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RESUM 

 

Amb la finalitat de estudiar l’efecte que tenen el pes i l’alimentació en la qualitat de la 

carn dels mens de raça Mallorquina s’ha dissenyat el present projecte on s’han 

seleccionat 50 anyells de diferents explotacions ramaderes d’arreu de l’illa de Mallorca. 

D’aquests 50 animals se’n distingeixen cinc grups de 10 mens cada un diferenciats per 

els diferents pesos i alimentacions rebudes en el seu maneig. Aquets comprenen animals 

de fins a 7kg, de 7 a 10kg i més de 10kg, i alimentats solament amb llet materna, pastura 

i farratge, o concentrat alimentari. 

Una vegada els animals foren traslladats a l’escorxador se’ls realitzaren els pesatges 

necessaris per avaluar-ne els rendiments i els amidaments corporals. Posteriorment es 

traslladaren les canals al laboratori on van ser especejades per tal de seguir amb el seu 

anàlisi qualitatiu. 

Així s’avaluaren també la conformació de les canals d’aquesta raça i els atributs de la 

seva carn com el color, la textura, el contingut en pigments hemínics, la capacitat de 

retenció d’aigua, les pèrdues per cuinat, el perfil d’àcids grassos i la capacitat 

antioxidant.   

Els resultats obtinguts denotaren un major rendiment i una major qualitat de la carn en 

els animals que no van ser alimentats amb concentrats alimentaris. També s’observà 

una elevada capacitat antioxidant independentment de l’alimentació rebuda. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Durant més de 12.000 anys les espècies animals han estat domesticades, dividint-se en 

races. Moltes d’aquestes s’han utilitzat per alimentar l’home, i en la actualitat els 

productes pecuaris aporten un terç del consum de proteïna animal en el món (FAO, 

2012). 

L'extinció pot ser una de les possibles conseqüències de la selecció natural, però en els 

darrers anys s'ha incrementat a causa de la intervenció de la mà de l'home (Andrabi & 

Maxwell, 2007), per l'ús de poques races altament especialitzades en sistemes de 

producció intensius, portant com a conseqüència una disminució de la variabilitat 

genètica (Vallecillo et al., 2005). 

Existeixen moltes teories sobre l'evolució i l'origen de l'oví domèstic (Ovis aries), 

coincidint moltes d'elles en l'origen a partir del Mufló. El gènere Ovis es va diversificar 

en tres subgèneres o formes ovines salvatges: el Mufló (Ovis musimon), ovelles salvatges 

del sud d'Europa i de l'Àsia Menor, la Úrial (Ovis Vignei) originari del sud-oest asiàtic i 

l’Argalí (Ovis Ammon) a l’Àsia Central. Aquests ovins salvatges són considerats l'enllaç 

entre les espècies domèstiques i els fòssils trobats com els antecessors de les ovelles 

(Hiendleder, 2001). 

Els ovins pertanyen a la classe mamífers, ordre artiodàctils, subordre remugants, a la 

família Bovidae, subfamília Ovinae, gènere Ovis, espècie Ovis aries (Ibáñez, 1991). Es 

separen del gran grup de remugants en el Plistocè, quedant diferenciat el gènere Ovis. 

L'ovella és l'animal de domesticació més antic després de les cabres (Regaudie, 1974). 

Restes arqueològiques a Iran suggereixen que l'ovella de llana ja convivia amb l'home fa 

uns 6.000 anys. 

Actualment existeixen unes 200 races, sent una espècie bàsica en la ramaderia mundial 

i fonamental per a moltes civilitzacions. Es troba distribuïda per tots els continents per 

a l'aprofitament de la seva carn, llet, llana, cuir i fems. Les podem trobar principalment 

en zones àrides i seques, aprofitant terrenys i zones no aptes per a altres tipus de bestiar 

com el boví. 
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La ramaderia juga un paper molt important i característic en el paisatge de Mallorca a 

més de la seva importància a nivell ecosistèmic i ambiental que es veu en perill degut a 

la seva baixa rentabilitat. Aquest fet provoca un fort abandonament de la ramaderia 

tradicional a favor de la intensificació dels sistemes productius amb les conseqüències 

ambientals pertinents. 

Per aquest motiu és necessari adoptar estratègies de diferenciació qualitativa que facin 

que els productes derivats de la ramaderia siguin més rentables i competitius en el 

mercat per tal de potenciar i recuperar un sistema ramader que preservi els serveis 

ecosistèmics i paisatgístics que han ofert durant molts anys.    

Aquest projecte, es centra en l'estudi d’una de les dues races d'oví de l'illa de Mallorca, 

la Mallorquina, denominada comunament la “blanca mallorquina” per a diferenciar-la 

de la Roja.  

Davant la falta d'informació sobre la qualitat d'aquesta raça, així com dels factors que 

poden influenciar a aquesta qualitat, es fa necessari dur a terme aquest treball de 

recerca, amb l'objectiu de caracteritzar i valorar la ramaderia típica de Mallorca. Amb 

aquest objectiu, s’ha estudiat la qualitat de la carn en funció de l’alimentació rebuda, 

establint una correlació entre la qualitat i el sistema de maneig seguit per la seva 

producció, per tal de potenciar el seu consum i evitar la pèrdua de patrimoni genètic 

que implicaria la seva extinció. 

 

1.1. Estat de la ramaderia al món 

 

Les darreres dades censals aportades per la FAO (2016) (Food Agriculture Organization) 

mostren que el bestiar oví després de diversos anys amb una població pràcticament 

estable i amb una lleu caiguda en nombre de caps l'any 2012, ha experimentat un 

creixement important fonamentalment impulsat per la Xina i alguns països de l'Orient 

Mitjà (Euroganadería, 2016) provocant així un augment en el cens global oví, després de 

diversos anys en descens, arribant en 2014 a aportar 1.200 milions de caps al patrimoni 

mundial (FAO, 2016). 
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 A la figura 1 s'observa l'evolució del cens mundial de caps ovines al llarg dels últims 10 

anys. 

 

Figura 1: Evolució d'existències del bestiar oví al món, des de 2005 a 2014 (FAO, 2016). 

 

A la taula 1 es detallen les existències de bestiar oví al món i el nombre d'animals 

sacrificats l'any 2013 a cada continent. En aquesta taula s'observa que Àsia representa 

gairebé la meitat del cens i de la producció mundial, mentre que Europa ocupa el tercer 

lloc després d’Àfrica pel que fa a nombre de caps, amb un 10,77% del total mundial 

registrat.  

Pel que fa a animals sacrificats, Europa aporta un percentatge de 13,63% del total 

mundial, amb un nombre d'animals en producció de més de 73 milions l'any 2013. 

Taula 1: Nombre d'existències de bestiar oví (2014) i animals sacrificats (2013) (FAO, 2016) 

Continent Nº  de caps  Animals sacrificats 

Àfrica 340.502.679 122.262.417 

Amèrica 87.088.405 25.121.973 

Àsia 549.593.829 262.128.248 

Europa 130.291.237 73.163.250 

Oceania 102.431.992 54.066.368 

Món 1.209.908.142 536.742.256 
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A la taula 2 es representen els 10 països amb majors existències d'oví, sent el principal 

la Xina, amb més de 200 milions d'animals, seguit d'Austràlia i l'Índia, però amb valors 

molt inferiors al país asiàtic (60 i 70 milions respectivament) . Espanya a nivell mundial 

ocupa el lloc número 22 amb 15.431.800 ovelles el 2014. 

Taula 2: Existències d'oví a nivell mundial l'any 2014. Relació de primers països. 

País  Existències ovines 

Xina 202.155.600 

Austràlia 72.612.000 

Índia 63.000.000 

Iran  50.228.000 

Nigèria 40.550.000 

Sudan 39.846.000 

Regne Unit 33.743.000 

Turquia 31.115.190 

Nova Zelanda 29.803.402 

Etiòpia 29.332.382 
  

 Font: FAO, 2016. 

 

Pel que fa a les produccions de carn ovina al món (figura 2), i segons les dades aportades 

per la FAO, s'observa que al llarg dels anys 2005 a 2013 la producció de carn ovina ha 

estat sempre superior als 8 milions de tones. Després d'un acusat descens en la 

producció de carn ovina a partir de l'any 2008 i després d'un augment dels efectius ovins 

durant els anys 2006 i 2007, aquesta producció s'ha anat recuperant a nivell mundial a 

partir de l'any 2010 a causa fonamentalment a la demanda del consum dels països 

d'Orient Mitjà i arribant a un total de producció de carn de 8.600.000 tones totals l'any 

2013. 

 

Figura 2:Producció de carn ovina al món del 2005 al 2013 (FAO, 2016). 
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A la taula 3 es representen les produccions mundials de carn ovina a cada continent 

l'any 2013. Durant aquest any, Àsia, amb més de 4 milions de tones, fou el primer 

continent en producció de carn ovina, seguit d'Àfrica, amb 1,7 milions de tones de carn 

ovina. A continents com Europa i Oceania, les produccions de carn d'ovella són menors, 

arribant al milió de tones. La suma total d'aquestes produccions continentals supera els 

8 milions i mig de tones. 

Taula 3: Producció de carn ovina per continents, any 2013. 

Continent                    Producció (t de carn) 

Àfrica 1.734.904 

Amèrica 404.389 

Àsia 4.107.429 

Europa 1.171.357 

Oceania 1.152.804 

Món 8.570.881 
  

 Font: FAO, 2016. 

 

La taula 4 representa els països amb majors produccions de carn d'oví al món. Convé 

destacar de nou la Xina, amb unes produccions molt superiors als països que el 

segueixen en segon i tercer lloc, que són Austràlia i Nova Zelanda.  

L'any 2013, la Xina, segons la FAO (2016), va arribar a produir un total de més de 2 

milions de tones de carn d'oví, mentre que Austràlia i Nova Zelanda van aportar un total 

de 700.000 i 448.000 tones de carn respectivament al mercat mundial . 

 Sudan ocupa el quart lloc amb més de 350.000 tones. En aquesta relació Espanya ocupa 

el lloc número 19 quant a producció de carn d'oví, amb un total de 118.000 tones 

aportades l'any 2013. 
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Taula 4: Majors produccions d'oví a nivell mundial l'any 2013. Relació de primers països. 

País      Producció (t de carn) 

Xina 2.079.954 

Austràlia 703.732 

Nova Zelanda 448.995 

Sudan  357.260 

Regne Unit 289.000 

Algèria 280.260 

Turquia 270.840 

Índia 237.603 

Rússia 173.408 

Nigèria 172.508 

  

 Font: FAO,2016. 

 

1.2. Estat de la ramaderia a Europa 

A Europa, segons les dades aportades per la FAO 2016, l'any 2014 les existències totals 

d'oví a Europa arriben als 130 milions. Els països amb major nombre d'ovins són Regne 

Unit amb 33 milions i Federació de Rússia amb 22 milions de caps respectivament (taula 

5). En aquesta relació, Espanya ocupa el tercer lloc amb un total de prop de 15,5 milions 

d'existències.  

Pel que fa a les produccions, Europa l'any 2013 arriba a superar el milió de tones de carn. 

A Europa, les primeres posicions en quant a producció l'ocupen, igual que en existències, 

Regne Unit, Federació de Rússia i Espanya (taula 5). 

Taula 5: Existències (2014) i produccions d'oví (2013) a Europa. Relació de primers països. 

País  
Existències 

ovines  País  Producció (t de carn) 

Regne Unit 33.743.000  Regne Unit 289.000 
Federació de Rússia 22.246.750  Federació de Rússia 173.408 
Espanya 15.431.800  Espanya 118.418 
Romania 9.135.678  França 114.000 
Grècia 9.072.000  Romania 87.642 
França 7.208.148  Grècia 76.680 
Itàlia 7.166.020  Irlanda 53.634 
Irlanda 5.096.800  Itàlia 41.130 
Noruega 2.283.917  Alemanya 34.592 
Portugal 2.032.000  Sèrbia 31.298 

     

    Font: FAO, 2016 
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A la figura 3 es representen els 10 primers països pel que fa a existències de bestiar oví 

referits en percentatges respecte al total europeu. És de destacar l'alt percentatge en 

existències del Regne Unit que supera el 25% de la cabana europea. Federació de Rússia 

i Espanya ocupen el segon i tercer lloc amb un 17,07% i un 11,84% d’existències de 

bestiar oví respectivament. 

 

Figura 3:Distribució percentual per països a Europa del nombre d'existències de bestiar oví. (Font: FAO, 2016). 

 

1.3. Estat de la ramaderia a Espanya 

A la figura 4 es representa l'evolució del nombre de caps d'ovins des de l'any 2005 a 

l'any 2014. 

Segons les dades recollides per la FAO, al llarg dels últims 10 anys es ve observant un 

descens progressiu del nombre de caps d'ovins a Espanya fins a arribar als 15 milions de 

caps el 2014 (figura 4). Durant els anys 2005, 2006 i 2007 a Espanya es superaven els 22 

milions de caps d'oví i a partir de l'any 2008, els efectius d'ovins no arriben als 20 milions 

de caps. No obstant això, les dades aportades pel MAGRAMA amb data de cens de 2015, 

apunten un lleu ascens, registrant els 16,5 milions d'efectius a inicis de l'any 2015 

superant així el cens registrat l'any 2014 (figura 4). 
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Figura 4:Evolució del bestiar oví a Espanya, des del 2005 al 2014 (FAO, 2016). 

A la taula 6, es presenten de forma ordenada, de major a menor, els cens d’oví de totes 

les Comunitats Autònomes espanyoles a l'any 2015 (MAGRAMA, 2016). Destaquen 

Extremadura i Castella i Lleó amb més de 3 milions d'ovelles cadascuna, seguides per 

Castella-la Manxa i Andalusia que aporten una mica més de 2 milions d'animals cada 

una. A les Balears, comunitat que ocupa aquest estudi, les existències censades el 2014 

arriben als 300.000 caps, de manera que dins d'Espanya, es troba en els llocs intermedis. 

Taula 6: Existències de bestiar oví a les comunitats autònomes d'Espanya l'any 2015. 

Comunitat Autònoma    Nº total ovins 

Extremadura 3.452.611 
Castella i Lleó 3.056.046 
Castella-La Manxa 2.466.984 
Andalusia  2.254.525 
Aragó 1.753.693 
Múrcia 1.073.622 
Catalunya 530.792 
Navarra 516.469 
Balears 303.781 
Comunitat Valenciana 295.526 
País Basc 259.454 
Galicia 175.336 
La Rioja 113.494 
Madrid 101.056 
Cantabria 64.969 
Canàries 56.031 
Astúries 48.567 
TOTAL  16.522.956 

  
                         Font: MAGRAMA, 2016 
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En quant a la producció de carn d’oví a Espanya, des de l'any 2005 fins l'any 2009, s'ha 

observat un fort descens en la producció d'aquest producte fins a arribar a les 118.000 

tones l’any 2013 (figura 5). 

 

Figura 5:Producció de carn d'oví a Espanya  del 2005 al 2013 (FAO, 2016). 

 

A la taula 7, amb dades aportades pel MAGRAMA, es consideren les Comunitats 

Autònomes espanyoles ordenades de major a menor producció de carn d'oví l'any 2015. 

En aquesta taula destaquen els valors de Castella i Lleó superant les 28.000 tones l'any 

2015.  Castella la Manxa, Catalunya i Aragó ocupen els següents llocs superant aquestes 

comunitats les 17.000, 15.000 i les 10.000 tones de carn d'oví respectivament.  

 

La resta de Comunitats Autònomes espanyoles no arriba a les 10.000 tones de carn d'oví 

produïda i només Múrcia, Comunitat Valenciana i Andalusia superen les 5.000 tones de 

carn d'oví. La comunitat Balear ocupa el 12è lloc en producció de carn ovina aportant un 

total de 1.678 tones de carn d'oví al mercat local de les Illes. 

 

Les produccions totals de carn d'oví a Espanya l'any 2015 (taula 7) segons les dades 

aportades pel MAGRAMA arriben a superar les 114.000 tones. 
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Taula 7: Majors produccions d'oví a Espanya l'any 2015. 

Comunitat Autònoma t de carn 

Castella i Lleó 28.673 

Castella-La Manxa 17.290 

Catalunya 15.964 

Aragó 12.555 

Múrcia 9.775 

Comunitat Valenciana 8.739 

Andalusia  5.855 

Navarra 3.682 

Extremadura 3.627 

La Rioja 3.402 

Madrid 2.035 

Balears 1.678 

País Basc 411 

Galicia 319 

Astúries 121 

Canàries 90 

Cantabria 5 

TOTAL  114.220 
  

                          Font: MAGRAMA, 2016 
 
 

 

1.4. Estat de la ramaderia a les Illes Balears 

 

Segons les darreres dades aportades pel MAGRAMA (2016), l'any 2015 existia un cens 

total d'ovins de 303.781 animals a les Illes Balears, valor inferior a l'any 2005 on es van 

registrar més de 330.000 caps ovins (figura 6). 

 

Figura 6:Evolució del bestiar oví a Balears, des del 2005 al 2015 (MAGRAMA, 2016). 
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No obstant això, cal assenyalar que el cens total d'ovins a les Illes Balears, des del 2005 

al 2015 s'ha mantingut tot i que l'any 2006 es va observar un acusat descens en el 

nombre d'efectius que es va compensar a partir de l'any 2007 passant posteriorment 

una caiguda continuada en el nombre d'efectius fins a arribar a l'any 2015 a un cens 

lleugerament inferior a l'observat en anys anteriors (figura 6). 

 

1.5. Condicions ambientals i productives  

 

L’illa de Mallorca presenta una particular orografia que marca les diferents condicions 

en que es generen les pastures, amb la Serra de Tramuntana que recorre l'illa d'est a 

oest, amb pics de més de mil metres, el que la converteix en una barrera protectora dels 

vents del nord i generadora de pluges. El Pla, a l’estar protegit per la serra dels vents 

salats, es troben tant arbres fruiters, zones de regadiu, com fruits secs (ametller) i el 

garrofer de secà. El sud de l'illa és molt menys plujós i en aquesta zona es produeixen 

els mateixos cultius que al Pla, però amb rendiments molt menors (Cifre et al., 2007). 

A Mallorca la climatologia és de tipus Mediterrani, presentant estacionalitat 

climatològica amb estius secs i calorosos i hiverns suaus i humits. La temperatura 

mitjana anual és de 16ºC. La pluviometria és molt heterogènia en funció de la altitud i 

de l'orografia (de 300mm a 1500mm, sent molt més abundant a la Serra de Tramuntana) 

es concentra als mesos de tardor i és molt escassa a l'estiu. Cal destacar l'elevada 

variabilitat meteorològica interanual, el que unit a fenòmens meteorològics extrems 

(pluja intensa, forts vents, tornados, sequeres etc.) fa difícil el poder programar els 

cultius en no poder basar-se en els resultats d'anys anteriors (Cifre et al. , 2007).  

D'acord a la classificació establerta per Cifre et al., (2007), Mallorca està dividida en 4 

tipus de superfície segons la tipologia de la seva vegetació.  

Tipus 1: Àrees en què predomina la producció farratgera extensiva. Comprèn els 

municipis situats a la Serra de Tramuntana (menys Escorca), són superfícies on l'ús 

agrícola només ocupa el 25% de l'àrea total i on el que domina són els recursos farratgers 

naturals i extensius.  
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Tipus 2: Àrees en què predomina la producció semiintensiva de cereals i farratges. És 

bàsicament agrícola (prop del 80% de l'àrea total) i es troba a la zona del Pla, al llevant i 

sud de l'illa. 

Tipus 3: Àrees en què es combina la producció extensiva i la semiintensiva. Situació 

intermèdia en la qual el 50% de la superfície és ocupada per vegetació natural. Comprèn 

els municipis de transició entre El Pla i la Serra de Tramuntana. 

Tipus 4: Àrees en què predominen les pastures arbustives típicament mediterrànies. 

Només comprèn el municipi d'Escorca, zona més alta de la Serra de Tramuntana. Elevada 

producció de vegetació natural (90% de l'àrea total). 

 

Pel que fa al maneig reproductiu, trobem tres tipus de sistemes: continu, els mascles 

estan sempre juntament amb les femelles que es van cobrint així com entren en zel i, 

conseqüentment, les èpoques de parts i de cria també s'estenen durant tot l'any. 

L'inconvenient és que hi ha animals que crien fora del període de màxima producció de 

farratges i que es perd la possibilitat d'aprofitar el que es denomina “efecte mascle”.  

 

En el sistema discontinu, els mascles s'introdueixen en el ramat de femelles durant els 

mesos d'alta activitat sexual (entre els mesos de maig i novembre) i, per tant, les 

èpoques de parts es concentren entre octubre i abril. Aquest sistema és el que 

possiblement s'ajusta millor al pasturatge, ja que el període de cria coincideix amb el 

període de màxima producció farratgera.  

 

El darrer és un sistema de reproducció planificada (generalment, 3 parts en 2 anys), en 

el qual es planifica el maneig amb l'objectiu de tenir dos o tres èpoques de parts 

distribuïdes al llarg de tot l'any. L'objectiu és treure el màxim de bens en èpoques de 

major preu al mercat, encara que això els obligui a complementar l'alimentació de les 

mares amb concentrats generalment comprats fora de l'explotació. 
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1.6. L’Ovella Mallorquina 

 

La raça Mallorquina pertany a les 8000 races registrades a la FAO (FAO, 2012), i és una 

de les quatre races ovines balears que apareixen en el Catàleg de Races d'Espanya que 

estan declarades en perill d'extinció segons el R.D. 2129/2008.  

S’ha elaborat un programa de conservació i millora de la raça d'ovella Mallorquina 

elaborat el 2012 per la Universitat de Còrdova juntament amb el Govern de les Balears 

per tal de seleccionar i millorar la raça. Els objectius són millorar paràmetres com la 

capacitat de creixement dels bens de la raça, la productivitat, la qualitat de la carn i la 

canal, la resistència genètica i controlar la consanguinitat. Amb aquestes actuacions es 

pretén aconseguir la millora i l'ús sostenible de la raça. 

Mentre que Sánchez i Sánchez el 1987 descrivien que per a aquest any ja funcionava 

l'associació de ramaders de l'ovella blanca mallorquina, i ja es comptava amb un 

programa de suport i foment de la cria, cas contrari de l'ovella roja mallorquina on els 

mateixos autors , descriuen com una raça abandonada, sense llibre genealògic, ni 

programa de millorament ni millora. 

Muñoz (2003) va descriure que al 1996 ja funcionava l'Associació Ramadera de l'Ovella 

de Raça Mallorquina, que en aquell temps comptava amb 50 ramaders i tenien com a 

objectiu la millora de la raça mitjançant la selecció, així com també ja es parlava del llibre 

genealògic i la inclusió de la raça en un programa de conservació i millora. 

No obstant això Delgado i Nogales (2010) descriuen que actualment són moltes les 

entitats compromeses amb la millora i conservació d'aquestes races balears com ara: 

Universitat de Catalunya, Generalitat de València, Generalitat de Catalunya, Serveis de 

Millora Animal, (antic Institut de Biologia Animal) de les Balears, INIA, etc. 

El nombre total d'animals a data de 31 de Desembre de 2015 és de 14.893 dels quals 

14.710 són femelles i 183 són mascles. El nombre de reproductors és elevat sobre el 

total, ja que hi ha 14.460 femelles reproductores i 175 mascles (taula 8). En la mateixa 

data de registre, hi ha a Mallorca 108 explotacions actives en el llibre genealògic amb 

una població mitjana per explotació de 120 animals. 
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Taula 8. Estat actual de la raça ovina Mallorquina a 31 de desembre del 2015. 

 

1.6.1. Origen i historia  

 

Aquesta raça es va originar pel creuament de diferents poblacions ovines d'illes com 

Sardenya, Còrsega o Menorca. El procés es va veure afavorit per l'intens comerç entre 

Balears i la resta del Mediterrani. Els animals resultants d'aquests encreuaments 

juntament amb les condicions del medi van donar lloc a la raça mallorquina (MAGRAMA, 

2016). 

Segons recull Esteban (2003) la raça Mallorquina és molt antiga, des del segle XV al XIX 

ja es descriuen les seves característiques morfològiques, que són similars a les actuals: 

perfil recte o lleument subconvexe, orelles mitjanes, llana blanca i tosca  amb metxes 

llargues. Posteriorment, a finals del segle XIX, es realitza una àmplia descripció de la raça 

i s'assenyala la presència de pigmentacions al voltant dels ulls, el morro i a la punta de 

les orelles. Aquestes dades coincideixen amb la presència a l'illa d'un elevat nombre 

d'animals procedents dels Pirineus catalans, d'Alacant i Múrcia. 

        Situació 

Nombre d’animals   14.893 

 Mascles   183 

 Femelles   14.710 

 Tendència evolutiva  expansió 

Nombre de reproductors  14.635 

 Mascles   175 

 Femelles   14.460 

Nombre de explotacions  108 

 

Mitjana animals per 

explotació  120 

 Tendència evolutiva  estable 

Femelles que han parit en puresa en el darrer any 10.350 

Nombre de naixements en 2015  17.650 
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En el passat segle, la raça Mallorquina s'ha vist influenciada per races ovines com la 

Segurenya i la Manxega. En l'actualitat és freqüent l'encreuament de la raça Mallorquina 

amb la raça francesa Lacaune. Aquests encreuaments han donat lloc a una raça 

heterogènia amb metxes de diferent formes i longituds variables. 

 

Figura 7: Femella d’ovella Mallorquina 

                                           

1.6.2. Descripció morfològica 

 

És un animal harmònic, rústic, de temperament tranquil, de llana tosca de color blanc, 

que presenta el pelatge de forma variable. La mida corporal varia molt amb les 

condicions i zones d'explotació, però oscil·la entre els 35 i 65 kg. de pes en les femelles 

adultes, i uns 70 kg en els mascles, amb una altura a la creu de 65,7cm i 73,7cm 

respectivament (MAGRAMA, 2016). 

Segons Esteban (2003) el cap en els ovins d'aquesta raça és ben proporcionat i de mida 

mitjana. No sol presentar banyes, encara que a causa del dimorfisme sexual, hi ha 

mascles amb grans banyes en  espiral. La línia fronto-nasal és de perfil recte o 

lleugerament subconvexe, especialment en mascles. El morro és ample i els llavis 

gruixuts. Les seves orelles són mitjanes i horitzontals. El coll és curt i ben unit al tronc. 

No presenta plecs ni papada (a excepció de la variant anomenada de gorga). 
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La línia dorso-lumbar està lleugerament inclinada cap endavant i amb el tronc allargat, 

el costellam és una mica arquejat, la gropa és ampla, llarga i un poc caiguda, el 

naixement de la cua és baix. Les extremitats son fortes i ben aplomades.  

La pell és elàstica i revestida de pèl fi, de color blanc brillant amb tonalitats daurades, 

encara que s'admeten algunes pigmentacions, sempre de mida molt reduïda a prop dels 

ulls. 

La seva selecció s’ha guiat durant l’historia per la seva actitud productora de carn ja que 

és una raça rústica i bona mare, a diferència de la Roja Mallorquina que s’ha seleccionat 

per la seva actitud lletera.  

 

Figura 8:Cap de mascle i femella d’ovella blanca mallorquina (CAIB) 

                    

Segons l'Ordre del Consell d'Agricultura i Pesca de 8 de maig de 2001 per el qual es crea 

el llibre genealògic de l'ovella de raça mallorquina i se'n regula el funcionament (BOIB 

núm 60 del 19 de maig de 2001), estan permeses les coloracions blanques o negres, 

segons la capa, en orelles, morro i extremitats, un major nombre de mugrons i els 

defectes poc apreciables en aploms i altres zones. 
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No obstant això, els següents defectes són descalificatius de la raça: 

o Pigmentacions vermelloses. 

o Mutacions atròfiques de les orelles. 

o Presència de mamelles. 

o Papada en els mascles. 

o Pèl groller, fort i color guix. 

o Prognatisme. 

o Criptorquídia. 

o Llana entrefina (a excepció de la variant de ble). 

o Conformació general defectuosa. 

o Defectes greus dels aploms. 

 

1.6.3. Sistemes d’explotació 

 

Els sistemes de producció de carn de me a Mallorca són molt variats i vénen condicionats 

per la seva gran dependència respecte al medi en què s'ubiquen (localització comarcal 

de l'explotació, estructura de la propietat de la terra, cultius que s'hi desenvolupen, 

disponibilitat i accés a pastures comunals, etc.). 

En aquest projecte, es van establir tres categories segons el pes dels anyells i tres 

alimentacions distintes en funció del sistema de maneig i dels animals que es 

comercialitzen per tal de classificar els mens que foren objecte de l’estudi. 

Es distingiren tres categories alimentàries segons si l’alimentació havia estat sols 

aportada per la mare amb llet, combinant pastura i farratge o amb concentrat 

alimentari, que son les principals estratègies que es solen seguir a l’illa a l’hora de 

alimentar els anyells. L’estratègia productiva s’elegeix segons el tipus de canals que es 

desitja produir. 
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1.7. Paper de la carn de me en el mercat 

 

La carn de me és un producte amb molta competència interna: diferents espècies, tipus 

de productes, races, regions de procedència, marques, etc. Però sobretot la 

competència li arriba d'altres aliments com els lactis, vegetals, cereals secs o alguns 

productes càrnics que contínuament posen de manifest les seves excel·lències en contra 

de la carn. Per això cal que es realitzin campanyes que garanteixin la qualitat de la carn 

i actes organitzats que demostrin la vitalitat i el progressiu desenvolupament del 

complex agroalimentari apostant per la qualitat. Aquesta aposta del sector, juntament 

amb l'adequació dels sistemes de comercialització, pot provocar el desenvolupament 

d'un autèntic esdeveniment econòmic en el qual no només es produeixi més i millor, 

sinó que també es vengui més i millor. 

Els fonaments en que s’ha de basar la defensa d’aquest producte han de ser les qualitats 

nutricionals, així com la qualitat organolèptica insistint en la importància de la producció 

local i de proximitat que a més de produir un producte de major qualitat, també és més 

respectuós amb el medi ambient.  

El consum de carn de me ha seguit una forta tendència descendent en els darrers anys. 

La causa es pot associar a diferents factors: 

- La crisi econòmica ha desviat el consum de proteïnes d'origen animal cap a produccions 

econòmicament més competitives, com són els ous i la carn de pollastre i porc. 

- Canvis geogràfics, ja que el consum de carn de me es troba més arrelat entre població 

de més edat, i situada en zones geogràfiques rurals. Els canvis demogràfics influeixen en 

el despoblament d'aquestes zones i la pèrdua dels seus hàbits alimentaris. 

- Canvis socioculturals, amb nous ritmes de vida i pautes d'alimentació, en què prevalen 

altres tipus d'aliments, especialment precuinats, que no solen donar cabuda a aquest 

tipus de carn. 
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Figura 9: Consum total de carn fresca d'oví i caprí a Espanya des del 2006 al 2012. 

 

S'estima que cada consumidor europeu, en termes mitjans, consumeix 2,1 kilograms de 

carn d'oví i caprí a l’any. A Espanya, durant l'any 2011, aquesta quantitat fixa el consum 

domèstic, tot i que caldria afegir la demanda extra-domèstica que l’any 2010 va assolir 

els 15,1 milions de kilograms, amb una despesa global del sector de la restauració de 

146.500.000 d'euros). 

En termes per càpita, durant l'últim any, cada espanyol va gastar 21,7 euros en carn d'oví 

i cabrum i va consumir 2,1 kg d'aquest tipus de carn. Sobre el total de l’oferta de carns, 

l'oví i el caprí representen un 6,4% de la despesa i un 4% del consum. 

Al mercat espanyol, amb caràcter general, s'observa una notable volatilitat en el consum 

d'aquest tipus de carn. En termes per càpita, els nivells de l'any 2007 eren pràcticament 

similars als existents l'any 2000 (al voltant de 2,7kg), però hi ha hagut diversos anys en 
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què s'ha consumit prop de 3kg per persona (per exemple, 3,1 kg/persona en 2002). Les 

xifres apuntades per a l'any 2011 són sensiblement inferiors (2,1 kg). 

Les diferències regionals en la demanda suposen una divergència de gairebé 5,3kg per 

càpita entre les poblacions amb un major consum (Aragó) i les que tenen el menor 

(Canàries). Catalunya, Aragó, València, Madrid, Castella la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja 

i Navarra estan per sobre de la mitjana nacional en el consum de carn d'oví, mentre que 

Balears, Múrcia, Andalusia, Extremadura, Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc i 

Canàries estan per sota. 

La demanda d'oví i cabrum també està condicionada per l'edat del consumidor de tal 

manera que els més joves realitzen un consum inferior a la mitjana mentre que els més 

grans estan per sobre. 

La preocupació creixent per la qualitat i garantia dels productes alimentaris ha irromput 

amb força en el segment de la carn i productes càrnics. Diversos problemes en el passat 

han portat a plantejar-se nous mecanismes de traçabilitat que garanteixin als 

consumidors l'origen de les carns que consumeixen. Així, quan es demana als 

consumidors sobre els diferents aspectes que orienten la seva demanda, en els 

productes d'origen animal apareixen arguments com l'aspecte de la peça, el país 

d'origen, les denominacions de qualitat, el sistema de cria o la traçabilitat. La 

comercialització de carn d'oví és sensible a tots aquests factors. 

 

1.8. La canal 

 

D'acord amb la Legislació Actualitzada de la Carn i els Productes Carnis (1990) per a la 

Comunitat Econòmica Europea la canal es defineix com: "el cos dels animals després de 

ser sacrificats i sagnats, desproveïts de vísceres toràciques i abdominals, amb o sense 

ronyons, pell, potes i cap".  La mitja canal es defineix com: "cadascuna de les dues parts 

en què es divideix longitudinalment la canal". 
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Definirem qualitat de la canal com: Conjunt de característiques quantitatives i 

qualitatives, que confereixen a la canal una màxima acceptació i un major preu enfront 

dels consumidors o enfront de la demanda del mercat. (Colomer-Rocher, 1973) 

 

1.8.1. Factors que afecten a la qualitat de la canal 

 

La qualitat de la canal s'ha vist influïda principalment per la distribució del múscul, el 

greix i l'os de la canal. El teixit muscular i, en menor mesura, el greix són els principals 

teixits comestibles de la canal. L'os no és un teixit comestible, però la seva proporció en 

la canal afecta la proporció de greix i múscul (Mahgoub i Lu, 1998). 

La conformació de la canal és un altre concepte que ens ajuda a determinar la qualitat 

de la mateixa, definint-se com “Espessor dels plànols musculars i adiposos amb relació 

a la grandària de l'esquelet”. És la forma general de la canal, el seu grau de rodonesa i 

compacitat.  

A la canal ben conformada hem de trobar un predomini dels perfils convexos sobre els 

còncaus, i de les mesures d'amplària sobre les de longitud, donant una impressió d'una 

canal ampla, curta i compacta (Ruiz de Huidobro et.al, 2005) 

D'acord amb Ruiz Huidobro (2005), la qualitat de la canal és molt important per a poder 

fixar el seu valor econòmic real i, depenent del mercat al qual es destinen les canals, 

seran els atributs que s'estudiïn per determinar la seva qualitat a través de mesures 

subjectives i objectives.  

De forma general, els sistemes de classificació de canals ovines tenen en compte 

principalment el pes de la canal i la conformació.  

La composició tissular i regional i les mesures morfo-mètriques de les diferents regions, 

com la longitud de la canal, l'amplada de la gropa, l'ample del tòrax i la longitud de la 

cama, també contribueixen a establir la qualitat de la mateixa. 
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1.8.2. Conformació 

1.8.2.1. Tipus de canals 

 

Generalment els criteris més usats per a la classificació de les canals són els que en 

marquen una major o menor qualitat, i resulten més o menys desitjables a l’hora de 

consumir-ne la carn. Així seran decisius en la classificació trets com la quantitat de 

greix, os, i la proporció de múscul de les peces més desitjades. 

 

1.8.2.2. Rendiments i pèrdues per oreig de les canals 

 

El rendiment de la canal (% de canal o producte comercialitzable obtingut a partir d'un 

pes viu determinat) és la dada productiva que el sector utilitza per obtenir informació 

sobre la rendibilitat pel que fa a producte vendible. 

Estudis d'altres races com la Churra Tensina ens mostren rendiments del 49 al 50% 

depenent del pes a la canal, d'altres, com l'Aragonesa, donen uns rendiments a la canal 

comercial del 46%, o la Merina, que arriba al 52%. 

No s’han trobat dades de la raça estudiada en aquest projecte. 

Existeixen tres tipus de rendiments per a estudiar les canals: 

- Rendiment Canal Ramader (RCR): Indica el percentatge de canal obtingut respecte del 

pes total viu de l'animal; pes de la canal després del sacrifici dividida entre el pes del xai 

abans del transport. 

- Rendiment Canal Escorxador (RCE): Aquest paràmetre mesura la pèrdua en el procés 

d’escorxador, o el que queda des del sacrifici fins que s'obté la canal; pes de la canal 

després del sacrifici, entre el pes de l’anyell abans del sacrifici. 

- Rendiment Canal Comercial (RCC): Índex de summa importància en la classificació de 

les canals, és l'índex més usat, amb el que es defineixen les canals per la seva 
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classificació. Dividirem el pes després de refrigeració (24h a 4ºC) entre el pes del xai 

abans del transport, obtenint el rendiment real per a la seva comercialització. 

Immediatament després del sacrifici, la canal es troba a temperatura corporal (38 ° C), a 

la qual poden créixer ràpidament qualsevol tipus de bacteris o microorganismes que 

poden contaminar o comprometre la qualitat de la carn. Per sota de 10 ° C, els bacteris 

creixen més lentament, i si es redueix la temperatura a 1 ° C, es prevé el creixement 

d'organismes. Per tant, la carn s’ha de refredar ràpidament, no obstant això, el refredat 

de vedella i xai no s'ha de fer massa ràpidament i la temperatura interior de la carn no 

ha de baixar fins a 10 ° C en menys d'una hora. Si això succeeix, té lloc el rigor mortis, els 

músculs es contrauen per fred i la carn es torna dura. No obstant això, el refredament 

ràpid té molt poc efecte en la carn de porc.  

Les canals no refrigerades perden pes per evaporació d'humitat en la seva superfície. La 

quantitat de pèrdues es redueix baixant la temperatura. Com més ràpid es refredi, la 

canal perdrà menys pes. El refredament ràpid també redueix la pèrdua de sucs quan es 

talla la carn. 

 Hi ha unes òbvies avantatges econòmiques en la refrigeració; per això, els escorxadors 

moderns combinen el refredament ràpid amb un control de temperatura molt acurat 

per evitar la contracció per fred. Després de ser refredada, la carn fresca 

s'emmagatzema fins que és distribuïda.  

Les condicions ideals d'emmagatzematge de canals fresques són temperatures de 0 ° C 

i humitat relativa del 85-90%, amb separació adequada per penjar les canals i que hi hagi 

una bona circulació d'aire a velocitats baixes d'aire d'uns 15-30 cm / seg. Això permet la 

maduració de la carn, fent-la més tendra. 

La mitjana de les pèrdues per refrigeració a les canals ovines és d'un 3 a 5%, segons 

estudis anteriors, depenent de l'estat d'engreixament de la canal i les condicions de 

refrigeració. 

La vida màxima esperada d'emmagatzematge de canals sota aquestes condicions son:  

- Vaca: fins a 21 dies     - Me: fins a 15 dies  

- Vedella: fins a 21 dies   - Porc: fins a 14 dies 
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1.8.2.3. Mesuraments de la canal 

 

Un sistema emprat per a determinar la qualitat de la canal és a través d'una sèrie de 

mesuraments de longitud, ample i profunditat, així com una sèrie d'índexs calculats a 

partir d'aquestes mesures: Índex de compacitat de la canal, Índex de compacitat de la 

cama , Relació profunditat / longitud, Relació profunditat / amplada, Relació longitud / 

amplada, Relació longitud / perímetre toràcic i Relació longitud / amplada toràcica. 

Amb totes aquestes mesures, podem conèixer el desenvolupament proporcional de les 

diferents regions de la canal i la seva conformació. Les mesures objectives com la 

longitud interna de la canal (L), estan més correlacionades amb la quantitat de múscul i 

d'os de la canal (Díaz, 2001). 

 

1.8.2.4. Característiques físiques, color 

 

El color de la carn fresca és el principal atribut que influeix en la decisió de compra, ja 

que el consumidor associa el color amb el grau de frescor i qualitat (Brewer et al., 2002). 

A la carn, igual que altres materials no metàl·lics, quan un raig de llum incideix en la seva 

superfície es produeix una reflexió difusa, aquesta reflexió és el que es defineix com el 

color. Així, a l'incidir un llum blanc sobre una substància, certes longituds d'ona que 

componen aquesta llum blanca seran absorbides per la mostra, el color estarà format 

per la combinació d'aquelles longituds d'ona que no hagin estat absorbides per la 

substància. El color percebut ha estat definit per CIE (Commission Internationale de 

L'Eclairage) com l'atribut visual que es compon d'una combinació qualsevol de 

components cromàtics i acromàtics (Cañeque, V. 2005). 

El consumidor en general prefereix una carn de color vermell brillant mentre que rebutja 

la de color apagat o marró (Beriain i Lizaso, 1997). No obstant això en l'acceptació del 

color influeixen factors geogràfics, socials culturals de manera que la generalització en 

aquest paràmetre és complexa. 
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1.9. La carn 

 

La carn és la part comestible dels músculs d'animals sacrificats en condicions 

higièniques, inclou (vaca, ovella, porc, cabra, cavall i camèlids sans, i s'aplica també a 

animals de corral, caça de pèl i plomes i mamífers marins), declarats aptes pel consum 

humà. Aquesta inclou les porcions de greix, os, cartílag, pell, tendons, aponeurosis, 

nervis i vasos limfàtics i sanguinis que normalment acompanyen al teixit muscular i que 

no se separen d'aquest en el procés de preparació de la carn.  

Presentarà una olor característica, i el seu color ha d'oscil·lar del blanc rosaci al vermell 

fosc, depenent de l'espècie animal, raça, edat, alimentació, forma de feina i període de 

temps transcorregut des del sacrifici. 

La carn es compon principalment de teixit muscular (constituïda majorment per fibres 

musculars, col·lagen i greix), el qual pateix una sèrie de canvis després del sacrifici que 

condueixen a la transformació del múscul en carn. El primer període en la seqüència de 

canvis que es produeixen en la carn és el rigor-mortis caracteritzat per una contracció 

muscular mantinguda. La finalització d'aquesta etapa interessa que sigui el més 

primerenca possible per donar lloc a la següent anomenada maduració. Durant la qual 

es desenvoluparan les seves particulars característiques organolèptiques (Horcada i 

Polvillo, 2010). 

 

1.9.1. Qualitat de la carn 

 

El terme de qualitat de carn és un concepte complex i difícil de definir ja que pot tenir 

diferents interpretacions en funció del nivell de la cadena de comercialització en què el 

producte es trobi: producció, processat, distribució o consum. 

La qualitat d'un producte pot definir-se en termes generals com la mesura que satisfà 

les expectatives del consumidor o del mercat al llarg del temps. En el cas de la carn això 
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es torna una tasca difícil ja que es tracta d'un producte molt heterogeni i on el 

consumidor amb el seu propi criteri de qualitat, tria o no, un producte. 

Durant els processos de producció de la carn, hi ha una sèrie de factors que influeixen 

en major o menor mesura als atributs que determinen la seva qualitat, com són: 

composició química, pH, color, textura, i sabor.  

En termes generals, aquests factors poden agrupar en dos grans grups: factors intrínsecs 

o dependents de l'animal i factors extrínsecs o aliens a l'animal.  

Entre els factors intrínsecs a l'animal que influeixen en les característiques de la carn es 

troben el tipus de múscul, la raça o genotip (Muela et al., 2007, Santos et al., 2007), 

l'edat (Todaro et al., 2002 ), el sexe (Penya et al., 2007, Rodríguez et al., 2008), la 

susceptibilitat a l'estrès i el pes de sacrifici dels animals.  

Els factors extrínsecs importants assenyalats per diversos autors son la dieta dels 

animals, la qual juga el paper més important (Scerra et al., 2007, Schmid et al., 2006) i 

l'estrès ocasionat principalment durant el transport a l'escorxador o el que puguin patir 

durant el sacrifici. 

Aprofundint en el tema de qualitat, convé assenyalar que l’engreixament de la canal pot 

no estar relacionat amb la qualitat de la carn que percep el consumidor. A aquest li 

interessa disposar d'informació des del punt de vista nutritiu, higiènic-sanitari, 

tecnològic i sensorial o organolèptic, per poder prendre certes decisions en el moment 

de la compra (Beriaín i Lizaso, 1998). 

Referent a això cal assenyalar que la determinació de paràmetres químics (proteïna, 

greix, aigua, etc.) és important per establir la qualitat de la carn des del punt de vista 

nutritiu, així com la proporció i el tipus d'àcids grassos ,especialment la proporció d'àcids 

grassos saturats, ja que suscita un especial interès per la repercussió negativa que té en 

la salut del consumidor (Jiménez- Colmenero et al., 2001). 
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1.9.2. Atributs de la carn 

1.9.2.1. Textura 

 

La textura de la carn es percep com un conjunt de sensacions tàctils resultat de la 

interacció dels sentits amb les propietats físiques i químiques. Entre aquestes s'inclouen 

la densitat, la duresa, la plasticitat, l'elasticitat, la consistència, la quantitat de greix , la 

humitat i la mida de les partícules de la mateixa. 

D'entre elles el consumidor confereix una major importància a la tendresa o bé si es 

considera de manera antagònica, a la duresa, com a principal atribut de la textura, sent 

un dels criteris determinants de la qualitat de la carn (Lawrie, 1998; Ouali , 1991). 

La duresa es defineix com la capacitat de la carn per deixar-se mastegar i tallar, a la qual 

cosa ajuden principalment tres tipus de proteïnes musculars: les sarcoplàsmiques, les 

miofibrilars (actina i miosina) i les del teixit conjuntiu (col·lagen, elastina i reticulina). 

Alhora influeixen en la duresa els paràmetres com són la capacitat de retenció d'aigua, 

el contingut en greix, la mida de les fibres musculars o l'estructura dels teixits. Així com 

la maduració de la carn. 

 

1.9.2.2. Pigments hemínics 

 

Des d'un punt de vista físic el color de la carn que és mesurat amb colorímetre és el 

resultat de la distribució espectral de la llum que incideix sobre ella i de la intensitat de 

la llum reflectida per la seva superfície. 

El color de la carn depèn de la concentració de pigments hemínics (fonamentalment 

mioglobina), de l'estat químic de la mioglobina (pigment hemínic compost per un grup 

proteic globular i un nucli de hematina) en superfície, de l'estructura i estat físic de les 

proteïnes musculars i de la proporció de greix d'infiltració (Warris et al., 1990). 

La mioglobina és una proteïna sarcoplasmàtica, relativament petita, portadora d'oxigen. 

La seva funció és la d'emmagatzemar oxigen i facilitar el seu transport a les 
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mitocòndries. Conté una proteïna, la globina, amb un grup hemo de ferroporfirina que 

és idèntic al de l'hemoglobina. El grup hemo és el responsable de l'intens color vermell-

marró de l'hemoglobina i de la mioglobina. 

La mioglobina emmagatzema i transporta l'oxigen que necessita el múscul, de manera 

que la seva concentració augmenta a mesura que creix la demanda d'oxigen. Per això és 

superior en els músculs més actius i segons creix l'animal. A més és diferent en les 

diferents espècies domèstiques. L'hemoglobina (especialment en els animals mal 

sagnats), els citocroms i els flavonoides poden influir també en el color de la carn, així 

com, indirectament, el seu contingut en humitat i greix intramuscular (Cepero i Sañudo, 

1996). 

No solament és important el contingut en mioglobina, sinó també l'estat químic en què 

aquesta es trobi. El color varia segons la proporció relativa de les tres formes bàsiques 

del pigment i la seva distribució. 

 

1.9.2.3. Capacitat de retenció d’aigua 

 

La capacitat de retenció d'aigua (CRA) va ser descrita per Hamm (1960) i per Sañudo et 

al. (1992), com la capacitat que presenta la carn per retenir la seva aigua constitutiva 

durant l'aplicació de forces externes o de tractament. Aquesta propietat afecta alhora a 

diferents paràmetres qualitatius com ara la retenció de vitamines, sals o minerals i 

quantitatius com el volum d'aigua retinguda. 

Els músculs que en el transport, refrigeració, emmagatzematge o comercialització 

perden aigua, pateixen canvis importants en la composició. L'alteració de l'aspecte i les 

dificultats tecnològiques que presenten les carns amb problemes d'excessiu 

alliberament d'aigua suposen una dificultat afegida a la comercialització d'aquest 

producte. D'altra banda, la carn que reté massa aigua és més fàcil que es contamini per 

la presència de microorganismes que troben en ella un mitjà favorable per al seu 

desenvolupament. 
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Les interaccions proteïna-aigua i proteïna-proteïna són les causants de la distribució 

d'aigua en els músculs. Així, el 70% de l'aigua constitutiva de la carn fresca s'acumula a 

les miofibril·les musculars, el 20% en el sarcoplasma i la resta en el teixit conjuntiu. De 

l'aigua total del múscul, el 4-5% es troba unida a grups polars de la proteïna i és 

coneguda com "aigua lligada". El grau d'unió depèn principalment del pH, de l'estat de 

les miofibril·les musculars i de la solubilitat de les proteïnes musculars. Aquest és el 

motiu pel qual, tot i les forces externes aplicades sobre la carn, les molècules d'aigua 

continuen lligades a aquest producte. 

També hi ha forces d'unió de menor intensitat que poden retenir les molècules d'aigua 

amb els grups proteics, denominant aquestes molècules "aigua immobilitzada". 

Aquestes molècules es desprenen amb més facilitat en funció de la intensitat de la força 

externa aplicada.  

Finalment,  "l’aigua lliure" es considera la que es troba ocupant els espais intercel·lulars 

i que es caracteritza perquè són fàcilment expulsades del múscul gràcies a forces 

externes de poca intensitat (Forrest et al., 1979). 

 

1.9.2.4. Pèrdues per cuinat 

 

La carn crua dels mamífers, immediatament després del sacrifici conté de mitjana un 

75% d'aigua (Lawrie, 1998), percentatge que varia amb l'espècie de procedència i el 

múscul que es consideri. Part d'aquesta aigua es perd per evaporació durant el 

refredament de les canals (les de boví perden fins a un 2% del seu pes i en bens de llet 

aquestes pèrdues poden arribar a ser d'un 5%) o per degoteig, com a conseqüència de 

l'especejament, del que segons el grau de divisió de la carn pot perdre fins a un 6%. 

 

Les majors pèrdues d'aigua, però, es produeixen en el cuinat de la carn, pèrdues que 

poden superar el 40% (Offer i Trinick, 1983). Sembla per tant justificat l'interès per 

estudiar la capacitat que té la carn per retenir l'aigua (CRA), tant crua com cuinada. 



42 
 

Les pèrdues per cuinat es produeixen pel trencament de la membrana cel·lular, i per les 

modificacions que pateixen les proteïnes en relació a la seva estructura tridimensional 

amb l'escalfament.  

La majoria dels autors consultats assenyalen pèrdues superiors a la carn sotmesa a un 

cuinat lent (Pospiech i Honikel, 1991), mentre altres tenen una opinió oposada (Appel i 

Löfqvist, 1978;), hi ha una tercera postura que assenyala que el grau de cuinat no afecta 

la CRA del teixit muscular (Tyszkiewicz i Tyszkiewicz, 1966).  

No obstant això, cal tenir en compte, no només el temps de cocció sinó també el tipus 

de cuinat, en funció de la temperatura, presència d'aigua, calor directa, mida, gruix i 

preparació prèvia de la peça. 

 

1.9.3. Àcids grassos 

 

Segons cita Leninger (2010), els constituents principals dels greixos saponificables són 

els àcids grassos (AG), les biomolècules principals dels greixos. Els AG són molècules 

formades per una cadena hidrocarbonada de tipus lineal que tenen en un extrem de la 

cadena un grup carboxil (-COOH). Cada àtom de carboni s'uneix al següent i l'anterior 

mitjançant un enllaç senzill (àcid gras saturat) o doble deixant un o dos radicals lliures 

(àcid gras insaturat) que són ocupats per un àtom d'hidrogen (figura 10). 

 

Figura 10: Estructura lineal d’àcid gras saturat i insaturat. 
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Els àcids grassos es diferencien els uns dels altres pel nombre d’àtoms de carboni que 

posseeixen en la seva cadena i pel nombre i posició de dobles enllaços a la mateixa. La 

fórmula general seria Rn-COOH, on R és la cadena hidrocarbonada (particular a cada 

àcid gras) i n és el nombre d'àtoms de carboni presents en la cadena. Per numerar els 

àtoms de carboni dels àcids grassos, s'assigna al carboni carboxílic el número 1 (α), el 

següent carboni és el 2 (β) i li últim és el carboni de l'enllaç -CH3, al qual se li assigna la 

lletra ω. 

Una altra forma de designar els àcids grassos insaturats és indicar la posició que ocupen 

els doble enllaços respecte a l'últim carboni (carboni ω). Un àcid gras ω-3 tindrà el 

primer doble enllaç entre els carbonis 3 i 4, l'assignació ω-3 pot ser substituïda per n-3 

(figura 11). Un àcid gras ω-6 tindrà el primer doble enllaç entre els carbonis 6 i 7, 

l'assignació ω-6 pot ser substituïda per n-6 (figura 12). 

 

 

Figura 11: Estructura d’un àcid gras ω-3 (àcid α-linolènic). 

 

 

Figura 12: Estructura d’un àcid gras ω-6 (àcid linoleic). 

 

En funció de la capacitat de síntesi endògena, els àcids grassos es poden classificar de la 

següent manera: 

- Àcids grassos essencials: són aquells àcids grassos que l'organisme no és capaç de 

sintetitzar ja que no existeixen els enzims necessàries per a això, és a dir, només es 

poden obtenir a través de la dieta (Neuringer et al., 1988). Entre aquests àcids grassos 

es troben alguns de vital importància com són els àcids oleic (C18: 1), linoleic (C18: 2) i 

el linolènic (C18: 3). 
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- Àcids grassos no essencials: són aquells que l'organisme és capaç de sintetitzar a partir 

d'altres molècules. Dins d'aquests àcids grassos es troben els àcids grassos saturats i la 

major part dels  àcids grassos insaturats. En aquest grup es troben els derivats de l'àcid 

linolènic conjugat (CLA) (Pinto et al., 2002). 

Els àcids grassos són els lípids majoritaris en els teixits animals i encara que poden 

presentar-se en forma lliure, solen anar associats formant fosfolípids o triglicèrids.  

Els àcids grassos amb interès biològic són aquells que posseeixen un nombre parell 

d'àtoms de carboni, que oscil·la, normalment, entre 4 i 26 àtoms de carboni. A la carn, 

sobretot són presents els que posseeixen entre 12 i 22 àtoms de carboni, la majoria en 

forma de triglicèrids. 

Entre els principals àcids grassos saturats de la carn, de major a menor concentració 

s'inclouen, palmític (C16: 0), esteàric (C18: 0) i mirístic (C14: 0). L'àcid oleic (C18: 1) seguit 

del palmitoleic (C16: 1) són els àcids monoinsaturats més abundants en el greix animal, 

mentre que els àcids grassos poliinsaturats principals per la seva quantitat són els àcids 

linoleic (C18: 2), linolènic (C18 : 3) i araquidònic (C20: 4). 

Normalment, els àcids grassos saturats i monoinsaturats són els majoritaris en els 

triglicèrids del greix de la canal. Un exemple d'això és el greix de porc que conté major 

proporció de oleic (46%) que de cap altre àcid gras i pot contenir fins a 14% de linoleic. 

D'altra banda, el contingut d'AG poliinsaturats s'associa a l'estructura dels fosfolípids 

presents en les membranes cel·lulars. 

 

1.9.4. Capacitat antioxidant 

 

Els lípids són compostos de gran importància en els aliments des del punt de vista 

nutricional i organolèptic. La importància dels lípids per a la fisiologia de la nutrició cau 

en el seu elevat valor energètic i en la presència d'àcids grassos essencials i vitamines 

(liposolubles). A més, els lípids tenen certes propietats indispensables per a la 

preparació i obtenció d'aliments, pel seu comportament en la fusió, sabor agradable, 

capacitat dissolvent per a certes substàncies sàpides i nombroses substàncies 

aromàtiques. 
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Durant el processat i / o emmagatzematge, els aliments estan subjectes a una sèrie 

d'alteracions que afecten la qualitat dels mateixos. Entre aquestes alteracions, l'oxidació 

lipídica és la que té una major importància pels canvis que produeix en els aliments, 

modificant el seu aroma, sabor textura, consistència i aparença, així com el seu valor 

nutritiu i també la seva seguretat, a causa de la formació de substàncies potencialment 

nocives. 

Alguns mètodes utilitzats per avaluar l'oxidació lipídica en aliments es basen en la 

determinació dels composts secundaris de l'oxidació, donant lloc a diferents índexs que 

permeten conèixer el seu grau d'oxidació. L'índex del TBA és un dels més utilitzats. 

Mitjançant aquesta determinació es mesuren els composts secundaris de l'oxidació dels 

greixos, fonamentalment composts carbonílics (aldehids i cetones), sent el 

malonaldehid el component majoritari. 

L'índex del TBA és un índexs més utilitzats per estimar el grau d'oxidació dels aliments. 

En algunes ocasions, especialment en aliments rics en proteïnes hidrosolubles, pigments 

i / o aminoàcids, es precisa del mètode de destil·lació com a protocol d'anàlisi. 

Mitjançant aquest procediment s'aconsegueix un destil·lat que conté el malonaldehid 

que reaccionarà amb el TBA formant el complex cromogen. La intensitat de color ens 

permet estimar el grau d'oxidació de la mostra. 
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2 OBJECTIUS 

 

2.1. Objectiu principal 

Aquest treball s’ha centrat en l’objectiu de estudiar la qualitat de la carn de la ovella de 

raça Mallorquina en funció de les diferents categories de pes i alimentació en que es 

produeix aquest aliment a les explotacions ramaderes de l’illa de Mallorca. 

 

2.2. Objectius específics 

 

• Determinar els valors qualitatius de la carn en funció de la alimentació i el pes 

dels animals. 

 

• Determinar si existeixen sistemes productius que presentin valors qualitatius 

significativament majors en funció del pes i l’alimentació rebuda per l’animal en 

les diferents variables qualitatives avaluades. 

 

• Redactar el present document amb el qual es difongui nova informació al sector 

ramader de les Illes Balears sobre l’influencia del maneig de les explotacions en 

la qualitat de la carn de l’ovella autòctona mallorquina. 
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3 MATERIALS I MÈTODES 

 

3.1. Animals utilitzats 

 

Per aquest projecte s’usaren un total de 50 animals tots de raça blanca mallorquina 

procedents de 7 explotacions de diferents localitats de Mallorca que representen la 

varietat de sistemes productius que conviuen a l’illa des de l’extensiu de muntanya als 

més intensius.  

Es distingiren tres categories comercials de me: 

1. Me de llet   < 7kg 

2. Recental mitjà   7 – 10kg  

3. Recental gros  > 10kg 

Així també es classificaren en tres categories alimentàries segons la alimentació rebuda 

fins al moment del sacrifici: 

1. Alimentats només amb llet. 

2. Alimentats amb pastura i farratge. 

3. Alimentats amb concentrat alimentari. 

 

Així doncs agrupant els animals segons aquest criteri, ja que no existien les tres 

categories d’aliment per cada categoria comercia, s’obtingueren 5 grups mostrals de 10 

animals cada un. Amb aquests cinc grups es realitzarien tots els estudis d’aquest 

projecte: 

1: Me de llet (< 7kg) alimentat només amb llet. 

2: Recental mitjà (7 – 10kg) alimentat només amb llet. 

3: Recental mitjà (7 – 10kg) alimentat amb pastura i farratge. 

4: Recental mitjà (7 – 10kg) alimentat amb concentrat alimentari. 

5: Recental gros (> 10kg) alimentat amb concentrat alimentari. 
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3.2. Sacrifici I despecec 

 

El dia anterior al sacrifici es van pesar els animals a l’explotació i es van identificar amb 

un cròtal groc amb un codi individual on es representava la explotació (B_) seguit del nº 

d’animal: B_/nº animal. 

Una vegada que els animals van arribar a l'escorxador, es van mantenir amb un dejuni 

de 12 hores i es van pesar per conèixer el seu pes viu al sacrifici (PVS). Posteriorment, 

els animals es van sacrificar i van ser manipulats d'acord amb la normativa vigent EC N ° 

1099/2009 (European Communities, 2009) per al sacrifici d'animals d'abastament. Dit 

sacrifici es va realitzar amb previ atordiment i pèrdua de consciència i sensibilitat fins al 

moment de la mort. 

Cada canal obtinguda es va identificar de manera individual i conservant la cua, la porció 

perifèrica carnosa del diafragma, els testicles, els ronyons i el greix de la ronyonada i de 

la cavitat pèlvica. Després, cada canal completa es va pesar per obtenir el pes de la canal 

calenta (PCC).  

 

Figura 13: Canals completes de me Mallorquí 

 

Posteriorment, les canals es van conservar durant 8 hores a 18 ºC en càmeres de 

maduració i tot seguit es refrigeren a 5 ºC. Transcorregudes 24 hores del sacrifici dels 

animals, es van mesurar el pes de canal en fred (PFC). 
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Després de les 24 h de refrigeració, a l'escorxador, es van obtenir les mitges canals 

esquerres, es van transportar al Laboratori de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i 

Pesquera de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern dels Illes 

Balears on es va procedir a l'especejament normalitzat segons Colomer Rocher et al. 

(1988). 

 

Figura 14: Mitja canal de me Mallorquí 

L’especejament va ser realitzat per la mateixa persona en cada cas per evitar errors 

subjectius en les proporcions de tall. 

Primer es pesaren les mitges canals, es separà el ronyó i la grassa perirrenal que es va 

pesar.  

 

Figura 15: Especejament normalitzat segons Colomer Rocher et al. (1988). 
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• Primer es disseccionà l'esquena: 

- Línia posterior - perpendicular al dors, passant entre la 5ª i 6ª costella fins a l’espai 

entre la 5ª i 6ª articulació cost-condral. 

- Línia inferior - paral·lela al dors, des del punt anterior fins la punta del pit. 

- Límit anterior - part anterior de l’apòfisi espinosa de la 4a vèrtebra i passa per la vora 

posterior d'aquesta. 

Es separà aixecant i separant-la de les costelles i l'estèrnum arribant al cartílag de 

prolongació de l'escàpula que queda integrat a l'esquena. 

• Baixos: tall en lligament inguinal des de (A) pla entre la 6a i 7a vèrtebra lumbar 

(intersecció de la part dorsal del m. Rectus abdominalis i límit ventral de la porció 

carnosa del m. Obliqus intern de abdominalis) fins a (B) manubri de l’estèrnum . 

• Cama: tall perpendicular al pla sagital de la canal des de (A) fins a (C) articulació entre 

la 6a i 7a vèrtebra lumbar. 

• Coll: des de (D) fins la articulació entre 6a i 7a vèrtebra cervical. 

• Costellam: s'obté en separar les peces anteriors. 

• Badal: del costellam, tall perpendicular a la columna que passi entre la 5ª i 6ª vèrtebra 

dorsal, quedant incloses les 5 primeres costelles. 

 

Figura 16: Mitja canal de me Mallorquí especejat segons Colomer Rocher et al. (1988). 
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- S'anotà el pes de cada peça individualment expressat en % respecte al pes total de la 

mitja canal esquerra per a analitzar-ne posteriorment la seva representativitat. 

- S'envasà al buit la cama i s'identificà la bossa amb el codi d'explotació i nombre de me 

(B _ / nº animal) amb la data de matança. Es refrigeraren i s’enviaren per al seu anàlisi. 

- L'esquena es feu servir per determinar la composició tissular en el laboratori. Es 

congelà identificant cada peça fins a la seva posterior utilització. 

- Composició tissular: es pesà l'esquena sencera (després de descongelar) i es separà per 

una banda el greix subcutani, l’intermuscular, el múscul i la part òssia. 

- Deixalles: venes i nervis, ganglis, lligaments, tendons i fàscies foren separades. 

- Es pesà cada teixit i es calculà la relació (%) del seu pes respecte al total. 

- El llom quedà en el costellam, fou disseccionat i separat en 6 trossos (de caudal a 

cranial), cada un per un determinat anàlisi que es realitzaria posteriorment. 

 

 

 

Figura 17: Múscul Longissimus dorsi de me de raça Mallorquina 
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3.3. Anàlisis de la qualitat de la canal i carn 

3.3.1. Macro 

3.3.1.1. Conformació 

 

Per tal d’estudiar les possibles diferències entre els percentatges que representen els 

principals talls primaris i secundaris respecte el pes de la mitja canal esquerre en funció 

de les diferents categories estudiades, es realitzà el pesat de cada peça per separat una 

vegada aquestes havien estat disseccionades. 

 

Tots els pesos foren anotats per a després poder obtenir-ne el percentatge respecte del 

pes total per tal de poder demostrar si existeixen categories que presentin 

significativament major o menor percentatge dels talls de major interès econòmic. 

 

 

Figura 18: Pesatge individual dels talls de la canal 
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3.3.1.2. Rendiment de les canals 

 

Els tres rendiments estudiats i les pèrdues per oreig van ser calculats seguint les 

formules descrites a continuació amb les dades de pesatge recollides a cada moment 

del procés d’estudi. 

 

- Rendiment Canal Ramader (RCR): 

 

RCR=
PES CANAL CALENTA

PES VIU GRANJA
∗ 100 

 

 

- Rendiment Canal Escorxador (RCE):  

 

RCE=
PES CANAL CALENTA

PES VIU SACRIFICI
∗ 100 

 

 

- Rendiment Canal Comercial (RCC): 

Canal freda: després de refrigeració 24 h a 4ºC 

 

RCC=
PES CANAL FREDA

PES VIU SACRIFICI
∗ 100 

 

 

- Pèrdues per oreig: 

𝑃È𝑅𝐷𝑈𝐸𝑆 𝑃𝐸𝑅 𝑂𝑅𝐸𝐼𝐺 =
𝑃𝐶𝐶 − 𝑃𝐶𝐹

𝑃𝐶𝐶
∗ 100 
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3.3.1.3. Mesuraments 

 

Aquestes mesures es realitzaren el dia posterior al sacrifici dels animals passat el temps 

d’oreig en càmera i abans de separar les canals en dues meitats. 

Es van prendre sobre totes les canals les mesures proposades per Palsson (1939) i que 

foren identificades de nou per Boccard et al. (1964). En aquesta metodologia es van tenir 

a més en compte les tècniques preconitzades per Mc Meekan (1939), Boccard el al. 

(1964) i Timon i Bichard (1965). 

La canal fou penjada dels garrons amb ganxos de dimensions estàndard, sense lligar les 

extremitats anteriors al coll. 

 

Figura 19: Mesuraments proposats per Palsson (1939) 

Longitud de la cama (F): Distància més curta entre el perineu i la vora interior de la 

superfície articular tarsometarsiana. Presa amb cinta mètrica metal·litzada. (Mc 

MEECKAN, 1939) 

Amplada de la gropa (G): Amplada màxima entre els trocànters de tots dos fèmurs. Presa 

amb compàs de gruixos. 

Perímetre de la gropa (BG): És el perímetre d'aquesta regió anatòmica, prenent com a 

referència els trocànters de tots dos fèmurs, per sota del naixement de la cua. Presa 

amb cinta mètrica.  
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Profunditat del tòrax o pit (Th): Distància màxima entre l'estèrnum i el dors de la canal 

a nivell de la sisena vèrtebra toràcica, és a dir entre la creu i l’estèrnum. Presa amb 

compàs de gruixos. (Palsson, 1939) 

Amplada del tòrax (Wr): Amplada màxima de la canal a nivell de les costelles. Presa amb 

compàs de gruixos.  

Longitud externa de la canal (K): Distància que hi ha entre el naixement de la cua i la 

base del coll. Presa amb cinta mètrica. 

Mesura de Longitud interna de la canal (L):  Distància entre la intersecció del fèmur i el 

maluc i l’extrem inferior de la primera costella. 

Perímetre toràcic Pt (O): És el paràmetre del tòrax a l'alçada de la mesura Th, per darrere 

de l'escàpula, seguint una òrbita al tòrax. Pres amb cinta mètrica. 

 

 

 

Figura 20: Mesurament del perímetre toràcic 
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3.3.1.4. Característiques físiques, color 

 

El sistema CIELab, és una transformació matemàtica de les coordenades tricromàtiques 

(X, Y, Z). En ocasions, alguns autors prefereixen expressar els valors. La integren els 

paràmetres L *, a * i b *. L es refereix a la lluminositat i se situa verticalment, prenent 

valors de 100 (blanc) i 0 (negre); mentre que a i b, situats horitzontalment, no tenen 

límits, però sí valors positius o negatius. L'escala de a es mou dels valors positius (vermell 

+) als negatius (verd -); mentre que l'escala de b va del groc (+) al blau (-) i juntament 

amb Lluminositat (L *), Croma o saturació (c *) i Hue o to (H *), permet una descripció 

numèrica del color de manera semblant a la que els éssers humans comuniquen 

verbalment el color en termes de lluminositat, tonalitat i saturació, els quals es calculen 

a partir de a * i b * d'acord a les següents equacions (DeMan, 1992): 

 

H * = arctang (b * / a *)   i   c * = (a * 2 + b * 2) ½ 

 

La valoració instrumental del color de la carn es va realitzar, als 45 minuts post-mortem, 

mitjançant la determinació de les coordenades tricromàtiques L, a, b (CIE.1986), 

juntament amb el to (Hº) i el croma (C). Per a això es va utilitzar l’espectrofotòmetre 

Minolta CM-2002 (Konica Minolta Co., Japó) amb il·luminant D65 i un observador 

estàndard 10º.  

Les mesures físiques del color es van realitzar sobre la superfície del m. Recte 

Abdominal, col·locant el colorímetre per la part interior del costellam on no hi ha greix i 

per la part externa es col·locà un tap blanc per evitar el traspàs del feix de llum. Es van 

prendre tres mesures repetides en tres llocs diferents del m. Recte Abdominal. Després 

de les 24 h de refrigeració de les canals es van tornar a mesurar les coordenades 

tricromàtiques en el mateix lloc.  També es va realitzar una lectura en el múscul 

Longissimus dorsi després del despecec, una vegada aquest havia estat disseccionat. 
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Figura 21: Espectrofotòmetre Minolta CM-2002 (Konica Minolta Co., Japó) 

 

3.3.1.5. Atributs de la carn 

3.3.1.5.1. Textura 

 

S'utilitzaren mostres de llom (m. Longissimus dorsi lumborum) (obtingudes al tallar-les 

de forma perpendicular a la direcció de les fibres musculars) que també foren utilitzades 

per els càlculs de pèrdues per cuinat. 

Les mostres es tallaren amb ganivet per obtenir almenys dos prismes quadrangulars, de 

1 x 1 x 5,0 cm. Els talls es feren en paral·lel a les fibres musculars. Immediatament 

després d’obtenir els prismes de cada mostra de llom, aquestes es van anar col·locant a 

la platina del texturometre, perpendicularment a les fibres musculars i es mesurà la 

força màxima de tall (shear force) (en g), usant el sistema de cisalla per fulla de Warner-

Bratzler a una velocitat de tall de 50 mm / min. Es realitzaren almenys tres mesures per 

cada prisma .Per tant, de cada mostra de llom utilitzada per les pèrdues per cuinat 

s’obtingueren 2 x 3 (6 repeticions) mesuraments de shear force. 

Figura 22: Dissecció del múscul Longissimus dorsi. 
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3.3.1.5.2. Contingut de pigments hemínics 

 

Per aquesta determinació s'utilitzà el mètode Hornsey (1956). Es picaren (picadora / 

mastegador) 5,0 g de carn (llom) i es realitzaren 2 repeticions per cada mostra. Es van 

col·locar en tubs d'assaig grans de vidre (20 x 180 cm) i s'addicionà a cada tub 1 ml 

d'aigua destil·lada, 20 ml de acetona i 0,5 ml d'àcid clorhídric (37%), mitjançant aquest 

procés es va separar el grup hemo i la mioglobina es transformà en clorhidrat de 

hematina. Es va tapar cada tub amb un tap de goma, s'agitaren i es deixaren reposar en 

foscor durant 24 h. A continuació es va filtrar el contingut i es va llegir l'absorbància 

(longitud d'ona: 510 nm) en l'espectrofotòmetre. Es prengueren tres mesures. 

Finalment, es va multiplicar l'absorbància per 8,816 obtenint així els mg de Mb / g de 

carn. 

 

3.3.1.5.3. Capacitat de retenció d’aigua 

 

Una de les mostres extretes del llom de cada animal es destinà al mesurament de CRA 
que es va realitzar per duplicat en cada mostra. 

La CRA es va determinar segons el mètode de Grau i Hamm (1953). Per a això, es va 

prendre una mostra d'aproximadament 5,0 g de múscul i es va triturar amb un 

mastegador manual. El triturat es va col·locar entre dos papers de filtre Albbet 238 

suportats per dues plaques de vidre. Sobre una de les plaques es va col·locar un pes de 

2,250 kg durant 5 minuts. Transcorregut aquest temps es va retirar el pes, les plaques 

de vidre i el paper de filtre i es va pesar la mostra de carn. La CRA es va expressar com 

el percentatge d'aigua alliberada després de la força de pressió. Aquest càlcul es va 

realitzar per diferència de pes segons la següent fórmula: 

 

CRA (%) = [(PI-PF) / PI] x 100                  

 

  (PI = pes inicial; PF = pes final) 
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Figura 23: Preparació de la mostra per a mesurar la CRA 

 

3.3.1.5.4. Pèrdues per cuinat 

 

Es determinà a partir de mostres de Longisimus dorsi prèviament envasades al buit i 

congelades a -20 ºC, es descongelaren el dia anterior ficant-les al frigorífic (5 ºC, unes 24 

h). Les mostres, després de treure-les, van ser extretes de la bossa, es pesaren i 

s’envasaren individualment en bosses de plàstic, adequadament identificades. Les 

bosses es van segellar hermèticament. 

Les bosses amb les mostres es van posar al bany maria a 75 ºC, amb molta cura de que 

l'aigua no penetrés a l'interior de les bosses. Es mantingueren en el bany fins que la 

temperatura interior de les mostres va assolir els 70 ºC (durant uns 20 minuts). Per 

controlar la T ª interna es va utilitza un termòmetre amb sonda de penetració, 

introduint-la en el centre geomètric de la mostra. 
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Un cop cuita la carn (assolida la T ª interna final), es va treure del bany maria, deixant-la 

refredar dins de la bossa a T ª ambient durant 30 minuts, es va treure de la bossa i es va 

assecar amb cura, sense comprimir, amb paper absorbent. 

Després de ser pesada de nou amb la mateixa balança  es calcularen les pèrdues per 

cuinat com a percentatge del pes perdut respecte al pes inicial de la mostra: 

Pèrdues per cuinat (%) = (Pes inicial-Pes final) / Pes inicial x 100 

 

3.3.2. Micro 

3.3.2.1. Àcids grassos 

 

Es va determinar el contingut en àcids grassos del greix intramuscular del múscul 

Longissimus thoracis en el Servei de Cromatografia de gasos de la E.U.I.T.A. de la 

Universitat de Sevilla. Aquest múscul va ser extret de la mitja canal esquerra de cada 

anyell, entre la 1a i la 13a vèrtebra toràcica. Un cop extret el múscul va ser envasat al 

buit i conservat a - 20 ºC fins a la seva posterior utilització per l'anàlisi (el % de greix 

intramuscular s'obtingué al mateix temps que els àcids grassos, és a dir, amb el mètode 

es va extreure el greix i aquest fou expressat en % de greix) .  

El procediment per a la determinació fou el següent (mètode Aldai et al., 2006): 

Després de la seva descongelació, es pesà per duplicat 1 g de mostra finament picada. 

S'afegí patró intern 100 μlitres (C19: 0) a una concentració de 10 mg / ml. Després es 

barrejà amb una solució saponificable, s'agità i fou introduït en un bany d'aigua a 70ºC 

durant una hora. 

Així es separaren els àcids grassos saponificables dels insaponificables. S'afegí clorur 

sòdic al 0,5%, èter de petroli i unes gotes d'etanol per decantar abans de centrifugar a 

800g durant 5 minuts. El sobrenedant fou retirat i, amb això, la fracció insaponificable. 

S'afegí àcid acètic per trencar les saponificacions. De nou s'afegiren èter de petroli i 

etanol i es tornà a centrifugar durant 5 minuts a 800 g. Aquesta vegada es recollí el 

sobrenedant. Es va repetir el procés (doble extracció). 
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Al sobrenedant es va afegir 2,2 dimetoxipropà a fi de facilitar l'evaporació de l'aigua, i 

fou dessecat amb N2 a 40ºC. Amb les dades de les pesades dels tubs abans i després 

d'afegir la mostra es va calcular el contingut de lípids. Per dissoldre en metanol: toluè 

(2: 1), fins a obtenir una concentració de 30-50mg de lípids / ml. A aquesta concentració 

s'afegiren 150μl de tri-metil-silil-diazometà i s'incubà a 40ºC durant 10 minuts. 

Transcorregut aquest temps es va reduir amb N2 i s'afegí n-hexà amb BHT (per evitar 

l'oxidació del greix). La mostra es va centrifugar per eliminar impureses i es va congelar 

a -80ºC si no era injectada immediatament en el cromatògraf de gasos. 

Les condicions de cromatografia foren les següents: 

Per a la separació dels èsters metílics i la seva determinació percentual es va utilitzar un 

cromatògraf de gasos model Agilent 6890N, equipat amb un detector de ionització de 

flama (FID). Com a fase estacionària es va emprar una columna capil·lar HP-88 de 100 m 

de longitud, 0,25 mm de diàmetre intern i 0,2 mm de gruix de fase. Com gas portador 

es va utilitzar H2 amb un flux de 2 ml min-1. La temperatura inicial fou de 100 ° C, amb 

un increment de 3 ° C per minut fins a arribar als 158 ° C, posteriorment l'increment va 

ser de 1,5 ° C fins als 190 ° C, mantenint aquesta temperatura durant 15 min. A 

continuació, la temperatura es va incrementar fins a arribar a 200 º C amb un increment 

de 2ºC per minut. Finalment es va practicar una pujada ràpida a 10ºC per minut fins a 

arribar als 240ºC. Aquesta temperatura es va mantenir durant 10 min. La temperatura 

de l'injector fou programada a 300 ° C i la del detector a 320 ° C. Per a la injecció es va 

usar el mode split. 

La identificació dels àcids grassos es va realitzar per comparació dels seus temps de 

retenció amb els temps de retenció en una barreja de patrons d'àcids grassos metilats 

"Supelco 37" (Sigma Chemical Co Ltd, Poole, UK). Els factors de resposta dels FAMEs van 

ser prèviament calculats després d'haver realitzat el calibratge amb diferents mescles 

de patrons d'àcids grassos. 
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3.3.2.2. Capacitat antioxidant  

 

Entre els mètodes per avaluar l'estabilitat front a l'oxidació dels greixos animals es troba 

la determinació del contingut de malonaldehid (MDA). Aquesta molècula, producte de 

la reacció d'oxidació d'àcids grassos pot ser identificada i valorada quantitativament 

mitjançant la seva reacció amb àcid tiobarbitúric. Dins dels compostos secundaris 

resultants de l'oxidació, es troben els aldehids i cetones, sent el malonaldehid el 

compost majoritari, que es forma per la descomposició d'òxids i d’hidroperòxids 

(Bonnes-Taourel et al., 1992). 

El mètode més comunament utilitzat es basa en la reacció del malondialdehid (MDA) 

amb l'àcid 2-tiobarbitúric (TBA) (Estepa et al., 2001). Mitjançant una destil·lació per 

arrossegament de vapor en medi àcid s'obté l'extracte que conté MDA (Tarladgis et al., 

1960). No obstant això, aquest mètode presenta un problema com a resultat de 

l'escalfament de la mostra que afavoreix la degradació dels hidroperòxids com a 

precursors del malonaldehid, i que genera a més un major nombre de radicals reactius i 

productes d'escissió que poden reaccionar amb el TBA (Raharjo i Sofos, 1993). Per evitar 

aquest inconvenient, s'afegiren a la reacció un antioxidant sintètic, galat de propil i 

EDTA, que foren afegits abans de destil·lar la mostra i dur-la a escalfament. 

 Posteriorment, l'extracte que inclou l’MDA es va fer reaccionar amb el TBA donant lloc 

a un compost cromogen MDA-TBA (figura 16). Aquest compost obtingut fou l'utilitzat 

per la mesura de l'absorbància amb un espectrofotòmetre. Aquesta mesura va permetre 

obtenir el contingut de MDA i d'aquesta manera conèixer, de manera indirecta, com era 

el nivell d'oxidació dels lípids presents a la mostra. 

 

Figura 24:Reacció de l’àcid tiobarbituric (TBA) amb el malonaldehid (MDA), compost cromògen MDA-
TBA2. 
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3.4. Anàlisi Estadístic 

 

Per a totes les variables estudiades es realitzà un Anàlisis de variància amb la variable 

tipus d’animal seguint la classificació mencionada anteriorment com a variable 

independent.  

A més es va realitzar un test de Duncan per a estudiar la significança de les 

diferències entre mitjanes ( p < 0.05 ). Aquests anàlisis es realitzaren mitjançant el 

paquet estadístic SPSS. 

 

4 RESULTATS I DISCUSSIÓ 
4.1. Conformació 

 

A la taula 10 es presenten els resultats de la Anova per les variables dels diferents 

percentatges que representen els principals talls primaris i secundaris respecte del 

pes de les mitges canals esquerre dels animals estudiats en funció de la seva 

categoria. 

Com es pot observar a la taula 10,  existeixen diferències significatives entre 

diferents grups en les variables com el percentatge de costellam respecte el total de 

la mitja canal, en que  el menor valor correspon als animals de categoria 1, mens de  

menys de 7kg alimentats amb llet, mentre que el major percentatge d’aquesta peça  

pertany als animals de categoria 3, d’entre 7 i 10 kg alimentats amb pastura.  En 

contraposició, els animals de la categoria 1 presenten el major percentatge de 

espatlla respecte la resta de animals, mentre que els animals més pesats, de 

categoria 5 presenten el menor percentatge d’aquest tall.  

Per a les variables de greix subcutani i renal, coincideixen els menors nivells per als 

animals de categoria 1 i els majors en la categoria de major pes. S’aprecia un 

acumulament de greixos  en les categories alimentades amb concentrat i de major 

pes en contra d’un augment del percentatge de peces de major valor, tot i que el 

menor i major percentatge de múscul pertanyen a aquestes dues categories, 5 i 4 

respectivament. 
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No s’han trobat diferències significatives per a la resta de variables com son el 

percentatge de cama, ossos, greix intramuscular i altres, per el que no es pot 

demostrar que hi hagi un efecte directe sobre la proporció i desenvolupament 

d’aquests parts de la canal amb l’alimentació i el pes de l’animal.  

En aquest cas, es poden fer comparacions amb altres races, com la raça Rasa 

Aragonesa i Churra, sobre els paràmetres: múscul, greix subcutani i intermuscular, 

os i altres.  

Percentatges de la raça Rasa Aragonesa:  múscul 61,87, greix subcutani 2,77, greix 

intramuscular 4,21, os 25,02, altres 3,96 

Percentatges de la Raça Churra: múscul 60,06, greix subcutani 3,63, greix 

intramuscular 4,63, os 25,91, altres 3,50 

Així es pot observar un major percentatge de greixos i d’altres en l’ovella mallorquina 

en comparació amb  aquestes dues races , igual que un menor percentatge de 

múscul , i similar en ossos. 

 

4.2. Color 

 

A la taula 9 es presenten els resultats de la Anova per les variables de cada component 

colorimètrica analitzada en els animals, en el múscul recte-abdominal després del 

sacrifici i en el llom una vegada realitzat el despecec. 

 

Com es pot observar a la taula 9, en les lectures realitzades en el múscul recte-

abdominal just després de haver realitzat el despecec a escorxador, no existeixen 

diferències significatives entre grups en cap paràmetre excepte en la lluminositat, on 

tenen major valor les canals de tipus 4 i 5, que coincideix amb les que han estat 

alimentades amb concentrat independentment del seu pes. 

En el cas de les lectures realitzades en el llom passades 24 hores, es manté la diferència 

de major lluminositat en les canals més pesades tot i que amb menor significança a més 
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de diferències significatives en l’índex de groc i el to, que expressen el mateix patró amb 

valors majors per canals pesades.  

Segons Miltenburg et al., (1992). Sañudo et al., (1996) i Vergara et al., (1999) en realitzar 

un estudi del color en bens de canals pesades expliquen que el color no es veu 

influenciat pel pes de la canal. Igualment Morbidini et al., (1995) van estudiar xais amb 

canal lleugera, passades 48 hores del sacrifici i van obtenir resultats similars per a pesos 

de canal menors de 7 kg, entre 7- 10 kg i majors de 10 kg, resultant canals amb colors 

més pàl·lids, indicatiu de carns amb bona conservació , el que resulta més desitjable i 

indica una major conservació d'aquesta carn. 

 

En un estudi en mens de raça Comisana, Okeudo et al., (1994) van indicar que la llet 

materna no va resultar significativa, obtenint carns més pàl·lides que els alimentats amb 

pastura. Les variables de color es veuen afectats pel pes de la canal, amb una tendència 

a ser més fosc a causa del major contingut de pigments (Mancini i Hunt, 2005). 

 

Per contra, Morgante et al. (2007) va trobar els valors de to més alts en la carn de bens 

de llet, corresponent a un producte més groc. Els canvis en la grogor es van atribuir a 

l'efecte de la dieta sobre el glucogen (Mancini i Hunt, 2005). 
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Taula 9: Anàlisi de la variància per a les variables colorimètriques analitzades en les 5 categories de me estudiades de raça Mallorquina. 

 

 

* m ± SE 

Les diferents lletres dins la mateixa columna indiquen diferències significatives (p < 0,05). 

1 Lectures realitzades en el múscul recte-abdominal. 

2 Lectures realitzades en el llom. 

 Lluminositat (L); índex de vermell (a); índex de groc (b); saturació (C) = a2 + b2) 0.5; to (h) = Arcotg (b / a) expressat en graus (CIE, 1986). 

Tipus d’animal L1 a1 b1 C1 h1 L2 a2 b2 C2 h2 

1 49,20 ± 0,69* a 9,64 ± 0,42 a 6,16 ± 0,64 a 11,57 ± 0,48 a 31,41 ± 3,04 a 48,49 ± 0,96 ab 9,78 ± 0,47   a 5,19 ± 0,53 a 11,19 ± 0,57 a 27,28 ± 2,22 a 

2 48,93 ± 0,69 a 9,76 ± 0,42 a 6,55 ± 0,64 a 11,90 ± 0,48 a 34,02 ± 3,04 a 49,01 ± 0,96 a 9,81 ± 0,47   a 4,53 ± 0,53 ab 10,86 ± 0,57 a 24,43 ± 2,22 ab 

3 48,71 ± 0,69 a 9,35 ± 0,42 a 5,64 ± 0,64 a 10,98 ± 0,48 a 30,11 ± 3,04 a 47,12 ± 0,96 ab 9,89 ± 0,47   a 4,30 ± 0,53 ab 10,88 ± 0,57 a 22,79 ± 2,22 ab 

4 47,67 ± 0,69 ab 9,44 ± 0,42 a 5,46 ± 0,64 a 11,22 ± 0,48 a 29,82 ± 3,04 a 46,58 ± 0,96 ab 10,59 ± 0,47 a 4,08 ± 0,53 ab 11,45 ± 0,57 a 20,87 ± 2,22 ab 

5 46,24 ± 0,73 b 10,45 ± 0,44 a 5,14 ± 0,67 a 12,00 ± 0,50 a 25,37 ± 3,21 a 45,81 ± 1,02 b 10,67 ± 0,50 a 3,48 ± 0,56 b 11,24 ± 0,61 a 17,91 ± 2,34 b 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

R2 (n-1) 0,209 0,083 0,064 0,070 0,084 0,142 0,070 0,107 0,017 0,181 

P 0,032 0,418 0,560 0,518 0,416 0,141 0,512 0,277 0,942 0,062 
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Taula 10: Anàlisi de la variància per a les variables de percentatge dels principals talls respecte la mitja canal esquerre dels mens de raça Mallorquina. 

 

 

 

 

* m ± SE 

Les diferents lletres dins la mateixa columna indiquen diferències significatives (p < 0,05).

Tipus 
d’animal 

Greix renal (%) Espatlla (%) Cama (%) Costellam (%) Múscul (%) Ossos (%) Greix 
Subcutani (%) 

Greix 
Intramuscu

lar (%) 

Altres (%) Pèrdues per 
Dissecció (%) 

1 1,22 ± 0,16 a 19,65 ± 0,40 c 34,57 ± 0,39 a 17,08 ± 0,39 a 55,25 ± 0,94 ab 26,62 ± 0,65 a 7,18 ± 1,03 a 6,41 ± 0,69 a 4,54 ± 0,41 a 1,06 ± 0,15 ab  

2 1,64 ± 0,16 ab 18,73 ± 0,40 abc 33,85 ± 0,39 a 17,62 ± 0,39 ab 53,50 ± 0,94 a 26,10 ± 0,65 a 10,47 ± 1,03 bc 6,08 ± 0,69 a 3,85 ± 0,41 a 0,72 ± 0,15 a 

3 1,54 ± 0,16 ab 19,42 ± 0,40 bc 34,34 ± 0,39 a 18,46 ± 0,39 b 55,50 ± 0,94 ab 26,00 ± 0,65 a 9,90 ± 1,03 abc 5,21 ± 0,69 a 3,40 ± 0,41 a 0,83 ± 0,15 ab 

4 1,51 ± 0,16 ab 18,28 ± 0,40 ab 34,30 ± 0,39 a 17,64 ± 0,39 ab 56,41 ± 0,94 b 25,70 ± 0,65 a 7,42 ± 1,03 ab 6,46 ± 0,69 a 4,03 ± 0,41 a 1,24 ± 0,15 b 

5 1,85 ± 0,16 b 17,68 ± 0,40 a 33,67 ± 0,39 a 17,39 ± 0,39 ab 52,63 ± 0,94 a 25,29 ± 0,65 a 11,84 ± 1,03 c 6,13 ± 0,69 a 4,11 ± 0,41 a 1,04 ± 0,15 ab 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

R2 (n-1) 0,122 0,006 0,451 0,171 0,042 0,683 0,009 0,712 0,413 0,121 

P 0,146 0,270 0,077 0,130 0,194 0,049 0,254 0,045 0,082 0,147 
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4.3. Rendiments 

 

A la taula 11 es presenten els resultats de la Anova per les variables dels tres rendiments 

de la canal descrits prèviament així com les pèrdues d’aquestes en l’oreig dins 

l’escorxador. 

Taula 11: Anàlisi dels rendiments de les diferents canals i les seves pèrdues per oreig (%) 

* m ± SE 

Les diferents lletres dins la mateixa columna indiquen diferències significatives (p < 0,05). 

RCG: RENDIMENT CANAL RAMADER 

RCM: RENDIMENT CANAL ESCORXADOR 

RCC: RENDIMENT CANAL COMERCIAL 

Com es pot observar a la taula 11, no existeixen diferencies significatives per al 

percentatge que representen les pèrdues per oreig entre les diferents categories 

estudiades. 

Les canals que presenten un major rendiment ramader (RCR) son les de tipus 2 ( mitjanes 

alimentades amb llet ), seguides de les menors de 7 kg també alimentades amb llet (tipus 

1). Les que presenten un menor RCR son les alimentades amb concentrat. 

En el cas del rendiment d’escorxador (RCE) també presenten un major rendiment les 

canals de tipus 1 i 2 coincidint amb un menor rendiment per a les canals alimentades 

amb concentrat igual que per el rendiment en canal comercial (RCC), on els millors 

rendiments es troben en les canals de tipus 1, 2 i 3. 

Tipus d’animal Pèrdues per Oreig (%) RCR RCE RCC 

1 3,083 ± 0,544* a 50,636 ± 1,051 c  53,086 ± 0,920 c 51,492 ± 1,085 bc 
2 2,527 ± 0,574 a 53,988 ± 1,108 d 55,321 ± 0,970 cd 53,930 ± 1,144 c 
3 2,905 ± 0,544 a 49,369 ± 1,051 bc 52,096 ± 0,920 bc 50,651 ± 1,085 bc 
4 3,401 ± 0,544 a 44,902 ± 1,051 a 47,180 ± 0,920 a 45,580 ± 1,085 a 
5 2,831 ± 0,544 a 47,305 ± 1,051 ab 49,727 ± 0,920 ab 48,331 ± 1,085 ab 

N 49 49 49 49 
R2 (n-1) 0,03 0,48 0,50 0,43 

P 0,85 0,00 0,00 0,00 
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Així es pot deduir que per a obtenir un major rendiment en la explotació d’aquesta raça 

com a productora de carn, serà útil focalitzar la producció en canals petites o mitjanes 

evitant la aportació de concentrat alimentari. Coincidint les categories amb millor 

rendiment amb les més cotitzades pel mercat. 

 

Les pèrdues per oreig són menors en la raça Blanca Mallorquina que en altres races 

dedicades a la producció de carn, les canals han perdut al voltant d'un 3% d'humitat 

mentre que races com la manxega, pot perdre fins a un 5%. 

 

4.4. Mesuraments 

 

A la taula 12 es presenten els resultats de la Anova per les variables dels amidaments 

realitzats a les canals. 

Taula 12: Anàlisi de la variància per les variables dels amidaments lineals realitzats en les canals de 
me de raça Mallorquina. 

* m ± SE 

L/Wr: LONGITUD INTERNA CANAL/AMPLADA TÓRAX 
L/Pt: LONGITUD INTERNA CANAL/PERÍMETRE TORÀCIC 

Les diferents lletres dins la mateixa columna indiquen diferències significatives (p < 0,05). 

 

Tipus 
d’animal 

Compacitat 
Canal 

Compacit
at Cama 

Profundi
tat/Long

itud 

Profundi
tat/ampl

e 

Longitu
d 

/ample 

L/Pt L/Wr 

1 144,55 ± 
4,86 a 

37,73 ± 
2,15 a 

0,45 ± 
0,01 ab 

1,73 ± 
0,05 a 

3,86 ± 
0,10 a 

0,85 ± 
0,02 a 

3,17 ± 
0,06 b 

2 169,77 ± 
4,86 b 

45,38 ± 
2,15 b 

0,43 ± 
0,01 a 

1,68 ± 
0,05 a 

3,91 ± 
0,10 a 

0,89 ± 
0,02 a 

3,14 ± 
0,06 b 

3 174,56 ± 
4,86 b 

53,91 ± 
2,15 c 

0,45 ± 
0,01 b 

1,70 ± 
0,05 a 

3,74 ± 
0,10 a 

0,85 ± 
0,02 a 

3,03 ± 
0,06 b 

4 180,57 ± 
4,86 b 

54,79 ± 
2,15 c 

0,44 ± 
0,01 ab 

1,72 ± 
0,05 a 

3,92 ± 
0,10 a 

0,85 ± 
0,02 a 

2,71 ± 
0,06 a 

5 209,00 ± 
4,86 c 

62,48 ± 
2,15 d 

0,45 ± 
0,01 ab 

1,69 ± 
0,05 a 

3,79 ± 
0,10 a 

0,85 ± 
0,02 a 

2,72 ± 
0,06 a 

N 50 50 50 50 50 50 50 
R2 (n-1) 0,668 0,635 0,146 0,020 0,057 0,090 0,561 

P 0,000 0,000 0,122 0,922 0,613 0,365 0,000 
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Com es pot observar a la taula 12, s’han trobat diferencies significatives entre les 

diferents categories estudiades per als índexs de compacitat tant de la canal com de la 

cama, coincidint ambdós amb un menor valor per a les canals més lleugeres i els índexs 

de major quantia en les canals de categoria 5, les més pesades i alimentades amb 

concentrat.  

Ja que les unitats en que es mesura la compacitat són pes/longitud, podem afirmar que 

les canals augmenten la seva proporció de carn per unitat de longitud en canal i cama a 

mesura que augmenta el pes de sacrifici. 

En quant a les relacions entre amidaments no s’han trobat diferencies significatives per 

a les variables Profunditat/ample, Longitud/ample i L/Pt, mentre que les canals de tipus 

1, 2 i 3 han presentat una major relació longitud interna de la canal – amplada del tòrax 

front les categories restants. 

 

4.5. Atributs de la carn 

 

A la taula 13 es presenten els resultats de la Anova per les variables de Textura 

(g/cm2), Pigments hemínics (mg/g), Capacitat de Retenció d’aigua (% aigua 

alliberada) i Pèrdues per cuinat (%) avaluats en les cinc categories de me de raça 

Mallorquina. 

Taula 13: Paràmetres reològics de les cinc categories estudiades de me de raça Mallorquina. 

* m ± SE 

Les diferents lletres dins la mateixa columna indiquen diferències significatives (p < 0,05). 

Tipus 
d’animal 

CRA  
(%Aigua 

alliberada) 

Pèrdues per 
Cuinat (%) 

Textura 
(g/cm2) 

Pigments Hemínics 
(mg/g) 

1 12,564 ± 0,672 a 24,556 ± 1,252 ab 5138,4 ± 421,841 a 3,201 ± 0,425 a 

2 14,602 ± 0,672 bc 22,056 ± 1,252 a 4474,0 ± 421,841 a 3,321 ± 0,425 a 

3 13,657 ± 0,672 ab 23,138 ± 1,252 ab 4951,3 ± 421,841 a 4,044 ± 0,425 a 

4 16,441 ± 0,672 c 26,048 ± 1,252 b 5204,9 ± 421,841 a 3,905 ± 0,425 a 

5 16,603 ± 0,672 c 22,995 ± 1,252 ab 5215,4 ± 421,841 a 4,026 ± 0,425 a 

N 50 50 50 50 
R2 (n-1) 0,38 0,12 0,05 0,08 

P 0,00 0,20 0,70 0,47 
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Com es pot observar a la taula 13 no existeixen diferencies significatives entre els 

diferents grups estudiats per als paràmetres de textura i pigments hemínics. Els 

rangs varien de 4474,0 a 5215,4 g/cm2 i  de 3,201 a 4,044 mg/g respectivament. 

 

En un treball molt més ampli, en el qual es van avaluar altres races de bens europeus 

com la Raça Aragonesa, la Churra i la Merino Espanyol, es va observar que la 

quantitat de pigments hemínics va anar augmentant progressivament amb el pes de 

sacrifici i va ser major en la raça Merina. 

 

Els animals que han estat alimentats amb concentrat (grups 4 i 5) presenten una 

major retenció d’aigua, mentre que el menor valor d’aquest paràmetre correspon al 

grup 1 (menors de 7kg alimentats amb llet). D’acord amb altres treballs, (Robelin, et 

al., 1977), les canals més pesades tenen una millor capacitat retenció d'aigua (CRA).  

 

En els resultats obtinguts per a les pèrdues per cuinat s’observen similituds amb el 

paràmetre anterior, corresponent el menor valor als grups 1, 2 i 3. El grup 4 (7-10kg 

alimentats amb concentrat) presenta el major valor en quant a pèrdues per cuinat . 

 

Les pèrdues per cuinat tendeix a augmentar amb l'augment de pes de la canal, el 

que confirmen diversos informes (Kemp et al (1976); Russo i Preziuso (2000)). 
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4.6. Perfil d’Àcids Grassos 

 

A la taula 14 es presenten els resultats de la Anova sobre les variables del perfil 

d’àcids grassos mesurat en el greix intramuscular dels animals utilitzats en aquest 

projecte segons les diferents categories estudiades: 

Taula 14: Anàlisis de la variància sobre el perfil d’àcids grassos (%) en el greix intramuscular del 
múscul Longissimus thoracis de la raça mallorquina segons la categoria d'animal. 

 

* m ± SE 

Les diferents lletres dins la mateixa columna indiquen diferencies significatives (p < 0,05). 

Àcids grassos saturats (SFA), àcids grassos monoinsaturats (MUFA), àcids grassos poliinsaturats 

(PUFA), àcids grassos insaturats n-3, n-6, àcid linoleic conjugat total (CLA). 

 

Com es pot observar a la taula 14, no existeixen diferencies significatives entre els 

diferents tipus d’animal per al percentatge d’àcids grassos MUFA i n6.  

Les categories d’animal 4 i 5 presenten diferències significatives respecte les altres 

categories en el cas dels àcids grassos SFA, PUFA/SFA, CLA, n3 i n6/n3. Coincidint 

amb els resultats trobats per Santos-Silva et al. (2002) per a la raça "Merino Blanc" i 

l’encreuament d'aquesta amb "Ille France" en què en augmentar el pes de sacrifici 

va disminuir el contingut en AG poliinsaturats (PUFA). Així mateix, en el treball 

Tipus 
d’animal 

SFA MUFA PUFA PUFA/SFA CLA n6 n3 n6/n3 

1 45,96 ± 
1,21*a 

34,98 ± 
0,79 a 

19,06 ± 
0,88 bc 

0,42 ± 0,03 
b 

0,74 ± 
0,08 b 

12,76 ± 
0,75 a 

5,28 ± 
0,43 b 

2,67 ± 
0,63 a 

2 45,73 ± 
1,21 a 

34,67 ± 
0,79 a 

19,60 ± 
0,88 c 

0,44 ± 0,03 
b 

0,71 ± 
0,08 b 

13,42 ± 
0,75 a 

5,20 ± 
0,43 b 

2,70 ± 
0,63 a 

3 44,91 ± 
1,21 a 

35,34 ± 
0,79 a 

19,75 ± 
0,88 c 

0,45 ± 0,03 
b 

0,79 ± 
0,08 b 

13,79 ± 
0,75 a 

4,91 ± 
0,43 b 

3,32 ± 
0,63 a 

4 50,35 ± 
1,21 b 

33,03 ± 
0,79 a 

16,62 ± 
0,88 ab 

0,33 ± 0,03 
a 

0,43 ± 
0,08 a 

13,60 ± 
0,75 a 

2,33 ± 
0,43 a 

6,40 ± 
0,63 b 

5 51,08 ± 
1,21 b 

33,63 ± 
0,79 a 

15,29 ± 
0,88 a 

0,30 ± 0,03 
a 

0,46 ± 
0,08 a 

12,26 ± 
0,75 a 

2,35 ± 
0,43 a 

6,63 ± 
0,63 b 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

R2 (n-1) 0,334 0,118 0,312 0,345 0,285 0,061 0,529 0,477 

P 0,001 0,219 0,002 0,001 0,004 0,580 0,000 0,000 
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desenvolupat per Díaz et al. (2005), en el qual es van comparar bens d'Espanya, 

Alemanya i Uruguai, l'increment de pes dels bens uruguaians va produir un augment 

en el contingut d'AG saturats (SFA). D'acord amb Nürnberg et al. (1996), la variació 

en el perfil d'AG associada a l'edat (augment de SFA i descens de PUFA) està 

relacionada amb el grau d'engreixament dels bens. 

D’aquesta manera s’afirma que les categories de me més petit i mitjà alimentat amb 

llet i/o pastura contenen major proporció d’àcids grassos insaturats, poliinsaturats, 

i d’àcid linoleic conjugat, mentre que les categories alimentades amb concentrat 

presenten majors valors d’àcids grassos saturats. 

Diversos treballs han posat en evidència el potencial de les pastures herbàcies per 

augmentar la proporció d'AG poliinsaturats en els productes lactis com la llet i el 

formatge (Valdivielso et al., 2016; Delgado-Pertiñez et al., 2013; D'Urso et al., 2008). 

Aquest major contingut d'AG poliinsaturats es considera beneficiós per a la salut 

humana en disminuir el risc de formació de colesterol associat a les malalties 

cardiovasculars (Santos-Silva et al., 2002; MacRae et al., 2005). 

 

Pel que fa al contingut d'isòmers CLA, en els bens alimentats amb llet i amb pastura 

es va trobar un major contingut que en els alimentats amb concentrat. Aquest major 

contingut en CLA coincideix amb els resultats presentats per Santos-Silva et al. 

(2002) i Díaz et al. (2005) per bens alimentats bàsicament amb pastura. Així mateix, 

French et al. (2000) van mostrar un increment lineal en el contingut de CLA al 

disminuir la proporció de concentrats en la dieta.  

El CLA és beneficiós per a la salut disminuint el risc de càncer i de malalties 

coronàries, principalment per la seva capacitat per modular els mecanismes 

inflamatoris a nivell de la transcripció de molècules d'adhesió en cèl·lules endotelials 

(MacRae et al., 2005) 

En aquests sistemes d'alimentació (llet i pastura) també es va trobar un major 

percentatge de n-3 i una menor relació n-6 / n-3. Aquests resultats coincideixen amb 

treballs previs descrits per Fisher et al. (2000) i Díaz et al. (2005) per bens en 

pasturatge.  
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La pastura conté alts nivells de C18: 3 (àcid gras linolènic) precursor dels àcids 

grassos n-3, mentre que l'aliment concentrat és ric en C18: 2 (àcid linoleic) precursor 

dels àcids grassos n-6 (Díaz et al ., 2002).  

 

Els AG n-3 són paràmetres considerats molt importants dietèticament. Les 

recomanacions actuals indiquen que la dieta ha de tenir una relació d'AG n-6 / n-3 

òptima de 2,0-2,5 d'acord a recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, 

però la majoria dels productes alimentaris humans tenen una relació més propera a 

5,0-10,0 (MacRae et al., 2005). La carn dels mens de raça Mallorquina alimentats 

amb llet o pastura es troba més pròxima als nivells dietèticament òptims que la carn 

procedent de sistemes basats en l'aportació de concentrat (Gutiérrez-Peña et al., 

2017) 

 

4.7. Capacitat antioxidant 

 

A la taula 15 es presenten els resultats de la Anova per la variable de capacitat 

antioxidant segons la concentració de malonaldehid en els animals. 

 

Taula 15: Anàlisi de la variancia per a la concentració de malonaldehid (MDA) en mg per Kg de carn en 
mens de raça Mallorquina. 

Tipus d’animal TBA 
(mgMDA/kg carn fresca) 

1 0,153 ± 0,026* a 
2 0,095 ± 0,026 a 
3 0,127 ± 0,026 a 
4 0,139 ± 0,026 a 
5 0,109 ± 0,026 a 

N 50 
R2 (n-1) 0,07 

P 0,54 

* m ± SE 

 

Com es pot observar a la taula 15 no existeixen diferencies significatives entre les 

diferents categories per a la quantitat de malonaldehid en la carn d’aquesta raça. 



75 
 

El valor mitjà de malonaldehid en la carn dels xais d'aquest estudi va ser de 0,125 ± 0,026 

mg MDA / kg de carn fresca. Aquests valors han estat inferiors als obtinguts en estudis 

similars realitzats per Juniper et al. (2009) amb races ovines del Regne Unit (1,47 mg 

MDA / kg), Gravador et al. (2015) per races italianes (1,15 mg MDA / kg) i l'obtingut per 

Inserra et al. (2014) en la raça Comisana d'Itàlia (0,64 mg MDA / kg). 

 

A la taula 16 es mostren els valors de malonaldehid obtinguts per diversos autors en 

diferents estudis sobre espècies animals d'abastiment. En referència als valors obtinguts 

de contingut d’MDA en la carn dels mens del nostre estudi cal assenyalar que, en tots 

els animals, els valors obtinguts en les mostres es van trobar molt per sota de 2 mg MDA 

/ kg carn fresca, considerat per Popova (2011) i per Campo et al. (2006) com a nivell 

crític de detecció sensorial de sabors anormalment rancis en la carn. 

 

Taula 16. Valors de malonaldehid en diferents espècies animals d’abastiment. 

Espècies   MDA (mg MDA/kg carn fresca) Bibliografia 

Gall d’indi 1,14 Contini et al. (2014) 

Conill 1,71 Dal-Bosco et al. (2004) 

 0,31 Rotolo et al. (2013) y Cifuni et al. (2016) 

Cabra 2,06-2,01 Karami et al. (2013) 

Pollastre Broiler 0,27 Kumar-Khare et al. (2014) 

Porc ibèric 0,26 Broncano et al. (2009) 

Boví 0,19 Kurve et al. (2016) 

Me 1,47 Juniper et al. (2009) 

 0,64 Inserra et al. (2014) 

 1,15 Gravador et al. (2015) 

 0,22-0,34 Cáceres-Nebreda et al. (2011) 

  0,06-0,15 Monge  et al. (2011) 
MDA: malonaldehid 

 

Comparant les dades obtingudes de MDA en aquest estudi amb els presentats per 

diferents autors en altres espècies d'abastiment, és de ressaltar que el contingut de 

MDA en la carn dels mens objecte del present estudi va ser similar al descrit per bovins 

joves (Kurve et al., 2016). Probablement aquesta observació estigui en relació amb 

similars continguts de greix en la carn.  

D'acord amb la bibliografia consultada, en altres espècies com el porc ibèric (Broncano 

et al., 2009), els pollastres broiler (Kumar-Khare et al., 2014), els conills (Dal-Bosco et al., 
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2004), els galls d’indis (Contini et al., 2014)  i les cabres (Karami et al., 2013), el contingut 

de MDA present en les carns va ser més gran a l'observat en els bens estudiats en el 

present treball, fet que es podria atribuir a una major quantitat de greix. 

 

Els factors que afecten les característiques de la carn són variats. Entre aquests factors 

es troba la dieta dels animals (Insausti et al., 2011, Wood et al., 2004 i Martínez et 

al.,2009). Segons Banskalieva et al., (2000), les característiques de la carn també es 

veuen influenciades per la ubicació del dipòsit de greix en l'animal. A més, la 

susceptibilitat d'oxidació dels àcids grassos, depèn en gran mesura del tipus d'àcid gras 

en qüestió. Així, els àcids grassos poliinsaturats són més susceptibles d'oxidació que els 

àcids grassos saturats (Bou et al., 2001). 

 

Obviant altres factors, pot pensar-se que la susceptibilitat a l'oxidació d'aquestes 

espècies és probablement més gran. En el cas del porc ibèric (Broncano et al., 2009), el 

greix present en la carn és més susceptible a l'oxidació ja que és molt pollinsaturada. En 

aquest sentit és important considerar la major susceptibilitat a l'oxidació del greix 

poliinsaturat (Bou et al., 2001). Es pot considerar per tant que la carn dels mens 

estudiats en aquest treball presenta menor susceptibilitat a l'oxidació per contenir 

menor quantitat de greix que altres espècies dedicades al consum humà. 

Segons cita (Revilla et al., 2007) la composició en àcids grassos varia també en funció de 

la raça i per tant, pot suposar-se que la susceptibilitat a l'oxidació del greix, en alguna 

mesura, pot dependre de la raça dels animals. 

 

Cal tenir en consideració que els animals solen ser criats en sistemes extensius aprofitant 

els recursos naturals de l'illa, com són garrofer, ametller, olivera, vinya, ullastre, 

llentiscle, romaní i figuera. Segons detallen diversos autors, aquestes espècies vegetals 

inclouen agents antioxidants naturals, com és el cas de l'oliva (Apeleo et al., 2013) i la 

llavor de raïm (Gómez et al., 2015). Per tant, pot suposar-se que aquestes espècies 

vegetals presents a les Illes Balears que formen part de l'alimentació de les ovelles  de 

raça Mallorquina contenen suficient quantitat d'agents naturals afavoridors de 

l'alentiment dels processos oxidatius i són capaços de mantenir l'estabilitat oxidativa en 

la carn dels mens.
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5 CONCLUSIONS  

 

Les categories de me més petit i mitjà alimentat amb llet i/o pastura contenen major 

proporció d’àcids grassos insaturats, poliinsaturats, i d’àcid linoleic conjugat, mentre 

que les categories alimentades amb concentrat presenten majors valors de àcids grassos 

saturats. 

La carn de me de raça Mallorquina presenta una alt valor antioxidant, una menor 

susceptibilitat a la oxidació independentment de la alimentació rebuda i del seu pes. 

Les canals de els animals que no han estat alimentats amb aliment concentrat presenten 

una coloració més pàl·lida, el que denota un major estat de conservació de la carn que 

la fa més desitjable als ulls del consumidor. 

En referència a les diferents proporcions de cada tall sobre el total, destaquen les canals 

més lleugeres i alimentades amb llet o farratge amb un major percentatge de espatlla i 

costellam respectivament. També destaca un acumulament de greixos major en les 

categories alimentades amb concentrat a més d’un menor percentatge d’espatlla. 

Generalment la raça Mallorquina presenta un major acumulament de greixos i menor 

proporció de múscul que altres races com la Aragonesa o la Churra. 

Les canals de raça Mallorquina que no han estat alimentades amb concentrat presenten 

un major rendiment en els tres tipus de rendiment estudiats, mentre que no presenten 

diferències en quant a les pèrdues per oreig tot i que son menors que en altres races 

dedicades també a la producció de carn com la Manxega. 

En contraposició al menor rendiment que presenten les canals més pesades, aquestes 

tenen un major índex de compacitat tant de la canal com de la cama, mentre que les 

canals no alimentades amb concentrat presenten una major longitud per unitat de 

amplada toràcica. 
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No s’aprecia un efecte de l’alimentació ni el pes sobre la textura i el contingut de 

pigments hemínics en les canals de raça Mallorquina, tot i que si existeix un efecte 

acumulatiu d’aigua en les canals alimentades amb aliment concentrat i de major pes. 

De forma general presenten majors valors qualitatius les canals compreses en les 

categories 1,2 i 3 d’aquest treball, per el que es conclou que els animals de fins a 10kg 

que no s’han alimentat amb concentrat presenten una major qualitat en la seva carn a 

més de un major rendiment que els animals alimentats amb aliments concentrats.  

És així recomanable que les explotacions ramaderes de l’illa de Mallorca dirigeixin el seu 

maneig cap a la producció d’aquests tipus de canals que a la vegada són els més valorats 

en el mercat. D’aquesta manera es pot aconseguir un major rendiment de l’explotació i 

fer-la més eficient. 

També cal ressenyar el paper fonamental que juga la investigació i la recerca en la 

conservació i l’aprofitament de les nostres races autòctones conservant així el nostre 

patrimoni genètic, sociocultural i paisatgístic. És per això que és necessari seguir 

impulsant projectes com aquest que ens ajudin a conèixer millor i conservar allò que és 

nostre. 

 



79 
 

6 BIBLIOGRAFIA 

 

-Aldai, N., Osoro, K., Barron, L. J. R., & Nájera, A. I. (2006). Gas–liquid chromatographic 

method for analysing complex mixtures of fatty acids including conjugated linoleic acids 

(cis9trans11 and trans10cis12 isomers) and long-chain (n-3 or n-6) polyunsaturated fatty 

acids: Application to the intramuscular fat of beef meat. Journal of Chromatography 

A, 1110(1), 133-139.  

-Álvarez, S., Fresno, M., Capote, J., Delgado, J. V., & Barba, C. (2000). Estudio para la 

caracterización de la raza ovina Canaria. Archivos de zootecnia, 49(186). 

-Andrabi, S. M. H., & Maxwell, W. M. C. (2007). A review on reproductive 

biotechnologies for conservation of endangered mammalian species. Animal 

Reproduction Science, 99(3), 223-243. 

-Apeleo, E., Pérez-Santaescolástica, C., Muíño, I., Lauzurica, S., Rivas-Cañedo, A., 

Cañeque, V., ... & De la Fuente, J. (2013). Efecto de la suplementación en la dieta de 

corderos con extracto de vino tinto o vitamina E, sobre la calidad de su carne enriquecida 

en acidos grasos omega-3 durante la congelacion. Revista Complutense de Ciencias 

Veterinarias, 7(1). 

-Appel, D., & Löfqvist, B. (1978). Meat cooking techniques—Part 1: A preliminary study 

of the effect of the rate of heating in water. Meat science, 2(4), 251-262. 

-Banskalieva, V., Sahlu, T., & Goetsch, A. L. (2000). Fatty acid composition of goat 

muscles and fat depots: a review. Small Ruminant Research, 37(3), 255-268. 

-Beriaín, M. J., & Lizaso, G. (1998). Vacuno de Carne: Aspectos Claves. Mundi-Prensa, 

Madrid, España. 

-Boccard, R., Dumont, B. L., & Peyron, C. (1964). Etude de la production de la viande chez 

les ovins. VIII.-Relations entre les dimensions de la carcasse d'agneau. In Annales de 

zootechnie(Vol. 13, No. 4, pp. 367-378). 

-Bonnes-Taourel, D., Guérin, M. C., & Torreilles, J. (1992). Is malonaldehyde a valuable 

indicator of lipid peroxidation?. Biochemical pharmacology, 44(5), 985-988. 



80 
 

-Bou, R., Guardiola, F., Grau, A., Grimpa, S., Manich, A., Barroeta, A., & Codony, R. (2001). 

Influence of dietary fat source, α-tocopherol, and ascorbic acid supplementation on 

sensory quality of dark chicken meat. Poultry Science, 80(6), 800-807. 

-Brewer, M. S., Jensen, J., Sosnicki, A. A., Fields, B., Wilson, E., & McKeith, F. K. (2002). 

The effect of pig genetics on palatability, color and physical characteristics of fresh pork 

loin chops. Meat Science, 61(3), 249-256. 

-Broncano, J. M., Petrón, M. J., Parra, V., & Timón, M. L. (2009). Effect of different 
cooking methods on lipid oxidation and formation of free cholesterol oxidation 
products (COPs) in Latissimus dorsi muscle of Iberian pigs. Meat science, 83(3), 431-
437..  
 
-Campo, M. M., Nute, G. R., Hughes, S. I., Enser, M., Wood, J. D., & Richardson, R. I. 

(2006). Flavour perception of oxidation in beef. Meat Science, 72(2), 303-311. 

- Cañeque, V. (2005). Estandarización de las metodologías para evaluar la calidad del 

producto (animal vivo, canal, carne y grasa) en los rumiantes. INIA. 

- Cepero, R., & Sañudo, C. (1996). Definición y medición de las características de la 

calidad sensorial de la carne de ave. Jornadas técnicas de avicultura. Arenys de Mar, 10-

13. 

-Cifre, J., Rigo, A., Gulías, J., Rallo, J., Joy, M., Joy, S., ... & Jaume, J. (2007). Caracterització 

de les pastures de les Illes Balears.  

-Colomer-Rocher, F. (1973). Exigencias de calidad en la canal. An INIA/Ser Prod 

Animal, 4, 117-132. 

-Colomer Rocher, F., Morand-Fehr, P., Kirton, A. H., Delfa Belenguer, R., & Sierra 

Alfranca, I. (1988). Métodos normalizados para el estudio de los caracteres cuantitativos 

y cualitativos de las canales caprinas y ovinas. 

-Contini, C., Álvarez, R., O'Sullivan, M., Dowling, D. P., Gargan, S. Ó., & Monahan, F. J. 

(2014). Effect of an active packaging with citrus extract on lipid oxidation and sensory 

quality of cooked turkey meat. Meat science, 96(3), 1171-1176. 



81 
 

- Dal Bosco, A., Castellini, C., Bianchi, L., & Mugnai, C. (2004). Effect of dietary α-linolenic 

acid and vitamin E on the fatty acid composition, storage stability and sensory traits of 

rabbit meat. Meat Science, 66(2), 407-413. 

-Delgado, J., Nogales, S. (2010). Biodiversidad ovina iberoamericana. Caracterización y 

uso sustentable. Córdoba, España. Servicios de Publicaciones de la Universidad de 

Córdoba. p 19,23, 24, 95 – 97, 104, 113. 

-Delgado-Pertíñez, M., Gutiérrez-Peña, R., Mena, Y., Fernández-Cabanás, V. M., & 

Laberye, D. (2013). Milk production, fatty acid composition and vitamin E content of 

Payoya goats according to grazing level in summer on Mediterranean shrublands. Small 

Ruminant Research, 114(1), 167-175. 

-DeMan, J. M. (1992). X-ray diffraction spectroscopy in the study of fat 

polymorphism. Food research international. 

- Díaz, M. T., Alvarez, I., De la Fuente, J., Sañudo, C., Campo, M. M., Oliver, M. A., ... & 

Caneque, V. (2005). Fatty acid composition of meat from typical lamb production 

systems of Spain, United Kingdom, Germany and Uruguay. Meat Science, 71(2), 256-

263. 

- Dıaz, M. T., Velasco, S., Caneque, V., Lauzurica, S., De Huidobro, F. R., Pérez, C., ... & 

Manzanares, C. (2002). Use of concentrate or pasture for fattening lambs and its effect 

on carcass and meat quality. Small Ruminant Research, 43(3), 257-268. 

- Diaz, M. C., Van Amburgh, M. E., Smith, J. M., Kelsey, J. M., & Hutten, E. L. (2001). 

Composition of Growth of Holstein Calves Fed Milk Replacer from Birth to 105-Kilogram 

Body Weight1. Journal of Dairy Science, 84(4), 830-842.. 

-D’urso, S., Cutrignelli, M. I., Calabrò, S., Bovera, F., Tudisco, R., Piccolo, V., & Infascelli, 

F. (2008). Influence of pasture on fatty acid profile of goat milk. Journal of animal 

physiology and animal nutrition, 92(3), 405-410. 

 
-Esteban, C. 2003. Razas ganaderas espanolas ovinas. Primera. Cayo Esteban Munoz, 
FEAGAS, MAPA., Madrid. 
 



82 
 

-Estepa, V., Ródenas, S., & Martín, M. C. (2001). Optimización de un método para la 

determinación de la peroxidación lipídica en suero humano. In Anales de la Real 

Academia Nacional de Farmacia (Vol. 67, No. 3). 

-Euroganadería,2016.http://www.euroganaderia.eu/sector-carne-ovino/reportajes.  

-European Communities, 2009. Council Regulation (EC) Nº 1099/2009 of 24 September 

2009 on the protection of animals at the time of killing, 303, pp.1-30. 

-FAO, 2016. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

www.http://faostat3.fao.org/. 

-Faostat, 2014. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.www.FAO.org 

-Fisher, A. V., Enser, M., Richardson, R. I., Wood, J. D., Nute, G. R., Kurt, E., ... & Wilkinson, 

R. G. (2000). Fatty acid composition and eating quality of lamb types derived from four 

diverse breed× production systems. Meat Science, 55(2), 141-147. 

-Forrest, J. C., Aberle, E. D., Hedrick, H. B., Judge, M. D., & Merkel, R. A. (1979). 

Fundamentos deficiencia de la carne. Acribia. Zaragoza. 364p. 

-French, P., O'Riordan, E. G., Monahan, F. J., Caffrey, P. J., Vidal, M., Mooney, M. T., ... & 

Moloney, A. P. (2000). Meat quality of steers finished on autumn grass, grass silage or 

concentrate-based diets. Meat Science, 56(2), 173-180. 

-Gómez, I., Mendizábal, J. A., Marin, R., Sarries, M. V., Insausti, K., García, S., ... & Beriain, 

M. J. (2015). Effect of grape seed extract on colour, sensory properties and oxidative 

stability of beef enriched with CLA. XVI Jornadas sobre Producción Animal, 19 y 20 de 

mayo de 2015, Zaragoza, España. Tomo I & II, 705-707. 

-Govern de les Illes Balears. (2012). Memoria del Programa de Conservación y Mejora 

de la Raza Oveja Mallorquina. Convenio IBABSA-Universidad de Córdoba. 22pp 

-Grau, R., & Hamm, R. (1953). Eine einfache methode zur bestimmung der 

wasserbindung im muskel. Naturwissenschaften, 40(1), 29-30.. 

 

http://www.euroganaderia.eu/sector-carne-ovino/reportajes


83 
 

-Gutiérrez-Peña, R., Delgado-Pertiñez M., Guzmán-Guerrero J.L., Horcada A. (2017).  

Perfil de ácidos grasos de la carne de cordero de raza autóctona Mallorquina en función 

del peso y de la alimentación.56 Reunión Científica de la S.E.E.P. Organizado por la 

Sociedada Española para el Estudio de los pastos y forrajes (SEEP). Celebrada en 

Barcelona (España) del 25 al 28 abril de 2017.  

-Hamm, R., (1960). Biochemistry of meat hydratation.Advances in food and nutrition. 

Research, 10:355-360 

-Hiendleder, S., Janke, A., Wassmuth, R. (2001), Molecular data of wild sheep genetic 

resources and domestic sheep evolution., Arch. Tierz. Dummerstorf 44 271-279. 

-Horcada, A., Polvillo, O., (2010). Conceptos básicos sobre la carne. En La producción de 

carne en Andalucía. Junta de Andalucía y Conserjería de Agricultura y Pesca. Sevilla. 

pp.113-139. 

-Hornsey, H. C. (1956). The colour of cooked cured pork. I.—Estimation of the Nitric 

oxide-Haem Pigments. Journal of the Science of Food and Agriculture, 7(8), 534-540. 

-Ibáñez, M. (1991). Estudio etnológico y productivo de la agrupación ovina Rubia del 

Molar. Jornadas de la sociedad española de ovinotecnia y caprinotecnia. España 

Pamplona. pp, 451-457. 

-Insausti, K., Zudaire, G., Sarriés, M.V., Beriain, M.J., Gómez, I., Arana, A., Mendizabal, 

J.A., y Purroy, A., (2011).Enriquecimiento en ácidos grasos poliinsaturados y omega-3 de 

la carne de cordero de raza Navarra mediante la utilización de semilla de lino y algas 

marinas. II Calidad de la carne: composición en ácidos grasos. Aida, XIV Jornadas sobre 

Producción Animal, II: 640-642. 

-Jiménez-Colmenero, F., Carballo, J., & Cofrades, S. (2001). Healthier meat and meat 

products: their role as functional foods. Meat science, 59(1), 5-13. 

- Juniper, D. T., Phipps, R. H., Ramos-Morales, E., & Bertin, G. (2009). Effects of dietary 

supplementation with selenium enriched yeast or sodium selenite on selenium tissue 

distribution and meat quality in lambs. Animal Feed Science and Technology, 149(3), 

228-239. 



84 
 

-Karami, M., Ponnampalam, E. N., & Hopkins, D. L. (2013). The effect of palm oil or canola 

oil on feedlot performance, plasma and tissue fatty acid profile and meat quality in 

goats. Meat science, 94(2), 165-169. 

- Kemp, J. D., Johnson, A. E., Stewart, D. F., Ely, D. G., & Fox, J. D. (1976). Effect of dietary 

protein, slaughter weight and sex on carcass composition, organoleptic properties and 

cooking losses of lamb. Journal of Animal Science, 42(3), 575-583. 

 -Khare, A. K., Biswas, A. K., & Sahoo, J. (2014). Comparison study of chitosan, EDTA, 

eugenol and peppermint oil for antioxidant and antimicrobial potentials in chicken 

noodles and their effect on colour and oxidative stability at ambient temperature 

storage. LWT-Food Science and Technology, 55(1), 286-293. 

-Kurve, V. P., Joseph, P., Williams, J. B., Kim, T. J., Boland, H., Smith, T., & Schilling, M. W. 

(2016). The effect of feeding native warm season grasses in the stocker phase on the 

carcass quality, meat quality, and sensory attributes of beef loin steaks from grain-

finished steers. Meat science, 112, 31-38. 

-Lawrie, R. A. (1998). Ciencia de la carne. Acribia. Zaragoza, España. 

-Lehninger, A. L., D. L. Nelson, and M. M. Cox. 2002. Princípios da bioquímica. 3rd ed. 

Editora Sarvier, São Paulo, Brazil. Pàgina 73 

-Lizaso, G., Beriain, M. J., Purroy, A., Huartemendicoa, J., Hernandez, B., & Chasco, J. 

(1997). Calidad de la carne de terneros machos de raza Pirenaica y su evolución durante 

la maduración. Rev. ITEA, 18, 772-774. 

-Magrama,2016.http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-

ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/. 

-Mahgoub, O., & Lu, C. D. (1998). Growth, body composition and carcass tissue 

distribution in goats of large and small sizes. Small Ruminant Research, 27(3), 267-278. 

-Mancini, R. A., & Hunt, M. (2005). Current research in meat color. Meat science, 71(1), 

100-121. 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/mallorquina/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/ovino/mallorquina/default.aspx


85 
 

-Martínez, V. C., Gómez, S. L., Pérez, C., Díaz-Chirón, M. T. D., Sánchez, C. I., Fernández, 

C., ... & de la Fuente, J. (2009). Incremento de los ácidos grasos N3 en la carne de cordero 

mediante diversos sistemas de alimentación intensiva. In XXXIX Jornadas de Estudio: XIII 

Jornadas sobre producción animal, Zaragoza, 12 y 13 de Mayo de 2009 (pp. 637-639). 

Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario. 

-McMeekan, C. P. (1939). The Cambridge block test for fat lamb. In Annual Meeting of 

Sheep Farmers (Vol. 8, pp. 52-57). 

-MacRae, J., O'Reilly, L., & Morgan, P. (2005). Desirable characteristics of animal 

products from a human health perspective. Livestock Production Science, 94(1), 95-103. 

-Miltenburg, G. A., Wensing, T., Smulders, F. J., & Breukink, H. J. (1992). Relationship 

between blood hemoglobin, plasma and tissue iron, muscle heme pigment, and carcass 

color of veal. Journal of Animal Science, 70(9), 2766-2772. 

-Morbidini, L., Sarti, D. M., & Sarti, F. M. (1995, June). Qualità delle carcasse e 

caratteristiche fisiche delle carni di agnelli pesanti Appenninici. In Proceedings of the 

11th National Congress, ASPA, Grado (Gorizia) (pp. 19-22). 

-Morgante, M., Piasentier, E., Bonanno, A., Grigoli, D., & Molle, G. (2007). Effect of the 

dam’s feeding regimen on the meat quality of light suckling lambs. Italian Journal of 

Animal Science, 6(sup1), 570-572. 

-Muela, E., Sañudo, C., Cilla, I., Olleta, J. L., Campo, M. M., Jiménez, M. R., ... & Delfa, R. 

(2007). Efecto de la raza sobre parámetros de calidad de la canal y de la carne de 

cabritos. XXXII Jornadas SEOC, 61-64.. 

-Muñoz, C. (2003). Razas ganaderas españolas ovinas. Madrid: MAPA. FEAGAS. 

-Nardone, A., & Valfrè, F. (1999). Effects of changing production methods on quality of 

meat, milk and eggs. Livestock Production Science, 59(2), 165-182. 

-Neuringer, M., Anderson, G. J., & Connor, W. E. (1988). The essentiality of n-3 fatty acids 

for the development and function of the retina and brain. Annual review of 

nutrition, 8(1), 517-541. 



86 
 

-Nürnberg, K., Grumbach, S., Papstein, H. J., Matthes, H. D., Ender, K., & Nürnberg, G. 

(1996). Fettzusammensetzung von Lammfleisch. European Journal of Lipid Science and 

Technology, 98(2), 77-80. 

-Offer, G., & Trinick, J. (1983). On the mechanism of water holding in meat: the swelling 

and shrinking of myofibrils. Meat science, 8(4), 245-281. 

-Okeudo, N. J., Moss, B. W., & Chestnutt, M. B. (1994). Effect of feeding a milk diet or 

concentrate plus hay diet on carcass and meat quality of lamb. S. IV A, in Proc. 40th Int. 

Congr. on Meat Science and Technology, The Hague, The Netherlands, 38. 

-Ouali, A. (1991). Sensory quality of meat as affected by muscle biochemistry and 

modern technologies. In Animal biotechnology and the quality of meat production (pp. 

85-105). 

-Pálsson, H. (1939). Meat qualities in the sheep with special reference to Scottish 

breeds and crosses. I. The Journal of Agricultural Science, 29(4), 544-626. 

-Peña, F., Perea, J., García, A., & Acero, R. (2007). Effects of weight at slaughter and sex 

on the carcass characteristics of Florida suckling kids. Meat Science, 75(3), 543-550. 

-Pinto, M., Rubilar, A., & Carrasco, E. (2002). Efecto estacional y del área geográfica en 

la composición de ácidos grasos en la leche de bovinos. Agro sur, 30(2), 75-90. 

- Popova, T. (2011). Fatty acid composition and oxidative stability of muscles in lambs 

fed coconut oil supplemented diet. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(3), 402-

409. 

-Pospiech and Honikel, 1991 Pospiech, E., & Honikel, K. O. (1991) Protein changes on 

heating and their influence on water-binding capacity of meat. In Proceeding 37th 

International Congress of Meat Science and Technology (Vol. 1; pp. 457). Germany: 

Kulmaback. 

-Raharjo, S., & Sofos, J. N. (1993). Methodology for measuring malonaldehyde as a 

product of lipid peroxidation in muscle tissues: A review. Meat Science, 35(2), 145-169. 

-Regaudie, R., & Reveleau, L. (1974). Ovejas y corderos: cría y explotación (No. SF375 

R4). 



87 
 

-Revilla, I., Vivar-Quintana, A. M., Lurueña-Martínez, M. A., & Palacios, C. (2007). 

Composición en ácidos grasos del cordero lechal en función de la raza. ITEA, 28, 711-

173. 

-Robelin, J., Theriez, M., Arnal, M., & Ferrara, M. (1977). Évolution de la composition 

chimique de jeunes agneaux mâles jusqu'à l'âge de 16 semaines. In Annales de 

zootechnie (Vol. 26, No. 1, pp. 69-81). 

-Rodríguez, A. B., Landa, R., Bodas, R., Prieto, N., Mantecón, A. R., & Giráldez, F. J. (2008). 

Carcass and meat quality of Assaf milk fed lambs: Effect of rearing system and sex. Meat 

Science, 80(2), 225-230. 

-Ruiz de Huidobro, F., Miguel, E., Cañeque, V., & Velasco, S. (2005). Conformación, 

engrasamiento y sistemas de clasificación de la canal ovina. Estandarización de las 

metodologías para evaluar la calidad del producto (animal vivo, canal, carne y grasa) en 

los rumiantes. Madrid, España: Monografías INIA, Serie ganadera, (3). 

-Russo, C., & Preziuso, G. (2000). Caratteristiche qualitative della carne proveniente da 

vitelloni di razza Chianina: confronto fra muscoli. Taurus Speciale, 11, 103-108. 

-Sánchez A. and. Sánchez M. C. (1986) Razas ovinas españolas. Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Madrid, España 

-Santos-Silva, J., Bessa, R. J. B., & Santos-Silva, F. (2002). Effect of genotype, feeding 

system and slaughter weight on the quality of light lambs: II. Fatty acid composition of 

meat. Livestock Production Science, 77(2), 187-194. 

-Santos, V. A. C., Silva, S. R., Mena, E. G., & Azevedo, J. M. T. D. (2007). Live weight and 

sex effects on carcass and meat quality of “Borrego terrincho–PDO” suckling 

lambs. Meat Science, 77(4), 654-661. 

-Sañudo, C., Santolaria, P., Sierra, I., Alcalde, M. J., & Touraille, C. (1992). Sensory meat 

characteristics from light lamb carcasses. In INTERNACIONAL CONGRESS OF MEAT 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, Clermont-Ferrant, France. Proceedings... Ferrant: 

Clermont (pp. 277-280). 



88 
 

-Sañudo, C., Santolaria, M. P., Maria, G., Osorio, M., & Sierra, I. (1996). Influence of 

carcass weight on instrumental and sensory lamb meat quality in intensive production 

systems. Meat Science, 42(2), 195-202. 

-Scerra, M., Caparra, P., Foti, F., Galofaro, V., Sinatra, M. C., & Scerra, V. (2007). Influence 

of ewe feeding systems on fatty acid composition of suckling lambs. Meat Science, 76(3), 

390-394. 

-Schmid, A., Collomb, M., Sieber, R., & Bee, G. (2006). Conjugated linoleic acid in meat 

and meat products: A review. Meat Science, 73(1), 29-41. 

-Tarladgis, B. G., Watts, B. M., Younathan, M. T., & Dugan, L. (1960). A distillation method 

for the quantitative determination of malonaldehyde in rancid foods. Journal of the 

American Oil Chemists' Society, 37(1), 44-48. 

-Timon, V. M., & Bichard, M. (1965). Quantitative estimates of lamb carcass composition 

3. Carcass measurements and a comparison of the predictive efficiency of sample joint 

composition, carcass specific gravity determinations and carcass measurements. Animal 

Science, 7(2), 189-201. 

-Todaro, M., Corrao, A., Barone, C. M. A., Schinelli, R., Occidente, M., & Giaccone, P. 

(2002). The influence of age at slaughter and litter size on some quality traits of kid 

meat. Small Ruminant Research, 44(1), 75-80. 

-Tyszkiewicz, S., & Tyszkiewicz, I. (1966). Próby ustalenia mechanizmu powstawania 

wycieku w czasie obróbki cieplnej mięsa. Rocz. Inst. Przem. Mięsn, 3(1), 39-50. 

-Valdivielso, I., Bustamante, M. A., Aldezabal, A., Amores, G., Virto, M., de Gordoa, J. R., 

... & Barron, L. J. R. (2016). Case study of a commercial sheep flock under extensive 

mountain grazing: Pasture derived lipid compounds in milk and cheese. Food 

chemistry, 197, 622-633. 

-Vallecillo, A., Camacho, E., León, J. M., Delgado, J. V., Martínez, A., Cabello, A., & 

Calderón, J. (2005). Proyecto de caracterización y conservación de la raza bovina 

Marismeña o Mostrenca. Archivos de Zootecnia, 54(206-207). 



89 
 

-Vergara, H., Molina, A., & Gallego, L. (1999). Influence of sex and slaughter weight on 

carcass and meat quality in light and medium weight lambs produced in intensive 

systems. Meat science, 52(2), 221-226. 

-Warris, P.D.; Brown, S.N.; Rolph, T.P. et al. 1990 Interactions between the beta-

adrenergic agonist salbutamol and genotype on meat quality in pigs. Journal of Animal 

Science, v.68, p.3669-76. 

 
-Wood, J. D., Richardson, R. I., Nute, G. R., Fisher, A. V., Campo, M. M., Kasapidou, E., ... 

& Enser, M. (2004). Effects of fatty acids on meat quality: a review. Meat science, 66(1), 

21-32. 

 



90 
 

 


