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Idea inicial 

Molts dels aliments que consumim a 
diari són fermentats, productes d’un 
procés complex subjecte a múltiples 
variables. Quina és la influència de la 
temperatura en la producció de io-
gurt? Potser, es pot obtenir produc-
tes fermentats a partir d’un substrat, 
essent la temperatura un factor crí-
tic, el qual depèn de l’agent fermen-
tador que pot ser termòfil o mesòfil. 

En cas de verificar la hipòtesi, es trac-
tarà d’identificar quin dels quatre 
ferments utilitzats en la recerca 
(búlgar, filmjolk, viili i matsoni) pre-
senta un ventall més ampli de tem-
peratura en què prolifera adequada-
ment. 

Procés d'elaboració 
El treball consta de tres fases. La pri-
mera de documentació on s’ha dut a 
terme una recerca bibliogràfica de 
manuals, tesis i articles entre d’al-
tres. Les principals fonts consultades 
han estat El arte de la fermentación, 
de S. Ellix; Bioquímica con aplicacio-
nes clínicas, de L. Stryer i altres i In-
troducción a la microbiología, de J. 
Ingraham i C. Ingraham. A partir d’a-
questa documentació s’ha detallat el 
procés químic i la microbiologia rela-
cionada amb la fermentació làctica. 

La segona fase del treball ha consistit 
en el disseny d’una experiència, amb 
la corresponent redacció d’un guió  

experimental, per tal de determinar 
l’agent fermentador més versàtil (amb 
un rang de temperatura a la qual és ca-
paç de fermentar més ampli). 

L’experiment ha consistit a l’exposició 
dels quatre grups de ferments a 4 dife-
rents temperatures, 4ºC, 15ºC, 25ºC i 
42ºC i prendre el valor del pH al llarg 
dels procés fermentatiu per tal de com-
provar l’èxit d’aquest i la seva velocitat. 

Finalment la tercera fase d’aquest cons-
ta de la recollida de dades i la verificació 
o falsació de la hipòtesi a partir d’a-
quests resultats. S’ha seleccionat el fer-
ment més versàtil i s’ha dut a terme un 
tast orientatiu amb una mostra de 20 
persones, amb l’objectiu de conèixer 
l’opinió sobre el gust. 

Conclusions 
A temperatures més altes, la velocitat 
de fermentació ha estat major, en uns 
barems independents per a cada fer-
ment. Per tant, la temperatura a la qual 
s’exposen els diferents cultius és deter-
minant en la fermentació. És limitant en 
quant a l’èxit del procés i condicionant 
en quant a la velocitat de reacció, però 
no coincident en el rang de influència 
per a cada ferment. 

Els resultats evidencien que la tempera-
tura a la qual s’exposa el ferment és 
inversament proporcional al temps que 
requereix per a completar la fermenta-
ció. 

Ha quedat patent que el ferment 
filmjolk és el que abasta la franja tèrmi-
ca més àmplia de viabilitat, i una veloci-
tat de reacció major. Així doncs, aquest 
és el ferment que proporciona una ma-
jor avantatge en la seva producció. 

El tast del filmjolk indica que les seves 
propietats organolèptiques, encara que 
disten de les del iogurt convencional, 
agraden al públic. Per això, els produc-
tes làctics amb aquest ferment poden 
suposar un nou camp d’explotació co-
mercial, tenint en compte que complei-
xen les condicions comercials i aporten 
beneficis en la producció. 
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