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El fred, al servei de la qualitat
Els sistemes de refredament ràpid ajuden el producte a arribar al mercat en estat òptim

L

leida va produir el 2016 un
total de 701.180 tones de
fruita fresca, quatre de cada cinc de tot Catalunya. Una
producció que ha d’arribar en
perfectes condicions al mercat,
sigui nacional o estranger. Per
tal de conservar la màxima qualitat, entren en joc els sistemes
de refrigeració, en què la innovació tecnològica és la norma.
Exemple són els sistemes de refredament ràpid, implantats en
en els darrers anys “en especial en el sector hortofructícola”,
apunta Josep Llorens, gerent de
l’empresa lleidatana Ilerfred.
“Tothom ha vist la necessitat
que el producte, un cop collit de
l’arbre, es refredi tan aviat com
sigui possible, per tal que conservi la màxima qualitat. Dura
més i arriba en millors condicions, sobretot de cara a l’exportació”. Tant és així que, per
exemple, en el cas de la cirera,
“avui s’aplica en el 100% de la
producció”, assenyala.
Un sistema de refredament
per aigua hidrocooling, que en
5-10 minuts refreda el producte, és un sistema molt més ràpid

ILERFRED

L’’hidrocooling’ (esquerra) o el túnel d’aire forçat (dreta) són dos exemples de sistemes.

i eficient que una càmera convencional. Un avantatge és que
l’equip es pot instal·lar o desplaçar a peu de finca, baixant
la temperatura abans de portar-lo cap a la Central per confeccionar-ho. “Ara es comença
a aplicar en la fruita d’os com el
préssec o la nectarina, però té
moltes altres aplicacions”, comenta Llorens. Una altra opció
és el túnel de refredament ràpid
per aire, tant per producte del
camp com per producte embalat ja confeccionat. Els matei-

xos permeten refredar en menys
de la meitat de temps que una
càmera convencional i en comencen a disposar ja en algunes
centrals hortofructícoles.
Conservar un producte en òptimes condicions implica també que tingui gust, olor i color.
D’aquí que el fred també tingui
molt a dir en l’àmbit de la maduració. Com explica Llorens, “la
tendència del mercat ha canviat,
s’està collint la fruita molt verda, es guarda, i quan arriba al
consumidor final, sovint no té

cap gust. Avui, començant per
les grans superfícies, s’exigeix
que la fruita tingui color i sabor. Així que s’està sotmetent
al darrer moment a un procés de
maduració”. En poma i pera ja és
habitual, però ara “per primer
cop, s’aplica en préssecs”.
Sistemes de llarga conservació com l’atmosfera controlada
es continuen utilitzant, evolucionant cap a instal·lacions amb
nivell d’oxigen molt baix, com
per exemple de l’1% i menys.
Cal, però, “disposar d’un sis-

tema de control i gestió molt
eficient per evitar que la fruita
es pugui fer malbé”, comenta
Llorens.
Fet i fet, el sector del fred
s’emmarca en un mercat convuls a causa de l’impost sobre els
gasos fluorats, reconeix Llorens.
Ateses les prohibicions d’ús,
s’imposen els refrigerants naturals com C02, amoníac o aigua
glicolada. Les empreses han començat a fer els deures optant bé
per canviar la instal·lació o per
substituir els fluorats per gasos
amb menys Potencial d’Escalfament (PCA). De moment, “s’està
notant un fort interès a substituir
la instal·lació”. No obstant, “tot
just ara comença”, de tal manera
que, a tot estirar, ho han adoptat
un 30% de les empreses, mentre
que un 70% encara s’ho estan
pensat”, estima el gerent.
Atesa la demanda dels clients,
“estem treballant per tirar endavant una assegurança de pèrdua de gas, fins ara limitada a
les instal·lacions que estan en
garantia el primer any”, un projecte que es vol impulsar a través
d’AEFYT.

