 75 µL, es a dir: a les cubetes 1 i 1’ no se li ha afegit 

solució mare, per tant, la quantitat de proteïnes que se’n obtindran serà 0. En les 

cubetes 2 i 2’ si han posat 10 µL de BSA al 0’04% i el total de proteïnes serà de 

4 µg/µL. En les 3 i 3’ s’hi afegeixen 25 µL i se’n obtenen 10 µg/µL. A les cubetes 

4 i 4’ se n’hi posen 50 µL de BSA i s’obtenen 20 µg de proteïna. I per últim, a les 

cubetes 5 i 5’, s’hi introdueixen 75 µL i això serà igual a 30 µg. 
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• Totes aquestes quantitats s’han introduït mitjançant una pipeta electrònica de 20 

o de 200 µL depenent de la quantitat que es necessita. Les cubetes han estat 

prèviament marcades amb el nom corresponent per evitar confusions. Per no 

tenir cada mostra amb una quantitat diferent de contingut, s’han omplert totes les 

cubetes amb aigua destil·lada (AD) fins a tenir 75 µL en cada una: 

Número de cubeta Quantitat de BSA (µL) Quantitat d’aigua destil·lada (µL) 

1 i 1’ 0 75 

2 i 2’ 10 65 

3 i 3’ 25 50 

4 i 4’ 50 25 

5 i 5’ 75 0 

• A continuació s’ha barrejat cada mostra amb l’ajuda d’un parafilm i s’ha preparat 

el reactiu per poder començar a treballar amb ell i poder portar el producte a 

l’espectrofotòmetre. 

• Quan el reactiu ja ha estat barrejat amb la mostra, s’ha preparat 

l’espectrofotòmetre a 0 i perquè llegeixi a 595nm i una a una s’han anat introduint 

les mostres de la patró. 

• Per últim s’han anat anotant els resultats que s’obtenien i s’han recollit i endreçat 

tant el laboratori com els materials utilitzats. 

 

Preparació del reactiu de Bradford: 
El reactiu de Bradford és comercial, és a dir, que es compra ja fet. L’únic que s’ha de 

tenir en compte és que per aquest experiment s’ha de diluir a una cinquena part, és a 

dir, que per cada mL de reactiu, se’n necessiten 4 d’aigua destil·lada (1/5). Per fer-ho 

es fa de la següent manera: 
1. Primer s’introdueixen 4 mL de reactiu en un tub de plàstic amb l’ajuda d’una 

pipeta electrònica de 1000 µL. Més endavant, s’hi afegeixen 20 mL d’aigua 

destil·lada ja que es necessita 1 mL per cada mostra amb la que treballem i n’hi 

han 22 en total, així que per assegurar que no en faltarà, se'n han fet 25 mL. 

2. Es tanca el tub de plàstic i s’agita perquè el reactiu s’integri bé amb l’aigua. 

3. Es deixa reposar en un espai fred com podria ser una nevera fins a pròxim ús. 
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Figura 17: reactiu encara sense diluir. FONT PROPIA. 

 
Figura 18: Reactiu ja diluït. FONT PROPIA. 

 

Determinació de la terbolesa: 

La terbolesa de la llet pot ocasionar problemes a l’hora d’analitzar-la ja que són nutrients 

i altres substàncies independents a les proteïnes que podrien perjudicar la lectura de 

l’espectrofotòmetre i donar uns resultats no vàlids. Per a calcular aquesta tèrboles, el 

que es fa és prepara sis mostres tal i com es faria amb el reactiu però en ves d’afegir-li 

aquest últim, se li posa un mL d’aigua destil·lada. Es llegeix la cubeta de cada beguda 

a l’espectrofotòmetre i s’anoten els resultats. El que es farà amb aquests, és sostreure’ls 

del resultat de la lectura de cada mostra, així, les dades finals seran quasi completament 

de les proteïnes: 

• Per a les llets de vaca i la beguda de soja, s’ha introduït 1 µL de cada element i 

24 µL d’H2O destil·lada en un micro tub i s’ha mesclat. Després s’ha utilitzat una 

pipeta de 20 µL per ha introduir aquesta mateixa quantitat a les cubetes 

corresponents prèviament nomenades. I per últim s’ha llegit el contingut en 

l’espectrofotòmetre. 

• Amb la beguda de civada i la d’ametlla s’ha fet el mateix però amb les quantitats 

corresponent, 1/10 i 1/5 respectivament. 
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• S’han anotat totes les dades i més endavant s’utilitzaran per a polir els resultats 

i fer-los més fiables i precisos. 

 

Preparació de les mostres de llet: 
Ara que ja es té la patró preparada, l’espectrofotòmetre preparat i el reactiu llest, s’inicia 

l’anàlisi de les mostres dels productes amb els que es treballa en aquest estudi. Com 

que la llet és tèrbola degut als diferents components que conté i aquests poden interferir 

en la determinació de proteïnes, s’han hagut de diluir totes les mostres abans d’analitzar-

les perquè fos més senzill treballar amb elles i, a més, no hi haguessin errades a l’hora 

que l’aparell utilitzat les llegís. Els passos han estat els següents: 
1. En 6 micro tubs, de plàstic d’un sol ús, o tubs d'Eppendorf s’ha col·locat 1 mL de 

cada mostra (llet desnatada, sencera, semidesnatada i begudes de soja, de 

civada i d’ametlla) i s’han anomenat segons el producte que contenien perquè 

no hi haguessin confusions. Per introduir cada element, s’ha utilitzat una pipeta 

electrònica de 1000 µL i canviant-li el filtre en per cada una de les begudes 

diferents, per a que res es contamini. Aquest tubs servien simplement per a una 

manipulació del producte més còmode, és a dir, per no haver de treballar amb 

les mostres directament des de l’envàs en el que venien. 

2. Seguidament, en uns altres sis micro tubs també anomenats i marcats amb els 

noms corresponent, es fa la dilució de les begudes per a disminuir el màxim 

possible la terbolesa: s’agafa amb una pipeta electrònica les quantitats 

necessàries tant de producte com d’H2O destil·lada: 

• Per a les llets de vaca i la beguda de soja, que més o menys contenen la 

mateixa quantitat de proteïnes, se’ls hi posa 1/25 d’aigua destil·lada 

respecte el total. És a dir, que amb una pipeta electrònica de 20 µL i una 

altra de 100 µL, s’introdueix en un dels tubs 1 µL de mostra i 24 µL d’H2O 

destil·lada. Com que es faran dues còpies, s’introdueix el doble per a tenir 

contingut de sobres. Un cop introduïdes totes les substàncies en el tub, 

es tapa i es mescla bé. 

• De beguda de civada, se’n afegeix 1/10 (1µL de mostra i 9 µL d’H2O 

destil·lada). Com que les quantitats són molt petites, s’han multiplicat per 

5 per a no escassejar de producte (5/50) 

• I de beguda d’ametlla s’hi posa ⅕ (1 µL de mostra i 4 µL d’H2O destil·lada) 

Com que les quantitats eren massa reduïdes, s’han multiplicat per 10 (10 

µL de mostra i 40 µL d’H2O destil·lada). 

Aquesta aigua destil·lada s’afegeix per a reduir la terbolesa. 
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3. S’han preparat les 12 cubetes necessàries (dues per cada producte diferent) i 

s’han anomenat. Tot seguit, s’hi ha introduït 20 µL de producte a la seva cubeta 

corresponent i a cada una s’hi ha posat 1 mL de reactiu Bradford prèviament 

preparat a 1/5 de concentració. Es mescles les cubetes amb l’ajuda d’un parafil 

i es deixen reposar 5 min per a que el reactiu reaccioni bé. 

4. Per utilitzar l’espectrofotòmetre, és recomanable engegar-lo uns minuts abans ja 

que és un aparell que necessita uns minuts per inicialitzar-se. 

5. Es fa una cubeta la qual tan sols conté aigua destil·lada per a poder iniciar 

l’espectrofotòmetre a 0. Per tant, aquesta serà la primera en ser llegida. Es van 

anotant els resultats un per un a mesura que s’analitzen totes les unitats. 

*És  molt important tenir en compte que als 5 min, quan es llegeixin les mostres a 595nm, 

l’absorbància no serà la màxima, però és la longitud d’ona a la qual l’espectre d’absorció 

del Coomassie canvia més en presència de la proteïna. 

 
Figura 19: mostres de les llet i les begudes col·locades en microtubs. FONT PROPIA. 
 

 
Figura 20: Totes les cubetes col·locades en ordre abans de treballar amb elles. FONT PROPIA. 
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Figura 21: mostres llegides per l'espectrofotòmetre. FONT PROPIA. 

 

 
Figura 22: Les cubetes preparades per introduir-les a la maquinària en el primer intent de 

l'experiment. FONT PROPIA. 

 

Segona part de l’experiment: 
Per dur a terme aquest prova de laboratori, es va utilitzar un informe guia proporcionat 

per la Universitat de Barcelona, principalment per a realitzar la recta partó. Al acabar 

l’experiment i comparar els resultats amb altres informes, les dades no concordaven, és 

dir, no seguien una pauta que tots els altres informes sí que seguien. Això era degut a 

que el número de proteïnes en cada cubeta de la patró no augmentava progressivament, 

sinó que de la tercera cubeta en endavant els resultats es mantenien bastant constants 

i no era normal. És per això que es va haver de repetir tot.  
No hi havia res que hagués pogut sortir malament ja que els passos durant tot el 

procediment es van realitzar de forma cuitadosa i precisa. Es va pensar que potser n’era 

responsable la concentració de la BSA en la patró així que es va tornar a fer la 
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preparació de la patró exactament igual que la primera vegada però canviant les 

concentracions de proteïna. Però els resultats van tornar a ser erronis. 
Finalment, es va decidir canviar el reactiu ja que tot i que no s’havia sobrepassat la data 

de caducitat i semblava estar en bon estat, era una variable important que devia ser 

analitzada. I efectivament, era tot culpa del reactiu. Per sort, aquest es va poder canvia 

sense problema i ara que ja es coneixia el que originava l’errada, es va corregir i es va 

tornar a reproduir tot l’experiment exactament igual que l'últim cop però utilitzant el 

reactiu nou, obtenint, aquesta vegada, els resultats esperats. 

 
 
Figura 23: mostres de la patró incorrectes. FONT PROPIA. 
 

 
Figura 24: mostres correctes de la patró. FONT PRÒPIA 
 
A la primera imatge podem veure com el reactiu no estava en bon estat i per això, el 

color de les mostres era diferent de l'ordinari. A la segona fotografia, el reactiu era un 

altre i en aquesta, el color dels cubetes és l'adequat. 
 
CALCULS REALITZATS 

Per a determinar la fracció necessària de dilució, es va realitzar un factor de conversió. 

Primer es va analitzar l’etiqueta de l’envàs de cada beguda per a veure la quantitat de 

proteïna que contenien per litre. 

Per a les llets de vaca: 

1µL ∗
32𝑔𝑔

106µL
=  3,2. 10−5g/ µL  
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Per a la beguda de soja: 

1µL ∗
36𝑔𝑔

106µL
=  3,6. 10−5g/ µL 

 

Per a la beguda de civada: 

1µL ∗
14𝑔𝑔

106µL
=  1,4 . 10−5g/ µL 

Per a la beguda d’ametlla: 

1µL ∗
7𝑔𝑔

10⁶µL
=  7. 10−6g/ µL 

Aquestes operacions es duen a terme per a saber la quantitat de proteïna continguda 

en cada µL i per poder determinar si s’ha de diluir  més o menys. Per exemple, amb la 

beguda de civada es necessita una dilució de 1/10 i així obtenir, més o menys, 1,4 µg 

de proteïna: 

14µg/ µL 1/101,4µ𝑔𝑔/µL 10µL 

Després d’obtenir les dades de la patró, no només es va fer una gràfica, sinó que també 

és va realitzar una recta la qual mostraria  la fiabilitat dels resultats. 

El que va mostrar aquesta recta és que l’exactitud era de 0,9635 (sent 1 la màxima 

exactitud), és a dir, que les coordenades de absorció i concentració de cada cubeta eren 

molt pròximes a la recta. Aquest valor és el coeficient de correlació que s’ha calculat 

amb una calculadora. Per trobar els resultats de les concentracions de cada mostra es 

va dur a terme l’equació de la recta següent: 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦−𝐴𝐴
𝐵𝐵

   

x= concentració de proteïna de la mostra 

Y= Absorció de la mostra 

A= 0,2126  l’absorció del propi reactiu sense contenir proteïna. 

B= 0,0311 Mitjana/ pendent de la recta respecte les seves coordenades 

  
Per calcular la concentració el que s’ha fet ha estat el següent: 

o Aplicar la fórmula anterior per a tots els valors d’absorció. 

o Com que les cubetes contenien 20 µL de mostra, el resultat de la fórmula del 

primer pas s’ha dividit entre 0,02 mL. 

o Després, el resultat del segon pas s’ha multiplicat entre el nombre pel qual 

s’havia dividit al principi la concentració per a disminuir la terbolesa: 

I. x=0,877−0,2126
0,0311

= 21,36µg proteïna  

II. 21,36µg
0,02𝑚𝑚𝑚𝑚

= 1068µg proteïna/mL 

III. 1068 µg
mL

∗ 25 = 26700 µ𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚

→  26,7𝑚𝑚𝑔𝑔/𝑚𝑚𝑚𝑚 
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6.3.2. Resultats 
     
Resultats 
Patró BSA (la errònia)    
Concentració 

(mg/mL) Absorbància Absorbància ' Mitjana 
Densitat òptica neta 
(total) 

0 0'233 0'250 0'241 0 

4 0'345 0'369 0'357 0'116 

10 0'422 0'437 0'429 0'188 

20 0'463 0'463 0'463 0'222 

30 0'467 0'462 0'464 0'223 

        
Resultats 
Mostres 
Llets (erronis)       

Mostres de 
Llets 

Concentració 
(mg/mL) Absorbància Absorbància ' Mitjana Terbolesa 

Densitat 
òptica 
bruta Total 

Llet Sencera - 0'580 0'582 0'581 0'124 0'241 0'216 

Llet Semi - 0'533 0'536 0'534 0'057 0'241 0'236 
Llet 

Desnatada - 0'488 0'470 0'479 0'008 0'241 0'230 
Beguda de 

Soja - 0'549 0'559 0'554 0'062 0'241 0'251 
Beguda de 

Civada - 0'472 0'489 0'480 0'024 0'241 0'215 
Beguda 

d'Ametlla - 0'511 0'502 0'506 0'116 0'241 0'149 
 
Taules 5 i 6: Les dues taules anteriors mostres els resultats de la recta patró obtinguts de 
l’espectrofotòmetre (primera taula) i els de les mostres de llet (segona taula). Aquestes dades es 
van obtenir utilitzant el reactiu que estava en mal estat, per tant, no s’han tingut en compte en els 
resultats i conclusions del treball. A les dues taules hi ha dues columnes amb els resultats de les 
absorbàncies de les mostres (absorbància i absorbància’). Hi ha dos perquè es va dur a terme 
rèpliques. Després hi ha una columna amb la terbolesa, la qual s’ha de restar a la mitjana 
juntament amb la densitat òptica bruta, per obtenir el total. La columna de la concentració està 
en blanc ja que els resultats registrats són erronis. 
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Resultats Patró BSA 
2.0 (resultats correctes) 

  
Concentració 

(mg/mL) Absorbància 

0 0 

6'26 0'426 

12'5 0'737 

25 1'181 

50 1'639 

       
Resultats Mostres 
Llets 2.0 

(correctes i 
definitius)      

Mostres de Llets 
Concentració 

(mg/mL) Absorbància Absorbància ' Mitjana Terbolesa Total 

Llet Sencera 26,7 0'977 1'024 1'001 0'124 0'877 

Llet Semi 31,7 1'064 1'053 1'059 0'057 1'002 

Llet Desnatada 30,2 1'002 0'944 0'973 0'008 0'965 

Beguda de Soja 32,3 1'085 1'071 1'078 0'062 1'016 

Beguda de Civada 30,0 0'991 0'977 0'984 0'024 0'96 

Beguda d'Ametlla 19,9 0'825 0'821 0'823 0'116 0'707 
Taules 7 i 8: Les dades anteriors són les correctes i definitives. Pel que fa a la patró, la recta que 
s’obté a partir del nombres obtinguts és correcte i per tant es poden valorar i comparar els 
resultats de les mostres analitzades. La concentració s’ha calculat comparant aquests resultats 
amb la recta patró. Els resultats de les llets han donat un nombre diferent a l’esperat, 
principalment la llet sencera ja que ha donat un valor molt baix, però hi ha molts factors pels quals 
es pot haver donat aquest inconvenient i és per això que no es un resultat preocupant, sinó més 
aviat normal. Les begudes vegetals han donat unes conclusions bastant bones, sobretot la de 
civada i la de soja. 
 
 
RECTES 
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Gràfic 13: Aquest recta és la corresponent a la patró. Mostra un augment progressiu i servirà 

com a guia per a determinar la quantitat de proteïnes en cada beguda analitzada. FONT 

PRÒPIA. 

 
Amb aquesta línia, es va calcular la concentració de les mostres de llet i de beguda 

simplement relacionant l'absorbància obtinguda amb l'espectrofotòmetre i la 

concentració de proteïna marcada per la recta patró anterior. 

 
6.3.3. Conclusions i observacions 

 

Gràcies a l’oportunitat de dur a terme aquest estudi de proteïnes en un laboratori 

preparat amb el material i la maquinària necessària, els resultats i les conclusions han 

estat ben elaborades. Per una banda, haver de repetir l’experiment degut a uns resultats 

poc convincents, va suposar un moment d’incertesa en el que no era segur si realment 

es podria concloure l’estudi o si tot l’esforç d’haver-lo realitzat donaria el seu resultat. 

Però  la consistència i la confiança van donar molt bon resultat, resultant amb un informe 

de laboratori com el presentat anteriorment. 

Les conclusions que s’han extret han estat les següents: 

- Pel que fa a la quantitat de proteïnes, els resultats van ser bastant els 

esperats, amb l’excepció de la beguda de soja i la de civada, que va 

sorprendre gratament al presentar més quantitat de proteïna que inclús 

les llets de vaca o quantitats molt semblants. 

- Referent a les begudes de civada i ametlla, van donar quantitats baixes, 

però era d’esperar. 

 

7. MÈTODES I MATERIAL 
7.1. Mètodes 
Hi ha molts possibles mètodes que es poden utilitzar en el laboratori per a determinar 

diferents components en els productes. En aquest treball, per a analitzar les proteïnes 

concentrades en varies begudes, tant animals com vegetals, s’ha utilitzar el mètode de 

Bradford per comoditat. Tot i això hi ha un ampli ventall de vies a l’hora d’estudiar els 

diferents components, i depenent de la finalitat de l’estudi o de l’àmbit en el que s’estigui 

treballant, s’acostumen a utilitzar més uns tipus de mètodes o uns altres. Per exemple, 

en la indústria alimentària, a l’hora de determinar el contingut de proteïnes de la llet 

s’acostuma a fer servir el mètode de Lowry ja que permet analitzar una quantitat més 

elevada de producte. 
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7.1.1. Mètode de Kjeldhal 
El mètode de Kjeldhal es realitza en tres passos i estudia la quantificació de proteïnes 

en una substància. Les etapes són: digestió, destil·lació i valoració. 

 

 
Figura 25: Aquesta figura mostra els passos necessaris per dur a terme el mètode Kjeldhal. 

FONT: SD-Kjeldhal Method. 

 

Per oxidar els compostos orgànics en aquest procediment, s'utilitza una base (àcid 

sulfúric). Quan una matèria orgànica s'oxida, emet carboni que es converteix en diòxid 

de carboni i hidrogen, que es converteix en aigua. 

 

PAS 1 

Aquest és el pas que dura més temps en l'anàlisi. L'objectiu principal d'aquesta etapa 

és trencar els enllaços que mantenen els polipèptids units i convertir-los en substàncies 

químiques més senzilles com l'aigua, el diòxid de carboni i l'amoníac el qual prové dels 

grups amines. 

Aquest tipus de reaccions, com moltes altres, es poden accelerar considerablement per 

la presència d'un catalitzador, principalment coure, que augmenta el punt d'ebullició de 

l'àcid i, per tant, la temperatura de la reacció. 

PAS 2 

Aquest següent pas, és la destil·lació, que es realitza per separar l'amoníac (és a dir, el 

nitrogen) de la resta de la mescla. Per fer-ho, cal augmentar el pH de la mescla utilitzant 
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hidròxid de sodi (NaOH). El que fa aquest compost és canviar l'amoni (NH4+) per un 

gas anomenat amoníac (NH3) i després es neutralitza amb HCl. 

PAS 3 

I el pas final consisteix en la valoració. L'àcid que queda de la neutralització es pot 

"retirar", és a dir, es pot avaluar amb una solució estàndard de base coneguda 

(normalment NaOH). Això permet calcular l'amoníac destil·lat de la mescla inicial i, per 

tant, determina la quantitat de nitrogen contingut en la proteïna analitzada. 

 

Tot i que el mètode Kjeldahl està reconegut oficialment com a mètode de referència 

estàndard, provoca alguns problemes: d'una banda, es necessita molt de temps per 

completar l'experiment. I, d'altra banda, s'hauria de prendre més d'una mostra per 

comparar el nitrogen no proteic amb la proteïna del nitrogen total, de manera que el 

temps s'ha de multiplicar per dos. 

 

7.1.2. Mètode de Lowry 
La determinació de proteïnes en el mètode de Lowry depèn de la concentració d'alguns 

aminoàcids i també de la quantitat d'enllaços tetrapeptídics. Això es deu al fet que tots 

dos són els responsables de la reducció d'un dels reactius (Folin-Ciocalteu). Aquest 

mètode és un dels més utilitzats i estudiats en l'actualitat. 

 

7.1.3. MÈTODE UTILITZAT- BRADFORD 
El mètode Bradford consisteix en la interacció entre un reactiu, que es tracta d’un 

colorant hidrofòbic (colorant BG-250), i les proteïnes d’un producte. Quan aquest dos 

elements s’uneixen, depenent de la quantitat de proteïnes, s’absorbeixen més o menys 

fotons i això fa que el blau del colorant sigui més o menys intens. Per determinar la 

quantitat de proteïnes, s’ha d'introduir la mescla prèviament preparada a un 

espectrofotòmetre, que a partir dels resultats obtinguts i del que s’observa s’extreuen 

unes conclusions o unes altres. En aquest treball s’ha utilitzat aquest mètode ja que és 

el millor per comoditat i temps. És relativament ràpid i simple ja que només es necessita 

un reactiu per dur a terme aquest mètode i a demés és comercial, és a dir, que es 

compra i no s’ha de preparar. 
Per realitzar un experiment de determinació de proteïnes a partir del mètode Bradford 

s’han de tenir en compte varis conceptes. Per començar, s’ha de fer un patró, és a dir, 

una guia que relacioni el color de la mostra que s’obté amb la quantitat de proteïnes 

contingudes. La proteïna que s’utilitza per fer el patró s’anomena proteïna patró i sol ser 

SBA (serum bovine albumin) i és la que utilitzarem en aquest treball. Per realitzar un 
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patró s’ha de partir d’una solució mare que en aquest cas serà d’una concentració del 

0’04% (0,04 g de proteïna patró per cada 100 mL d’aigua destil·lada). Es faran 5 mostres 

diferents (duplicades per prevenir de qualsevol errada o confusió). En la primera no s’hi 

introduirà solució mare i, per tant, la quantitat de proteïnes serà 0. En la segona mostra 

s’hi introduiran 10 µL (0,01 mL) de solució mare. A la tercera s’hi introduiran 25 µL 

(0,025mL). A la quarta s’utilitzaran 50 µL (0,05 mL). I per últim, a la cinquena mostra, 

s’hi insereixen 75 µL (0,075 mL) de solució mare. A partir d’aquest resultats i relacionant-

los amb el color obtingut i la intensitat d’aquest es podrà saber la quantitat de proteïna 

que hi ha a cada tipus de beguda que es treballa. Quan ja s’han obtingut els resultats 

de les mostres patró, es fa un gràfic i aquest serveix com a referent per determinar la 

quantitat en números de proteïnes que es troba en les mostres que ens interessa 

analitzar. És molt important que els resultats que s’obtinguin del producte amb el que es 

treballa estiguin dins del rang de resultats del patró creat anteriorment. 
Abans de procedir a realitzar aquest experiment, es necessita un protocol, és a dir, com 

una recepta que indica la quantitat i els elements que s’han d’utilitzar en l’execució de 

l’anàlisi. Per aquest treball el protocol que s’ha fet servir, ha estat proporcionat per la 

Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i és el que solen donar als estudiants. 

En aquest, les quantitats que es fan servir són diferents ja que pel producte amb el que 

es treballa en aquest treball de recerca, es necessiten quantitats més elevades de 

solució mare i el percentatge de concentració d’aquesta es necessita més baix (en el 

protocol hi diu d’un 0’2% i el que es farà servir serà d’un 0’04%) 
En el mètode que s’està utilitzant, si s’observa una gràfica lineal del funcionament de 

l’espectrofotòmetre, s’hi poden advertir dos punts d’increment, el primer a 465nm, que 

és el punt més alt de l’absorció de fotons del reactiu però sense que aquest s’hagi 

acoblat a les proteïnes, per tant, no interessa. I l’altre increment el trobem a 595nm que 

aquest és amb el que treballarem ja que és el pic més alt d’absorció del reactiu quan sí 

que està en presència de proteïnes i també és on hi ha una diferència més pronunciada 

entre l’absorció del reactiu sol i la d’aquest reaccionat amb la proteïna. 
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Gràfic 14. En aquesta imatge s’observen dues línies, la vermella correspon a la quantitat de 

fotons absorbits per el reactiu de Bradford sense haver interaccionat amb les proteïnes encara, i 

la línia verda mostra l’absorbància del reactiu juntament amb les proteïnes, a 595nm. 

 

7.2. Material 
El material utilitzat en aquest treball ha estat molt variat. Tot i això, l’aparell més complex 

i important que s’ha manipulat ha estat l’espectrofotòmetre: 

7.2.1. Espectrofotòmetre  
L’espectrofotòmetre és un aparell de laboratori molt utilitzat avui en dia. Va ser creat per 

Arnold Beckmann l’any 1941 i consisteix en un dispositiu que mesura les ones de color. 

Hi ha varis tipus d’espectrofotòmetres depenent de l’aplicació que se li vulgui donar i de 

la mida que es desitja, ja que hi ha tant de petits portàtils, com de grans de sobretaula. 

L’ús principal que se li dona a aquest instrument és per conèixer quina és la concentració 

d’una substància en un producte ja sigui líquid o sòlid. S’analitza la ona i les seves 

propietats per després relacionar-ho amb una quantitat. El funcionament d’un 

espectrofotòmetre, consisteix en una llum especial que és guiada per un connector, i 

aquest la selecciona i la separa segona la longitud de la ona, per a després poder passar 

per una mostra. Finalment, es compara la llum captada de la mostra amb la intensitat 

de llum que se li aplica inicialment. I depenent de la concentració de la substància, 

obtindrem uns valors o uns altres. 
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Figura 26: Imatge d’espectrofotòmetre UV-vis extreta de Avantor VWR 

  

8. CONCLUSIONS 
8.1. Anàlisi de la hipòtesi 
Si es recorden les hipòtesi inicials: 

• La llet de vaca proporciona una quantitat més elevada de nutrients que les 

begudes vegetals. 

• La llet animal, en aquest cas de vaca, no pot ser substituïda per les begudes ja 

que ambdós productes aporten components diferents. 

• Les begudes d’origen vegetal tenen un impacte ambiental menor que la llet de 

vaca. 

• El consum de begudes vegetals ha augmentat considerablement en els últims 

anys. 

Es pot concloure que no són del tot certes o almenys caldria especificar una mica per a 

que ho siguin. Per una banda, si ens fixem amb la primera, es podria dir que sí que la 

llet conté amb més abundància alguns nutrients, però en el cas de les proteïnes, per 

exemple, que són un dels components que s’han treballat en aquest estudi, no és així 

ja que la beguda que proporciona una quantitat més elevada de proteïnes és la de soja. 

Per una altra banda, pel que fa a la segona hipòtesi, és cert que les llets de vaca i les 

begudes no aporten els mateixos components i, per tant, no es podria reemplaçar una 

amb l’altre. Tot i això, hi ha molta gent, i s’ha pogut comprovar gràcies a l’enquesta, que 

creu que la llet de vaca és imprescindible per a la salut humana i que les begudes 

vegetals no serveixen com a substitut de la llet. Gràcies a un gran ventall d’articles i 

documentals consultats, s’ha comprovat que no és necessària la ingesta de llet animal 

per a mantenir una bona salut, de fet, hi ha molts països, sobretot de l’Àsia, en els que 

la ingesta de begudes vegetals en ves de llets animals és un hàbit inculcat des de fa 
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milers d’anys, i amb proves s’ha vist que la seva salut és igual o inclús millor que les 

dels països que consumeixen gran quantitat de làctics, com a Europa o Amèrica. 

La tercera hipòtesi sí que es pot donar com a certa ja que com s’ha observat amb aquest 

treball de recerca la diferència al criar ramaderia o produir aliments d’origen vegetal és 

bastant elevada sent els aliments vegetals més sostenibles i menys contaminants que 

els productes animals. 

I per últim, l’última hipòtesi també és correcta. Es pot saber no només amb els gràfic i 

informació extreta de diferents articles científics, sinó també de l’enquesta realitzada ja 

que el grup que consumia més begudes vegetals era el de 16-19 anys i més de la meitat 

de les persones que no prenien llet de vaca per temes ideològics també eren els joves 

de 16-19 anys. Per tant, això podria voler dir que la societat més jove està més 

conscienciada sobre aquest tema i per això està augmentant el seu consum i la 

conscienciació sobre el tema. 

 

8.2. Conclusions del projecte 
Per concloure finalment aquest treball i després de haver realitzat tots els experiments 

que han estat possibles, es pot dir que els resultats donen una bona pauta a l’hora 

d’extreure-hi un desenllaç. Per començar s’ha vist que el que acostuma a fer la gent en 

les últimes dècades de substituir la llet de vaca per a les vegetals no té res de dolent, 

de fet és un punt a favor per a la nostra salut i per al medi ambient. La llet no ens és 

imprescindible, a més, no ens aporta tant com ens pensàvem, ja que les proteïnes es 

poden obtenir de la beguda de soja per exemple, al igual que l’àcid làctic, i els altres 

nutrients com el calci o el magnesi es poden ingerir a través del tofu i algunes begudes 

vegetals a les quals se’ls hi afegeix, i si no es vol prendre de manera artificial, alguns 

aliments també en contenen en elevades quantitats com el bròquil o la col. 

El punt principal d'aquest tema és que consumir una petita quantitat de llet és una idea 

encertada ja que conté nutrients necessaris per al cos humà, però quan aquesta 

ingesta es converteix en un excés, com succeeix amb la majoria dels habitants dels 

països occidentals, pot tenir un efecte controvertit ja que la proteïna que conté la llet 

de vaca ha demostrat una relació amb el desenvolupament del càncer. 

Pel que fa al medi ambient, s’ha vist clarament gràcies a diferents estudis que s’han 

consultat, que la producció de llet de vaca és molt menys respectuosa que la de les 

begudes vegetals ja que en qualsevol dels aspectes, ja sigui per terreny que utilitza, els 

litres d’aigua necessaris o els gasos despresos a l’atmosfera, en tots provoca un impacte 

major que el dels liquats. Dins de les begudes, la que podríem dir que és la més 

respectuosa seria la de soja o la de civada. Tot i que la de soja ocupi gran àrees de 

terreny i això implica que s’han de desforestar molts boscos, segons l’organització Green 
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Peace, aquí a Espanya un 87% de la soja importada és destinada per a la producció de 

pinso per als animals. 

Tot i els resultats obtinguts en aquest treball de recerca, és molt important tenir en 

compte que tot i que les llets de vaca i les begudes vegetals puguin aportar una quantitat 

similar de proteïnes, no és adient substituir un amb l’altre i assumir que s’estan obtenint 

les mateixes proteïnes en un cas igual que en l’altre. Això és degut a que en aquest 

estudi s’han determinat les quantitats de proteïna en cada producte, no la qualitat ni els 

tipus. 
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10. ANNEXES 

 

Taula 9: Components en diferents llets. Per dur a terme la part experimental, aquesta taula era 

una excel·lent guia per anticipar quins resultats s'obtindrien. També es va utilitzar per decidir 

quins serien els components més interessants a examinar. 
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