PROTOCOL DE TREBALL DEL PANELL
DE TAST DE LA MARCA DE GARANTIA
“ÉSMEL”

Octubre 2005

Protocol de treball del panell de tast de la Marca de Garantia “Ésmel”

ÍNDEX
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

LA BASE ORGÀNICA DELS SENTITS ................................................................................................. 2
1.1.
La vista: ........................................................................................................................................... 2
1.2.
L'olfacte: ......................................................................................................................................... 3
1.3.
El gust. ............................................................................................................................................. 5
1.4.
El tacte. ........................................................................................................................................... 8
CONEIXEMENT DEL PRODUCTE .......................................................................................................... 9
2.1.
Producció per les plantes. .............................................................................................................. 9
2.2.
Comportament recol·lector de les abelles i transformacions. ................................................... 10
2.3.
Collita per l’apicultor: ................................................................................................................... 11
2.4.
Les labors bàsiques d'extracció de la mel: ................................................................................. 11
2.5.
Emmagatzematge i envasat: ......................................................................................................... 12
2.6.
Evolució, cristal·lització: .............................................................................................................. 15
2.7.
Els defectes més freqüents de cristal·lització: ......................................................................... 17
COMPOSICIÓ GENERAL RELACIONADA AMB EL TAST ................................................................ 18
3.1.
Aigua: ............................................................................................................................................. 18
3.2.
Sucres:........................................................................................................................................... 19
3.3.
Minerals: ........................................................................................................................................ 20
3.4.
Aromes: ......................................................................................................................................... 21
3.5.
Altres components minoritaris: ................................................................................................... 21
ORIGEN BOTÀNIC ............................................................................................................................... 23
4.1.
De les plantes: ............................................................................................................................... 23
4.2.
Nivell físic–químic: ........................................................................................................................ 23
4.3.
Pol·línic: .......................................................................................................................................... 23
4.4.
Nivell sensorial: ............................................................................................................................. 25
4.5.
Classificació de Plantes ................................................................................................................ 25
4.6.
Transhumancia: ............................................................................................................................. 30
LA TÈCNICA DE TAST DE MELS........................................................................................................ 31
5.1.
Normes generals, condicions d'entorn: ....................................................................................... 31
5.2.
Lloc de tast: .................................................................................................................................. 32
5.3.
Material de tast: ........................................................................................................................... 32
5.4.
Aprenentatge i verificació de resultats: .................................................................................... 33
5.5.
El procés de tast: ......................................................................................................................... 34
L’ANÀLISI SENSORIAL DE LES MELS ............................................................................................. 50
TIPUS DE MELS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES SENSORIALS .......................................... 51
7.1.
MELS DE PRIMAVERA: ................................................................................................................ 51
7.2.
MELS D’ESTIU: ............................................................................................................................ 57
7.3.
MELS DE TARDOR ....................................................................................................................... 59
FITXES DE PUNTUACIÓ PER A LES MELS....................................................................................... 63
8.1.
Fitxes: ........................................................................................................................................... 63
8.2.
Etiquetatge: .................................................................................................................................. 65

1

Protocol de treball del panell de tast de la Marca de Garantia “Ésmel”

PROTOCOL DE TREBALL DEL PANELL DE TAST DE LA
MARCA DE GARANTIA “ÉSMEL”

LA BASE ORGÀNICA DELS SENTITS

1.

En el tast de mels utilitzarem els quatre sentits: la vista, l’olfacte, el gust i el
tacte.
Però la utilització dels sentits necessita d’un aprenentatge, ja que normalment
desaprofitem la major part de la informació sensorial que rebem. Si no dediquem una
atenció especial a les sensacions i fem un esforç de captació, separació, identificació i
memorització no estarem aplicant els sentits correctament en el procés de tast.
1.1.

La vista:

La vista es un sentit que s’activa quant la llum entra a l’ull, amb el qual podem
percebre dos elements fonamentals per a la definició dels objectes que ens envolten:
la forma i el color. Utilitzarem el color com element sensorial visual per a definir les
mels.
La llum és una ona que pot ser més o menys “àmplia”, aquesta “amplitud” se
l’anomena longitud d’ona (λ). A cada longitud d’ona li correspon un color de la llum.

Els animals tenen ulls adaptats per a percebre determinades longituds d’ona,
por la qual cosa veuen uns colors i altres no.
2
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Les persones, a la retina, tenim unes cèl·lules anomenades cons i bastons, que
capten la informació visual. Hi ha tres tipus de cons, cada un s’ “activa” quan rep un
impacte lumínic de la longitud d’ona corresponent a un dels colores primaris: vermell,
blau i verd, i envia al cervell un impuls elèctric indicant que ha detectat aquest color.
Els demés colors són una mescla dels tres en diferents proporcions. El més normal és
que les fonts lluminoses emetin en diverses longituds d'ona barrejades i, per tant,
donin colors que siguin una barreja dels primaris. Quan la barreja és de tots els colors
la llum resultant és blanca. Els prismes de cristall i l'aigua de pluja poden
descompondre la llum blanca en els colors que la formen, donant el que anomenem un
arc de Sant Martí. El negre és l'absència de color.
Quan un cos és il·luminat absorbeix unes longituds d'ona i en reflecteix
d’altres, el color amb el qual ho veiem correspon al de les longituds d'ona reflectides,
que són les que nosaltres captem. Per això mateix preferim els colors clars (que
reflecteixen la llum, són més frescs) per a la nostra roba d'estiu, i els foscs (que
l'absorbeixen, són més calents) per a la d'hivern. Algunes persones amb determinades
malalties, com el daltonisme, l'absència de cons per a un determinat color (blau)...
poden tenir una visió de colors diferent.
1.2.

L'olfacte:

L'olfacte, com el gust, és un sentit “químic”. Proporciona informació sobre la
matèria volàtil dels cossos que es dissol en la mucosa olfactiva. Tots els cossos que
coneixem estan formats per petites estructures microscòpiques, que no es veuen a
simple vista. Aquestes estructures microscòpiques poden estar, a la vegada, formades
per altres més senzilles. La partícula més petita (microscòpica) d'un cos, que conserva
totes les seves propietats, es diu molècula d'aquest cos. Així es parla d'una molècula
del sucre glucosa, o de la proteïna hemoglobina, d'oxigen... Tots els cossos deixen
escapar molècules, uns més que els altres, segons que les seves molècules estiguin,
més o menys fortament unides entre si. Aquesta “fugida” de molècules augmenta a
l'escalfar els cossos, ja que la calor augmenta l'energia de vibració de les molècules i
un major nombre d'elles s'escapen de les forces que les mantenen unides en aquest
cos.
L'olfacte és un sentit que funciona quan les molècules que s'escapen de la
massa d'un cos entren en contacte amb la mucosa nasal. Si el cos és gasós (butà, per
exemple) les molècules estan ja lliures; si és líquid (alcohol, per exemple) el procés
d'alliberament de molècules gasoses es diu evaporació; i si és sòlid (cristalls de timó o
mentol, per exemple) aquest mateix procés es diu sublimació.
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Freqüentment l'olor d'un objecte (un menjar...) és una barreja de les “olors”
dels diferents compostos gasosos, líquids i sòlids que la formen, quan les molècules
respectives passen a ser gasoses i són captades pel nostre sentit de l'olfacte.
El procés comença quan aquesta barreja de molècules dels diferents
components entren en les fosses nasals, per casualitat o forçades mitjançant
aspiracions dirigides a captar-ne la major part.
•

•

Una vegada dintre del nas aquest aire carregat d'olors passa per una
estructura semblant a un laberint que es troba a l'interior de les fosses
nasals, on es posa a la temperatura del cos i incorpora la humitat de la
mucosa nasal.
En aquesta zona trobem la pituïtària, mucosa carregada de terminacions
nervioses directament connectades amb un bulb olfactiu. Aquestes
terminacions nervioses estan molt especialitzades, de manera que cada
molècula diferent pot encaixar en una determinada terminal. Quan
arriba una molècula es genera un impuls elèctric (nerviós) que es
transmet al bulb, i d'allí al cervell, on un determinat censor identifica la
molècula (i per tant ho “traduïm” com una olor determinada, a rosa, a
poma, a molsa,…).

En cada fossa nasal hi ha uns 10 milions de censors olfactius, que identifiquen
diferents olors i a diferents concentracions, però un cervell entrenat no és capaç de
diferenciar més d'unes 10.000 olors diferents. El problema és traduir aquesta
informació per a comunicar-se-la a
altra persona, separar els diferents
components i donar a cada olor una
paraula que la defineixi.
Hi ha una comunicació entre les
fosses nasals i la boca, ho podem
comprovar aspirant aire per la boca i
expulsant-lo pel nas. Es per això que
cada vegada que entrem alguna
substància a la boca, una part de les
seves molècules s'escapen de la seva
superfície i passen, a través
d'aquesta comunicació boca-nas, a les
fosses nasals. Aquestes molècules
acaben impactant amb la pituïtària i
provocant una sensació olfactiva, un aroma. Aquests aromes, que es perceben a l'
4

Protocol de treball del panell de tast de la Marca de Garantia “Ésmel”

empassar el que tinguem en la boca, es diuen “retronasals”. Aquesta connexió fa que
les sensacions de boca siguin complexes; barreja d'olfacte, gust, tacte (textura,
temperatura...) i s’hagi de fer un esforç per a separar-les.
L'olfacte és un sentit molt primitiu, actualment la nostra espècie l'usa cada
vegada menys, està socialment mal vist olorar a la gent, i utilitzem tot tipus d'olors
artificials per a camuflar les olors corporals i aparentar olors que culturalment
definim com agradables.
L'olfacte, està directament connectat amb el cervell, a través del bulb
olfactiu, en el sistema límbic, on es localitzen també les emocions, la sexualitat, la
memòria... Per això l'olfacte també és capaç de fer-nos reconèixer i evocar persones.
Alguns científics sostenen que utilitzem l'olfacte, més o menys inconscientment, per a
triar parella. També és molt evocador de llocs, fets...
S'han fet diversos intents per a establir quines són les olors primàries, alguns
autors descriuen fins a 50 substàncies que provoquen sensacions olfactives primàries.
Per a cadascuna d'aquestes substàncies existeix una proteïna receptora adequada,
amb la qual es combina. Aquesta combinació provoca un estímul elèctric que és
transferit al cervell a través del nervi olfactiu. La manca d'alguna d'aquestes
proteïnes pot provocar l'absència de la sensació corresponent, la “sordesa olfactiva”
per a determinats olors.
Comparat amb el dels animals el nostre olfacte és poc hàbil. Alguns, sobretot
els insectes, ho tenen extremadament desenvolupat; les arnes de cera mascles, per
exemple, poden olorar a les femelles a més d'un quilòmetre. Els cans tenen una
sensibilitat olfactiva un milió de vegades més alta que nosaltres.
1.3.

El gust.

El gust és altre sentit “químic”, com l'olfacte, però que funciona captant les
molècules que es dissolen en la saliva, que és un líquid aquós. El gust, doncs, ens
proporciona informació sobre la matèria soluble dels cossos.

Igual que en l'olfacte, la capacitat de detectar les distintes substàncies és
diferent, segons es dissolguin més o menys en els líquids aquosos, i segons siguin més
o menys identificables pel gust. L'òrgan responsable de la majoria de les sensacions
gustatives és la llengua. En la seva superfície hi ha una mucosa amb uns sortints que
es diuen papil·les gustatives, que és on radica el sentit del gust. També hi ha papil·les
gustatives, però menys, en el paladar i en l’epiglotis (a l'entrada de la gola).
5
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Una papil·la gustativa és, bàsicament, un porus envoltat d'una sèrie de cèl·lules
gustatòries, de 5 a 20. Les cèl·lules d'una mateixa papil·la identifiquen solament un
component del gust i envien aquesta informació (sí - no), a través del sistema nerviós,
a l'escorça cerebral.

Els adults tenim unes
10.000 papil·les gustatives. Els
nens tenen més, per això de
vegades ells perceben gustos
que nosaltres no apreciem
(sort que com som els majors
podem manar i que ells no
sempre saben explicar què
senten); amb l'edat es perden
papil·les, que ja no es
recuperen.

Papil·la gustativa

Les papil·les gustatives estan agrupades en la llengua segons la seva capacitat
de recepció dels diferents gustos:

dolç:

en la punta (per això
les criatures xuclen
els caramels sols amb
la punta de la llengua)

salat:

en els laterals de la
part
davantera
(recordin
aquella
vegada
que
van
empassar aigua de
mar)

àcid:

en els laterals de la
part mitja (pensin i
evoquin el suc de
llimona, notarà on
estan aquestes papil·les)

amarg:

en la part central del final, ja gairebé en la gola (per això no ens
adonem que el cafè no té sucre o que l'ametlla que mengem és
amarga fins que empassem).
6
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Aquest fet és molt important pel tast, ja que treballant amb solucions patró a
les degudes concentracions podem aprendre a notar els diferents gustos en parts
diferenciades de la llengua i a separar els diferents elements del gust d'un cos, així
com les seves intensitats.

Els tipus de molècules responsables dels diferents sabors són els següents:
Dolç:

el donen diverses molècules orgàniques, com els hidrats de carboni,
alcohols... i algunes inorgàniques, com les sals de plom i beril.

Salat:

el donen les sals minerals que s'ionitzen quan es dissolen en la
saliva.

Àcid:

el donen les substàncies que alliberen ions hidrogen al dissoldre's
en la saliva.

Amarg:

el donen diverses substàncies, gairebé totes orgàniques: cafeïna,
estricnina, nicotina, quinina... moltes d'elles són alcaloides tòxics i
per això s'associa aquest gust amb el de substàncies verinoses.

Un petit canvi en l'estructura química d'algunes molècules canvia el seu gust,
per exemple, la caramelització dels sucres (escalfar-los fins al punt de caramel,
canvia de dolç a amarg; la sacarina, quan es dissol en la boca canvia d'estructura, i
passa a deixar un regust amarg).
S'ha de tenir en compte també que el temps de resposta de les papil·les
gustatives és diferent per a cada gust. Normalment es considera que el temps de
degustació d'un producte ha d'ésser d'entre 5 i 15 segons. En els primers 2 - 3
segons es detecten millor les sensacions dolces. En els segons del 5 al 10 disminueix
l'apreciació del dolç i va augmentant la dels àcids i els amargs, que es fan més palesos
uns 5 segons més tard.
En l'escorça cerebral la informació proporcionada per les diferents papil·les
gustatives s'uneix a unes altres que dóna la llengua, com el tacte del que tenim en la
boca i la temperatura a la qual està. Al resultat final se suma l'aroma percebuda per
la via retronasal (comunicació boca-nas) i el conjunt és el que vulgarment anomenem
“gust” utilitzant malament aquesta paraula, ja que en realitat es tracta del conjunt de
“sensacions de boca”. A aquest grup de sensacions gustatives, olfactives, químiques
(astringent, càustic...), tàctils i tèrmiques, dels censors de la mucosa bucal, la llengua,
els llavis i la part interna del nas, se l’anomena també el TAST.
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Dintre d'aquest grup hi trobem determinades sensacions que van per altra via
nerviosa, com el coent, que és en realitat una estimulació dels censors de dolor
l'activació del qual es transporta pel trigemin (per això es parla de “sensacions
trigeminals”).
També hi pot haver una certa confusió de sensacions provocades per l'activació
no selectiva de determinats censors, per exemple, el mentol a més d'activar els
censors olfactius corresponents activa els censors tèrmics i provoca una sensació de
frescor sense que hi hagi disminució de la temperatura (ho aprofiten en la seva
publicitat els fabricants de dentifricis, caramels...) Per tot això és important, que
quan s'estudien les sensacions de boca, concentrar-se en separar-les el més possible,
tant físicament, pel lloc on es produeix la sensació, com per la seva naturalesa. així
evitarem errors, com, per exemple, el freqüent de dir, quan estem constipats, que
“...hem perdut el gust, que les coses no fan gust de res…” L'única cosa que haurem
perdut serà l'olfacte, tant el nasal directe com el retronasal, i al perdre aquest últim
perdem part de les “sensacions de boca”, però solament les degudes a l'olfacte; les
gustatives, les químiques, les tàctils i les de temperatura segueixen intactes.
1.4.

El tacte.

El tacte és la percepció del contacte del nostre cos amb uns altres cossos. La
pell de tot el nostre cos està plena de terminacions nervioses que detecten les
deformacions de la pell (els canvis produïts per pressions, frecs...) i envien aquesta
informació a l'escorça cerebral. Aquests censors estan repartits de manera desigual,
de manera que on n’hi ha molts la pell és molt sensible, i on n’hi ha pocs és menys
sensible. De tots els sentits és el menys especialitzat, encara que pot educar-se per a
millorar la seva sensibilitat, com fan els cecs per a “llegir” en el seu alfabet de
perforacions en el paper passant els dits. En realitat el tacte és un sentit complex,
que comprèn, a més de la sensibilitat cutània a la pressió, al dolor i a la temperatura,
altres aspectes com la percepció de moviment, de l'equilibri...
Alguns animals, com les foques (i els ratolins en menor grau), tenen un alt
sentit tàctil en els pèls del bigoti, que poden moure individualment i que utilitzen per
a detectar subtils canvis en els corrents d'aigua (o aire) que els envolten.
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CONEIXEMENT DEL PRODUCTE

2.

Per a realitzar un bon tast és convenient tenir informació sobre el producte
que anem a avaluar. Anem a repassar el més general del seu origen, la seva composició,
els canvis naturals per que passa en la seva extracció, emmagatzematge, envasat i les
aportacions que fan aquests processos a les característiques detectables mitjançant
el tast.
2.1.

Producció per les plantes.

La mel és el resultat de la recol·lecció i elaboració per les abelles dels sucs
ensucrats de les plantes. Aquests sucs poden ser de dos tipus:
•

Nèctars: El nèctar és una transformació de la saba de les plantes que
es produeix en els nectaris, situats, generalment, als voltants de l’ovari
de la flor encara que algunes plantes poden tenir nectaris extraflorals.
La producció de nèctar depèn de tres factors: del tipus de planta (varia
en quantitat i composició), del tipus de sòl sobre el qual està la
vegetació (n’hi ha amb més o menys nutrients per a la planta, que
conserven millor o pitjor la humitat...), i de la meteorologia (excés
d'aigua o sequera, vents secs, gelades, temperatures, etc.). La
composició bàsica del nèctar és aigua amb sucres. Té una quantitat
majoritària d'aigua i entre un 30 i un 40 % de sucres (bàsicament
glucosa, fructosa i sacarosa; en segons quines plantes abunda més un o
altre component). També té petites proporcions d'altres substàncies
molt importants: àcids orgànics, substàncies aromàtiques, sals
minerals...

•

Melats ( o melades): Són les secrecions ensucrades produïdes en les
plantes fora dels nectaris, generalment per l'acció de l'atac de pugons o
altres plagues. Es produeixen generalment en arbres. La composició
mitjana del melat és molt semblant a la del nèctar, encara que té un poc
menys d'aigua i entre un 35 i un 60 % de sucres, bàsicament glucosa,
fructosa i sacarosa. En els melats hi ha una quantitat més alta de
fructosa que en el nèctar, i es mantenen les petites proporcions d'àcids
orgànics, substàncies aromàtiques... El contingut en sals minerals també
és més alt en els melats que en el nèctar. En la nostra zona mediterrània
les principals plantes productores de melats són les alzines (Quercus).
NOTA: En general per a nomenar les plantes s'utilitzaran els noms
vulgars en català (alguns en castellà) per a definir millor es posarà entre
parèntesi i en lletra cursiva el nom científic o llatí. En la Taula nr. 3,
trobaran els noms vulgars de les principals plantes apícoles en català,
9
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castellà, gallec i portuguès i basc. Quan s'esmenti una planta que no està
en aquesta llista es donaran aquests noms vulgars en aquestes llengües
entre parèntesis i per l'ordre citat.
2.2.

Comportament recol·lector de les abelles i transformacions.

Les abelles recullen aquests sucs ensucrats (nèctars i melats) per a la seva
alimentació, i han après a transformar-los en mel amb la finalitat de conservar-los
com a reserva per als temps d'escassesa. El nèctar es trasllada a la casera en el
“gavatx” de les abelles. A l’ arribar el bombegen cap a l'exterior passant-lo a una
altra abella jove que el recull, traspassant la gota de nèctar al seu “gavatx”. Aquest
procés es repeteix una sèrie de vegades en una cadena d'abelles; si la floració és
lenta la gota de nèctar passa per més abelles, si és ràpida i abundant pansa solament
per unes poques abelles i es diposita ràpidament a les bresques. Quan el nèctar passa
d'una abella a una altra, a més de perdre aigua, com ja s'ha esmentat, rep l’aportació
dels enzims de les glàndules salivals de les abelles, que trenquen les molècules dels
sucres pesats, convertint-les en molècules de sucres més senzills, més digeribles.
Aquests aportis de l'abella fan que les mels de floracions lentes tinguin menys
humitat, més enzims i sucres més senzills que les de floracions ràpides. Una vegada
“trasbalsat”, el nèctar es diposita en diverses cel·les de la bresca, de manera que no
quedin plenes, perquè la massa tingui la màxima superfície de contacte amb l'aire de
la casera. Les abelles comencen llavors un mecanisme de ventilació i renovació de
l'aire que fa que aquest nèctar vagi perdent aigua. Quan en una zona de la bresca
s'arriba a el punt òptim d'evaporació d'aigua, és a dir, està per sota del 18 %
d'humitat, les abelles reagrupen la mel omplint les cel·les i tapant-les amb una fina
capa de cera, l’ opercle. Aquest tancament de cera, encara que té una certa porositat,
conserva la mel madura.

Aquesta és la pauta de l’ operculació en
general, però això no vol dir que, com passa sempre a
la naturalesa, hi hagi les seves excepcions. Per
exemple, en floracions d'estiu, de zones de clima
molt sec, la mel pot tenir ja una humitat molt baixa
abans de ser operculada. Així ens trobarem amb mels
de gira-sol (Helianthus annuus) de juliol, o de melada
d'alzina (Quercus) al setembre, que tenen humitats
del 16 % en la fase de ventilació. Altre exemple
contrari és el de l’ operculació de mels amb un excés
d'humitat, perquè les condicions d'humitat del sòl i
de l'ambient fan impossible la maduració i “assecat”
10
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de la mel. Podem trobar mels d'arbocera (Arbutus unedo) a l'octubre-novembre i de
romaní (Rosmarinus officinalis) al març amb humitats del 19 - 20 % i operculades.
L'obtenció de mels monoflorals o de melats d’una determinada planta és possible
gràcies a la comunicació de les abelles. Com és conegut, quan una abella troba una font
d'aliment torna a la casera i, mitjançant la dansa del vuit, transmet a les altres
abelles que estan dins en quina direcció i a quina distància es troba la font de menjar.
El repartiment de petites quantitats del nèctar o melat recol·lectat indicarà a les
abelles a més d'on està, què és el que han de buscar. Aquestes abelles així “activades”
a la recerca acudeixen a la mateixa font de nèctar que la primera, fins que la floració
marcada se satura d'abelles recol·lectores i ja no aporta més menjar. Arribat aquest
cas deixen “d'activar-se” abelles cap a aquesta melada i se’n busca una altra. Les
abelles, com veiem, són “fidels” a un determinat aporti d'una planta, que recullen de
manera majoritària mentre aquesta aporti nèctar en suficient quantitat.
2.3.

Collita per l’apicultor:

Anem a fer una introducció simplificada a aquest tema per als no apicultors:
Quan un apicultor considera que la mel de les seves caseres ja està madura i
pot ser collida realitza la seva extracció, el que en el llenguatge del sector es diu
“treure mel”. Per a la collita, l’apicultor va a l’ apiari amb el seu equip i comença a
treure de les caseres les bresques plenes de mel madura, “operculada”. Generalment
utilitza fum per a obligar a les abelles a abandonar la zona de treball i endur-se’n les
bresques sense abelles, usa un raspall suau per a expulsar-les. En algunes explotacions
industrials s'utilitzen per a aquesta fase unes gotes de repel·lents d'abelles (oli
d'ametlles amargues, etc.) o bufs d'aire generats pels aparells adequats. Les
bresques sense abelles són traslladades a la sala d'extracció, que pot estar més o
menys lluny i ser més o menys complex segons la quantitat de bresques a treure. En el
lloc d'extracció els quadres amb les bresques són, primerament, desoperculats amb
un ganivet especial (alguns apicultors s'utilitzen una pinta especial de pues
inoxidables, en les explotacions grans màquines de desopercular...), per a destapar les
cel·les de mel madura, i després col·locats en unes centrífugues que, al girar, faran
sortir la mel, que s'anirà acumulant en la base d'aquestes màquines. Les bresques
buides són retornades a les caseres perquè les abelles tornin a utilitzar-les, i la mel
extreta es trasllada a uns dipòsits en els quals es decantarà.
2.4.

Les labors bàsiques d'extracció de la mel:

Elecció de les bresques que estan en el seu punt, desoperculat (ja sigui amb
ganivet, pinta o amb màquines automàtiques o semiautomàtiques), extracció i
decantació, tenen una gran influència en el producte final, i per tant en les qualitats
que podrem apreciar en el procés de tast. En aquests processos destaquen una sèrie
11
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de “punts crítics”. L'elecció de les bresques amb un la maduresa de la mel adequada és
molt important, ha de tenir un percentatge d'humitat suficientment baix com per a
garantir la seva conservació sense risc de fermentació: inferior al 18,5 %.
La normativa de la Unió Europea estableix un màxim del 20% d’humitat, però el
reglament de la marca de garantia “ÉSMEL” considera un màxim del 18,5% d’humitat.
En l'operació següent, el desoperculat de les bresques, s'incorporen a la mel
micropartícules de cera, la presència de les quals és inevitable sigui quin sigui el
mètode de treball triat. Aquestes partícules són menys denses que la mel i es
decanten, pugen a la part superior. Aquesta
decantació és més fàcil quan es desopercula a
ganivet, ja que les partícules són més grans i
suren millor. Quan es desopercula a màquina de
vegades les partícules són molt petites, i si la
mel és molt viscosa i cristal·litza ràpid, poden
quedar atrapades en la seva massa sense
acabar de decantar-se.
Els
quadres
passen
llavors
als
extractors, amb procés de centrifugació,
s’incorporen bombolles d'aire, que emigraran
posteriorment a la superfície del dipòsit que
contingui la mel, juntament amb les partícules
de cera. D'aquesta manera s'acaba formant una
capa superior d'una espècie de nata blanca
esponjosa, que ha de ser eliminada per a
millorar la presentació del producte. A aquesta
operació se li dona el nom de "decapar” els
dipòsits. La decantació de la mel dura més o menys temps, entre uns dies i una
setmana, depenent de la grandària de les partícules a decantar (les gruixudes pugen
més ràpidament), de la densitat de la mel (les mels amb poca humitat o que estan a
temperatures més fredes són més denses i decanten pitjor) i de l'altura del
recipient. De vegades succeeix que la mel comença a cristal·litzar molt ràpidament, i
llavors no acaba de decantar del tot, quedant atrapades en la seva massa bombolles
d'aire i / o partícules de cera.
2.5.

Emmagatzematge i envasat:

La mel ja neta i decantada se sol guardar en bidons de distinta capacitat,
normalment d'entre 35 i 300 kg, fins al moment del seu envasat o la venda a un
envasador. Tant els productors com els envasadors de mel guarden, doncs, quantitats
12
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variables de mel durant un temps, per això és necessari que les condicions
d'emmagatzematge siguin les adequades per evitar la pèrdua de les qualitats del
producte. En primer lloc cal parar esment als recipients; aquells que continguin la mel
han d'ésser de qualitat alimentària, i amb un recobriment intern que no afecti al
producte. El més normal és utilitzar acer inoxidable en els dipòsits industrials,
recobriments interns amb pintures alimentàries de resines epoxi en els bidons
mitjans (300 kg) i de plàstic alimentari en els menors (35 kg). En cas que no es faci
així l'envàs traspassa minerals (ions metàl·lics) a la mel i aquesta s'enfosqueix
extraordinàriament (ho hauran vist en la tapa d'un pot de mel, en la cara interna, quan
s'utilitza un pot que ja ha tingut altres usos i el frec d'obrir i tancar ha gastat la
protecció de la xapa; també es veu en els bidons de 300 kg, en la petita zona de frec
del cercle de tancament). Les mels acollides a la marca de garantia “ÉSMEL” ha de
realitzar tot el procés d’emmagatzematge amb acer inoxidable.
A més d'un recipient adequat la mel ha de tenir un entorn adequat: sec, net, i
protegit d'olors estranyes i temperatures extremes.

Si la humitat ambiental és alta la petita porció de mel en contacte amb l'aire, la
superfície, pot captar aigua. La quantitat d'aigua a captar depèn de la superfície de
contacte, de la humitat de la mel i de la de l'aire; per exemple, per a un aire amb un
50 % d'humitat relativa, la mel amb menys del 15,9 % d'humitat n’absorbeix, i la de
més humitat en perd; amb una humitat relativa del 60 % el punt d'equilibri de la mel
està en el 18,3 % d'humitat, amb més en perd i amb menys captura aigua de l'aire. La
mel pot captar també olors estranyes, pel que el lloc d'emmagatzematge no ha de
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tenir-los (gas-oil, pintures, etc.) i els recipients han d'estar tancats per a evitar
contaminacions olfactives i l'entrada de pols o altres impureses.
La temperatura de conservació ha de ser la que es considera d'ambient, és a
dir uns 20 - 23 º C. Si la temperatura és més alta la mel no corre risc de fermentar
però sí que es deteriora per pèrdua de components minoritaris de valor biològic i
sensorial (aromes, enzims...). Aquest deteriorament és major a partir de 27 º C. Si la
temperatura és més baixa, entre 11 i 20 º C, s'afavoreix sempre la cristal·lització i, si
la humitat és alta (superior al 18’5%), també s'afavoreix la fermentació. Quan la
humitat és alta la mel sol cristal·litzar malament, separant-se en dues fases, una
sòlida baix i altra líquida dalt. El motiu és que l'alta humitat fa la mel més fluida, i els
cristalls que es van formant no s'aguanten en la massa i cauen al fons de l'envàs.
Les temperatures massa baixes, inferiors a 10 º C, retarden la cristal·lització i
impedeixen la fermentació, i a 0 º C la cristal·lització queda impedida.
Per l'envasat la mel, a vegades, és temperada a uns 40 º C, però durant un
temps breu, per a permetre el seu maneig: trasllat d'un a un altre dipòsit, filtrat,
dosificació a l’envàs... Lamentablement la mel és una mala conductora de la calor, per
la qual cosa s'ha de tenir especial cura en que la part central d'un bidó arribi a la
temperatura desitjada sense que l'externa es sobreescalfi massa. Aquests
escalfaments poden generar diversos problemes sensorials a la mel si no es fan de
forma correcte: d'una banda evaporen una quantitat apreciable de substàncies
aromàtiques característiques, desapareixent els matisos singulars que fan apreciar
més un tipus de mel.
A més, a les zones en les quals
l'escalfament hagi estat excessiu
(laterals o fons del dipòsit), part dels
sucres de la mel es caramelitzen, la
mel s'enfosqueix i agafa aquesta
aroma característica (més detectable
per via retronasal) de quan es
caramelitza sucre.
Si el procés de decantació es va
interrompre perquè la mel es va
cristal·litzar, quan s'escalfa i es liqua,
continua novament l'emigració de les
partícules retingudes en la seva massa, i es forma en la part superior una capa de
micro bombolles d'aire o dels altres elements no decantats (cera...) amb aspecte de
“nata”.
14
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En el procés de filtrat, si no es fa adequadament, es pot “copejar” la mel,
deixant-la caure en dolls des de l'alt, el que genera bombolles d'aire que han de ser
eliminades després, per fer-ho basta una decantació normal, com s'ha vist al principi
d'aquest apartat, al parlar de la mel acabada de recollir.
També es poden incorporar bombolles en el procés d'envasat de la mel,
generalment en les bombes o dosificadores de les indústries. Aquestes bombolles
decanten cap a la part superior de l'envàs, desapareixent a l'arribar a la superfície.
Però si l'envàs final (pot de 500 g o 1.000 g. generalment) té un “muscle”1 massa recte
(90º) i la mel està espessa, poden quedar atrapades en aquesta zona, donant un
aspecte de nata, “ramificacions” de color més clar o vetes clares, “com el marbre”.
Una vegada la mel es troba el punt de venda, per a preservar les seves
característiques, s'ha de tenir la mateixa cura que en l'emmagatzematge. Col·locar-la,
com fan en algunes cafeteries, damunt de la màquina de cafè, perquè estigui fluida, és
una aberració que condueix a la pèrdua substancial d'aromes i gustos, convertint-la en
una massa fosca i ensucrada més o menys caramelitzada.
Tampoc és desitjable tenir la mel al sol, ja que així acabarà, en poc temps, amb
una cristal·lització poc estètica, en dues fases.
2.6.

Evolució, cristal·lització:

En contra del que generalment es pensa, i com passa amb la majoria dels
productes naturals, l'evolució de la mel amb el temps és a pitjor: perd substàncies
aromàtiques, gustatives... i es converteixen en una barreja ensucrada d'olor neutra o
gairebé neutra; s'enfosqueix, se separa en fases: una més líquida dalt i l’altra pastosa
més o menys espessa a sota.
En definitiva, es poden fer més apreciacions sensorials sobre una mel com més
fresca sigui. Legalment existeixen fins i tot el que es diuen “paràmetres de frescor”,
que són aquells els valors dels quals indiquen si la mel ha estat collida fa poc temps o
no i si ha estat escalfada en el seu condicionament o no.
Els paràmetres són:
•

El seu contingut en hidroximetilfulfural (HMF), no ha ésser superior
a 40 mg/kg de mel, les mels acollides a la marca de garantia “ÉSMEL”

1

“muscle” de l'envàs: zona superior de l'envàs en la qual perd diàmetre per a estrènyer-se fins al de la
boca
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no han de ser superiors a 32 mg/kg (1 mg/kg = 1 ppm, parts per
milió), excepte per a mels de zones tropicals, que s'admet fins a 80
ppm. El HMF es forma a partir de la fructosa, per la seva
deshidratació (en general de les hexoses). Aquest paràmetre
augmenta amb el pas del temps.
El contingut de l'enzim diastasa ha de ser superior a 8 en l'escala de
Schade. La diastasa, com tots els enzims, és una substància de
naturalesa proteica que es va destruint amb el pas del temps o amb
els escalfaments. Les mels acollides a la marca de garantia “ÉSMEL”
han de ser superiors a 9º en l'escala de Schade,

•

Un dels canvis més palesos en la mel, i que sustenta mites populars variats, és la
cristal·lització, amb la qual la mel perd primer la seva transparència, es torna
translúcida després, perd la seva consistència líquida i es torna pastosa, més o menys
dura, al mateix temps que perd aromes, s'aclareix de color i s'endureix.
La mel, bàsicament, és una barreja sobresaturada de sucres i aigua (que té una
gran quantitat de sucres dissolts, “excedents”, més dels quals puguin romandre
dissolts en el seu contingut d'aigua), i per tant té tendència a evolucionar cap al seu
estat d'equilibri, cristal·litzant aquest “excedent”.
La cristal·lització està influïda per varis factors:
•

•

•

L'origen botànic: com ja s'ha comentat els nèctars de determinades
plantes són més rics en glucosa, sucre menys soluble, i tenen més
tendència a cristal·litzar, per contra, els nèctars de plantes més rics
en fructosa donen mels sense aquesta tendència.
Si el contingut en aigua, és alt, es retarda la cristal·lització. Però si
és molt baix pot tenir el mateix efecte, la mel és molt viscosa, el
que impedeix que els primers microcristalls emigrin per la massa de
la mel, d'aquesta manera es retarda la cristal·lització. En aquests
casos sol veure's una cristal·lització parcial, de cristalls gruixuts, en
el fons de l'envàs, i ramificacions de cristal·lització que pugen des
del fons. Per a una cristal·lització homogènia els continguts en
humitat més correctes estan entre el 17 i el 18%.
La cristal·lització augmenta de manera extraordinària quan baixen
les temperatures a la tardor, ja que entre 11 i 14º C està l'òptim de
creixement de cristalls.
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•

2.7.

La presència de partícules sòlides (de cera, pols...), actuen com
“plataformes” de fixació dels microcristalls accentuen la
cristal·lització.
Els defectes més freqüents de cristal·lització:

Separació en fases:
•

•

•

Per temperatures altes: A temperatures pròximes als 40ºC la mel es
fluidifica molt, i els cristalls que es formen no s'aguanten en la
massa de la mel i emigren al fons de l'envàs. Després s’estableix una
capa als fons amb cristall i una capa superior líquida.
Per envelliment: A aquesta mateixa situació es pot arribar per
l’envelliment de la mel, quan la fructosa, amb menys tendència a
cristal·litzar se situa a la part superior, a sobre dels cristalls de
glucosa que són més densos.
Per humitat alta: Una humitat alta, superior al 18’5 - 19%, provoca
una fluidificació de la mel i, com passava amb la temperatura alta,
una decantació dels cristalls que queden en la part inferior de
l'envàs formant una capa més o menys compacta (més si la mel és
rica en glucosa i menys si és més rica en fructosa).

“Vetes blanques”,( “marmolización”, “arborescencias” en castellà):
•

•

Són unes ramificacions blanquinoses que apareixen en la part
superior i/o en els laterals de l'envàs. Si estan en la part superior
normalment són degudes que van quedar atrapades (microbombolles,
que no es van poder decantar, i “es van assecar”.
Si estan en un lateral és que van deshidratar, sol ésser degut al fet
que al conservar la mel en un lloc fred la massa es “va encongir”, i es
va retirar de la paret deixant que entrés aire.

En ambdós casos el resultat són unes vetes blanques per una banda de la massa
de la mel cristal·litzada, aquest fenomen ha creat el mite popular, totalment fals, que
aquestes mels tenen barreja amb sucre o amb farina.
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3.

COMPOSICIÓ GENERAL RELACIONADA AMB EL TAST

La mel té una composició variable, com tots els productes naturals, però
aquesta variabilitat té uns límits. Part d'aquests límits estan fixats en la Norma de la
mel (RD1049/2003), fidel reproducció de la Directiva comunitària de la mel (Directiva
2001/110/CE). Aquesta Norma defineix què és el que legalment pot anomenar-se mel
en el nostre mercat i què no. Altres límits, que aquestes legislacions no especifiquen o
que són peculiars de determinats tipus de mels, estan delimitats per la pràctica
comercial.
Vegem quins són els principals factors de composició més directament
relacionats amb el procés de tast de les mels, i els seus límits:
3.1.

Aigua:

La majoria de les mels del nostre clima mediterrani tenen un contingut en aigua
que se situa entre el 15 i el 19 %. Per sobre del 18,5 % d'humitat, si hi ha
temperatura (23 – 25 º C) i si la mel està sense “decapar” (llevar la capa blanca
superior dels dipòsits), corre seriós risc de fermentació.
Normalment les mels de primavera tenen més humitat que les d'estiu, ja que les
plantes disposen de més aigua, la mel té menys concentració en sucres. A més, al ser
la humitat relativa de l'aire menor a l'estiu, a les abelles els resulta més fàcil
evaporar aigua del nèctar i concentrar-lo per a fer la mel.
A les nostres contrades, l’estació més perillosa per a la fermentació és la
tardor, és l’estació més plujosa i humida. A més del risc de fermentació, una humitat
excessiva (menor o igual al 18,5 %), provoca, quan les temperatures ambients són
mitges, cristal·litzacions defectuoses.
El risc de fermentació és més alt a temperatures altes, que afavoreixen el
creixement dels llevats responsables del procés (per això, de vegades, una mel que ha
passat l'hivern sense fermentar comença a fer-lo a la primavera-estiu, quan puja la
temperatura).
Altre factor de risc en la fermentació és la falta de neteja. Les zones de
treball netes, els recipients de mel nets i la mel decapada tenen menys llevats (que
estan en l'aire, en la pols del sòl...), i, per aquesta raó, menys tendència a fermentar.
La humitat de la mel està relacionada amb la seva fluïdesa, o amb la seva viscositat, si
es prefereix. En realitat el que una mel sigui més o menys fluida depèn també d'altres
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factors (contingut en proteïnes, entre altres), però el principal és el contingut en
aigua.
La mel de la Marca de Garantia “ÉSMEL”, ha de tenir un contingut en aigua no
superior al 18’5%.
3.2.

Sucres:

La mel conté sucres com elements majoritaris. Aquests sucres provenen de les
plantes, que els fabriquen en les seves fulles i parts verdes, mitjançant el procés
anomenat fotosíntesi. Aquest procés consisteix en la captació de molècules senzilles
de gas carbònic (CO2) de l'atmosfera i la seva unió successiva, aplicant l'energia solar,
fins a formar els hidrats de carboni, molts dels quals són sucres (generalment:
CnH2nOn). En aquest procés intervé també l'aigua (H2O) i s'allibera oxigen (O2).
Els sucres així formats poden ser bastant senzills, de molècules petites, com
són la glucosa o la fructosa, que tenen els mateixos components (C6H12O6) però lligats
entre si en l'espai d'una manera diferent. A aquests sucres senzills se'ls diu
monosacàrids, perquè contenen una unitat bàsica de sucre, i també “reductors”
perquè donen reaccions químiques de “reducció” (perdent oxigen, al contrari que les
“d'oxidació” que l’incorporen). La mel té també quantitats més petites d'altres sucres
“dobles”, que associen dos monosacàrids, els disacàrids: sacarosa (C12H22O12). I d'uns
altres de tres monosacàrids, els
trisacárids (fórmula general
C18H32O16)... I així fins a arribar
als més complexos de tots: els
midons.
Evidentment no totes les
plantes produeixen els mateixos
sucres ni en les mateixes
proporcions, encara que hi ha una
tendència que plantes pròximes
produeixin
nèctars
més
semblants, amb una composició
de sucres més semblant.
Després, depenent del sòl i del clima, haurà més o menys aigua i components
menors en aquest nèctar.
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La major o menor aportació d'enzims de l'abella al procés de formació de la mel
també provoca variacions en el contingut en sucres. Aquests enzims són substàncies
de naturalesa proteica les molècules de la qual s'acoblen a les dels sucres complexos i
els trenquen, transformant-los en altres més senzills. Així, la sacarosa, que és un
disacàrid present en totes les mels (C12H22O11), es trenca per l'acció de l'enzim
sacarosa, incorporant aigua (H2O) i cadascuna de les seves molècules es transforma
en dues: una de glucosa (C6H12O6) i altra de fructosa (C6H12O6).
La mel té una quantitat variable de sucres senzills (monosacàrids), que oscil·la
entre el 65 i el 80 %, amb un terme mitjà del 70 %. El contingut mig en fructosa és
del 38 %, i el de glucosa del 32 %. La fructosa és un sucre amb més poder edulcorant
que el de la glucosa. Però la glucosa és menys soluble en aigua, pel que té més
tendència a cristal·litzar.
Segons això si una mel té més fructosa tindrà més gust dolç i menys tendència
a la cristal·lització. En realitat la primera part d'aquesta afirmació no es compleix, ja
que les mels amb més fructosa són els melats, que contenen altres factors de gust
que esmorteeixen la importància del dolç. El principal és la presència d'una gran
quantitat de sals minerals, que donen components de gust salat que “esmorteeixen” la
dolçor de la fructosa. Les mels riques en fructosa solen ser d'estiu - tardor, època de
floració del garrover i dels brucs (Erica), que el seu nèctar té components de gust
amarg, el que també “esmorteeix” el seu gust dolç.
Quan hi ha un predomini de glucosa (mels amb components importants de
crucíferes: ravenisses, ruca,... Diplotaxis, Brassica,...) la mel tendeix a cristal·litzar en
cristalls gruixuts; si hi ha un predomini de fructosa (presència important de rosàcies:
ametller, Prunus amygdalus; d’abetzer, Rubus) la mel tendeix a fer cristalls fins.
3.3.

Minerals:

Els elements minerals que duu una mel estan en el sòl sobre el qual ha crescut la
planta de la qual prové. Es presenten, generalment, en forma d'ions metàl·lics (coure,
ferro, magnesi, manganès...), carbonats, fosfats, silicats, sulfats...
Aquests minerals són absorbits en forma de sals dissoltes en l'aigua, que
passen de les arrels a la saba de les plantes. D'allí són bombats als nectaris, on
s'incorporen al nèctar.
Les diferents plantes tenen diferent capacitat d'absorció dels minerals (les
seves sals), del sòl i diferent capacitat de transferir-los al nèctar. Per aquest motiu
hi ha nèctars més pobres en minerals, com els del romaní (Rosmarinus officinalis), i
altres més rics en minerals, com per exemple els de brucs i el garrover.
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Els melats contenen, pràcticament, els mateixos minerals que la saba, no han
passat “pel filtre” dels nectaris; és a dir, són generalment, d'alt contingut en
elements minerals.
Els minerals tenen un doble paper en el tast de mels. D'una banda són
majoritàriament responsables del color de la mel, ja que formen un complex amb la
matèria orgànica present, donant uns compostos marrons que, si abunden,
enfosqueixen la mel. Per tant, quants més minerals té una mel més fosca serà o, dita
del revés: les mels fosques tenen un contingut en minerals més alt.
L'altra característica del tast en la qual influeixen, és en el sabor. Ja que es
presenten en forma de sals, exciten les pupil·les gustatives del salat, sent
responsables de l'aparició de notes més o menys importants d'aquest gust (segons
que en contengui més o menys). Així doncs veurem com els colors foscs de la mel
s'associaran amb gustos amb components salats i un esmorteïment general del gust
dolç de les mels.
3.4.

Aromes:

Moltes flors tenen aromes característiques que els serveixen d’element
d'atracció dels insectes per a garantir la seva pol·linització i, amb això, la seva
producció de llavors i la seva perpetuació com espècie. Generalment, els nectaris, com
hem vist, estan en la flor, i en el nèctar es dissolen la part dels components aromàtics
solubles en aigua.
D'aquesta manera en el nèctar hi ha petites quantitats de components
aromàtics que són molt importants per a identificar certes mels. El cas més clar són
les mels de cítrics, que s'identifiquen pel seu contingut en antranilat de metil.
Altres mels, a més de tenir o no un compost aromàtic únic diferencial,
presenten grups aromàtics comuns, com és el cas dels components alcanforats de les
mels de labiades (romaní, farigola,...)
3.5.

Altres components minoritaris:

Com passa amb el color i l'olor, hi ha altres substàncies químiques que estan
presents en les mels en petites quantitats, i que estan generalment poc investigades,
però que provoquen una sèrie de sensacions específiques que ajuden a fixar l'origen
botànic d'una mel. Un grup d'aquestes substàncies són les quals provoquen sabor
amarg en els nèctars de les plantes del grup de les Ericácias ( brucs, arboceres).
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Aquest pot ser més o menys intens en segons quins brucs (Erica spp), arribant
fins i tot a dominar al dolç dels sucres i donar una mel francament amarga en el cas
de l'arbocera (Arbutus unedo).
Altre exemple d'aquesta importància és la sensació de boca clarament picant
del nèctar de les lletreres (família Euforbiàcias, Euphorbia, lletrera), que s'aprecia
principalment en la glotis i després envaeix a poc a poc la resta de la cavitat bucal,
arribant a donar mels clarament picants.
També és molt característica la sensació saïmosa, com d'haver menjat
cansalada crua, que deixen en les papil·les del paladar les mels amb alt contingut de
nèctar de xuclamels (Echium spp.).
Un últim cas molt clar és la sensació d'aspror que deixen en el paladar (paladar
“doble”) les mels amb aporti important de garrover (Ceratonia siliqua)

22

Protocol de treball del panell de tast de la Marca de Garantia “Ésmel”

4.

ORIGEN BOTÀNIC

4.1.

De les plantes:

Com hem vist en els apartats anteriors, les mels no procedeixen mai d'una sola
planta, sinó d'un grup. A més, a la casera es barreja el recollit avui amb la reserva ja
existent, i això és recol·lectat conjuntament per l’apicultor, pel que hi ha un
“arrossegament” de floracions.
Posteriorment, en l'acondicionament de la mel, l’envasador pot barrejar
partides de mel diferents per a completar la quantitat necessària per a un lot de
processat o per a equilibrar-les (estandarditzar color, aroma, gust...).
Malgrat tot això es parla de “mels monoflorals”, que són aquelles que
procedeixen majoritàriament d'una planta determinada. Aquestes mels són singulars,
tenen característiques diferencials, en les quals predominen les degudes al nèctar
d'aquesta planta.
Perquè una mel sigui considerada com a monofloral ha de tenir aquest predomini
de característiques clarament definida ve determinada per l'aparició de tres nivells:
4.2.

Nivell físic–químic:

Certes propietats físiques o de substàncies químiques característiques o de
proporcions establertes de substàncies comunes a la resta de mels.
Per exemple, és necessària la presència de certa quantitat del sucre minoritari,
rafinosa en les mels de romaní, i de la trehalosa en les de melat; d'un mínim de
substància aromàtica antranilat de metil en la de cítrics...
4.3.

Pol·línic:

L’aparició de certa quantitat del pol·len de la planta a la qual s'atribueix
l'origen de la mel, i presència dels pòl·lens pertanyents a les plantes de la floració que
acompanya a aquesta planta; així com absència del pol·len pertanyent a plantes de
floracions exòtiques, no relacionades amb la classificació final d'aquesta mel. Els
grans de pol·len de cada espècie són diferents, i poden ser identificats al microscopi
òptic, a 400 - 1.000 augments, per la seva forma, grandària,...
No totes les plantes produeixen la mateixa quantitat de pol·len, pel que
s'exigeix una presència mínima de determinats percentatges, diferents per a cada
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tipus de mel, per a atribuir-li la presència majoritària de nèctar d'aquesta planta.
Com exemple, es pot citar la següent llista en la qual s'indiquen, a títol orientatiu, els
percentatges aproximats comercialment admissibles d'algunes mels monoflorals (en
%):
TAULA Nº 1
Percentatge de pol·len present en una mel perquè sigui acceptada comercialment, com monofloral

acàcia falsa ................. > 10
albada ........................... > 30
taronger - mandarí .... > 10-12
taronger ..................... > 5-8
brucs ............................ > 45
tomani ......................... > 12
castanyer..................... > 80
compostes, cards ....... > 30 - 40
lavanda ......................... > 10

eucaliptus .................... > 70
gira-sol ......................... > 30
arbocera ...................... > 8
melades, HDE2 ............ > 3
rododendro.................. > 20
romaní ........................... > 12
timó, farigola .............. > 12
xuclamels ..................... > 45
enclova.......................... > 45

Exemples de grans de pol·len al microscopi (x 400 i x 1000)
xuclamels, Echium spp

.
card, Compositae

romaní, Rosmarinus officinalis

bruc, Erica spp.

2

HDE = Honey Dew Elements, “elements de melada” s'utilitza per a designar les partícules
microscòpiques semblants als grans de pol·len (fragments d’ hifas de fongs, cèl·lules d'algues...) que
apareixen en les gotes de melat, preferentment en els climes humits. En les zones mediterrànies, més
seques, les mels de melats tenen pocs o cap d'aquests elements diferencials
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4.4.

Nivell sensorial:

Les mels monoflorals de determinades plantes han de tenir certes
característiques sensorials (color, aroma, gust...). Per exemple, les mels de brucs han
d'ésser de color ambre - ambre fosc amb tonalitats clarament vermelloses i gust
amarg més o menys marcat; les de cítrics han d'ésser de color molt clar, tenir l'aroma
característica (antranilat de metil) i components àcids del gust.
4.5.

Classificació de Plantes

La classificació final d'una mel d'una manera certa, reproduïble, científica,
exigeix que compleixi amb les especificacions precises en aquests tres nivells. El que
passa és que tot aquest procés analític té un cost elevat en temps i despeses. Per
això, és més normal recórrer a l'anàlisi sensorial, que al cap i a la fi és el que farà el
consumidor final. I segons lots, o de tant en tant, o en casos de dubtes, analitzar
determinats paràmetres físic – químics o pol.línics més rellevants.
No sempre, com és ben sabut pels apicultores, estan sempre clars els límits de
definició i mentre que algunes mels tenen un origen monofloral molt clar i definit,
unes altres es troben en els límits entre dos o més tipus de plantes diferents, que han
contribuït amb el seu nèctar, de manera més o menys igual, a la formació d'aquesta
mel.
Quan una mel ha estat produïda a partir d'una floració diversa, variada, i no hi
ha un predomini clar d'un origen botànic definit, es diu que aquesta mel és
“multifloral” o de “milflors”. Aquesta denominació és, en realitat, un grup obtingut per
exclusió, en el qual entren totes les mels que no tenen un origen botànic definit. Per
tant és un grup molt ampli, en el qual trobarem des de mels multiflorals clares de
primavera, amb aromes florals delicats i subtils i gust dolç sense res més, fins a mels
multiflorals de tardor, fosques, denses, amb aromes intenses i gustos amb
aportacions àcides i salades.
Amb freqüència aquestes mels multiflorales, són preferides pels consumidors a
altres monoflorals. Això és totalment lògic, ja que la seva major riquesa en diferents
tipus de nèctars les fa tenir components sensorials (color, aroma, gust...) més
complexos.
Altres vegades les mels no provenen majoritàriament d'una planta en
particular, però sí d'una associació de plantes específica de determinats llocs.
Aquestes mels es poden definir pel conjunt de la vegetació que li ha donat origen, per
exemple: mel de prada, mel de muntanya, etc.
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Tornant a l'origen botànic, de les aproximadament 9.000 espècies botàniques
(plantes diferents) que hi ha entre la Península Ibèrica i les Illes Balears, les abelles
visiten no més de 300, unes per a recollir nèctar, altres per a recollir pol·len i altres
per a recollir pròpolis. Moltes d'aquestes plantes només són visitades ocasionalment o
en anys de meteorologia especial, que permet a les abelles collir fonts d'alimentació
no habituals. El més normal és que, en una comarca determinada, en total, any rere un
altre, les abelles no visitin més d'unes 80 - 90 espècies botàniques (plantes) distintes,
i en un apiari determinat, en el radi de pastura de les abelles (al voltant de 1’5 km.), no
visitin més de 30 - 40 espècies. Aquesta llista encara pot reduir-se més si tenim en
compte solament les plantes que es troben de manera majoritària a les mels.
Per a tenir una idea general hem preparat un quadre amb una llista d'aquestes
plantes principals, les seves zones d'aparició més importants, èpoques de floració i
presències associades: Taula nº 2. Les plantes es presenten agrupades per famílies
botàniques (una “família” botànica és un grup de plantes pròximes, semblants entre si,
amb característiques comunes; per exemple, la família de les labiades està formada
per plantes amb la flors que tenen dos llavis, amb tiges de secció quadrada, que són
generalment arbusts de tiges velles llenyoses i aromàtiques –romaní, farigoles,
lavandes, tomani, mentes, poliol, sàlvies, etc...).
Les famílies botàniques es divideixen en “gèneres”, que són les plantes d'una
família que més se semblen entre si; per exemple, en la família de les labials trobem
el gènere Thymus, que és el nom llatí de les farigoles, o el gènere Sàlvia, que és el de
les sàlvies.
Les diferents plantes d'un gènere s'identifiquen amb un nom científic que
consta de dues parts, un primer nom per al gènere i altre segon per a aquesta planta,
per a aquesta “espècie”; a efectes comparatius és com si nosaltres ens cridéssim
primer pel cognom i després pel nom. Per exemple, la farigola blanca es diu Thymus
mastichina; la farigola serpol es diu Thymus serpyllum; la sàlvia dels prats Sàlvia
pratense, etc.
En la Taula nº 2 es presenten, agrupades pel “parentiu botànic” (la seva
similitud), les plantes, o grups de plantes semblants, els pòl·lens de les quals apareixen
amb més freqüència en les anàlisis de mels, és a dir, de les plantes que són més
visitades i treballades per les abelles com fonts de mel o de pol·len. L'ordre pel qual
apareixen és l'alfabètic de famílies, i dintre de cada família l'alfabètic de les
espècies o grups d'espècies, donant els seus noms vulgars i el científic (llatí, escrit en
lletra cursiva i entre parèntesi).
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TAULA Nº 2 PLANTES D’INTERÈS APÍCOLA DE MALLORCA
FLORA

ÚS
APÍCOLA

ÈPOCA FLORACIÓ

INTERÈS
APÍCOLA

Família AGAVÁCIES
pita, Agave americana

M ++

agost

E

Família ARALIÀCIES
heura, Hedera helix

M ++, P ++

octubre

B

Família BORRAGINÁCIES
xuclamelsl, llengua de bou, Echium sp
borratja, Borrago sp.

M +++
M +++

abril – maig
abril - maig

Família CACTÁCIES
figa de moro, Opuntia ficus-indica

P ++

maig

FAMÍLIA CAPARIDÀCIES
taparera, Capparis spinosa

M ++, P ++

maig - setembre

Família CARIOFILACIAS
molinet, Silene cambessedesii
verdura, S. Vulgaris

M+
M+

maig
maig

Família CISTÁCIES
estepa blanca, Cistus albidus
estepa llimonenca o negra C. monspeliensis
esteparol, C. clusii,

P +++
P +++
P ++

març - juny
març – juny
març - juny

Família CNEORACEAE
granerola, raspall, Cneorum tricoccon

M+

maig

Família COMPOSTES (Asteràciae)
cards de primavera, Carduus sp, Galactites sp...
llevamà, Calendula arvensis
llicsons, Sonchus sp.
olivarda, Inula viscosa

M +++
M +, P ++
M+
P ++

abril
novembre - febrer
març - maig
setembre - octubre

Família CONVOLVULÁCIES
corretjola, Convolvulus arvensis.
corretjolí, Convovulus altaheoides.

M+

juny - juliol

E

Família CRASULÁCIES
consolva, Aeonium sp.
crespinell, Sedum sediforme

M ++, P ++

juliol

B

Família CRUCÍFERES (Brasicaceae)
ravenissa blanca, Diplotaxis erucoides
ravenissa groga, Sisymbrium spp
ruca, Eruca vesicaria

M +++
M ++
M +++

octubre - abril
octubre-abril
octubre - abril

MB
B
MB

Família ERICÀCIES
arborcer, Arbutus unedo
bruc, Erica arborea
cipell, xiprell, Erica multiflora

M +/++
M ++, P ++
M +++, P +++

novembre - gener
febrer-març
octubre - novembre

E-B
B
MB

Família EUFORBIACIES
lletrera, Euphorbia sp.

M +/++

març - juliol

MIG

MB
B
E
MIG
E
E
MB
MB
B
E
MB
E
MIG
MIG
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TAULA Nº 2 PLANTES D’INTERÈS APÍCOLA DE MALLORCA
FLORA

ÚS
APÍCOLA

ÈPOCA FLORACIÓ

INTERÈS
APÍCOLA

Família GUTÍFERES
pericó, estepa joana, Hypericum spp

M +, P +

juny - juliol

E

Família LABIADES
herba de Sant Ponç, Teucrium spp
garlanda, Lavandula dentata
romaní, Rosmarinus officinalis
tomaní, cap d’ase Lavandula stoechas

M ++ / +++
M ++
M +++
M ++

juny - juliol
Tot l’any
octubre - febrer
maig

B
B
B
E

Família LLEGUMINOSES (Favaceae)
acàcia falsa, Robinia pseudacacia
albada, botja de cuques, Anthyllis cytisoides
alfals, Medicago sativa,
anclova, Hedysarum spp
garrover, Ceratonia siliqua
violeta de penyal, Hippocrepis baleàrica
socarrell, Dorycnium pentaphyllum
trèvols, Trifolium spp. Medicago spp., Lotus spp
veça, Vicia sp.

M ++
M +++
M ++
M +++, P ++
M +++, P ++
M +++
M ++
M +++
M ++

maig - juny
maig -juny
juny - agost
març - maig
setembre - octubre
març - juny
maig
març - juny
juny

E
B
B
MB
MB
E
B
MB
E

Família LILIÁCIES
Aritja, arínjol, Smilax aspera
espàrrec, Asparagus spp.
albó, Asphodelus spp.
cebollí, Asphodelus fistulosus
all de serp, Allium sp

M ++, P +
M ++, P ++
M +++, P +
M +++, P +
M ++, P +

setembre octubre
juny - setembre
gener - març
febrer - març
abril

B
B
MB
B
E

Família MIRTÀCIES
eucaliptus, Eucalyptus sp.
murta, Myrtus comunis

M +++
M +, P +

juny – desembre ...
juny

E
E

Família MORÀCIES
figuera, Ficus carica

M+

juny – setembre
(fruits)

Família OLEÀCIES
aladern, Phillyrea spp.
olivera, ullastre, Olea europaea

M+
P+

març
abril - maig

Família OXALIDÀCIES
vinagrella, Oxalis spp.,

M ++, P ++

Desembre – març

MIG

Família RHAMNÀCIES
llampúgol, aladern, mata-selva, Rhamnus spp.

P ++

febrer

MIG

Família PLANTAGINÀCIES
plantatge, Plantago sp

P+

març - maig

E

Família PAPAVERÁCIES
rosella i cascall, Papaver sp.

P ++

maig - juny

B

Família RESEDÀCIAS
pebre d’ase, galva, Reseda spp.

M +, P +

maig

E

MIG
E
E
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TAULA Nº 2 PLANTES D’INTERÈS APÍCOLA DE MALLORCA
ÚS
APÍCOLA

FLORA

ÈPOCA FLORACIÓ

INTERÈS
APÍCOLA

Família ROSÀCIES
ametller, Prunus amygdalus.
abatzer, Rubus ulmifolius
fruiters, Prunus, Pyrus...

M +++, P ++
M ++, P ++
M ++, P ++

gener - març
juny - juliol
març - maig

MB
B
B

Família RUTÀCIES
tarongers, Citrus sp.
ruda, Ruta sp.

M +++, P +
M +, P +

març - abril
juliol

MB
E

Família UMBEL·LÍFERES
canyaferla, Ferula comunis.
fonoll, Foeniculum vulgare
fonollassa, Daucus carota

M +, P +
M ++, P +
M +, P +

juliol - agost
juliol – agost
juliol - agost

E
MIG
E

Família VERBASCÀCIES
trepó, Verbascum spp.

M +, P ++

juny - agost

MIG

Família VITÀCIES
raïm, Vitis vinifera

P+

febrer - agost

MB = molt bo;

B = bo;

M = mig;

E

E = escàs

Quan el pol·len és clarament diferent i permet identificar-lo com d’una planta
en concret, es dona el seu nom complet, per exemple la caléndula : Calendula arvensis.
Però de vegades les abelles visiten diverses plantes molt semblants, del mateix
gènere, els pòl·lens del qual són molt semblants; en aquest cas posem solament el nom
del gènere, per exemple: els xuclamels o bolenga (viboreras): Echium, seguit de
l'abreviatura sp: Echium sp., que vol dir “espècies del gènere Echium”. En algun cas
són varis els gèneres molt semblants i molt visitats, fins i tot de vegades s'engloben
amb els mateixos noms vulgars diversos gèneres científics: estepes Cistus,
Helianthemum...
S'ha de tenir en compte que la vegetació no és estàtica, sinó dinàmica, que
canvia amb el temps i l'activitat humana. Veiem alguns exemples: ara és freqüent que
la mel de espígol de Castella- la Manxa dugui una mica de gira-sol, perquè aquest
cultiu es va introduir en la zona gràcies a les ajudes econòmiques rebudes de
l'Administració (segurament quan s'acabin aquestes ajudes desapareixerà aquesta
situació); l'eucaliptus és una planta australiana introduïda a Europa fa uns 250 anys,
les seves plantacions industrials varien el paisatge i les fonts de mel per a les abelles.
Altres efectes de l'activitat humana, com la tala, els incendis forestals (fins al 70%
poden ser provocats)... ocasionen processos de degradació que canvien els
constituents dominants del paisatge, i al contrari, l'evolució natural de la vegetació
pot anar fent madurar el sòl i canviar la composició florística del terreny.
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També trobem l'acció de la meteorologia, que un any pot ser més favorable a
una floració que un altre en un mateix territori. Un exemple clar d'aquesta situació
són les mels de xuclamels. En el mateix apiari, si la primavera és plujosa s'afavoreix al
suclamel i domina el seu nèctar; però un altre any de primavera més seca, altres
plantes, amb arrels més profundes i fulles adaptades a evitar la pèrdua d'aigua
resisteixen millor, i llavors domina el seu nèctar. Per això, en anys diferents, el
mateix assentament de caseres pot donar un o altre tipus de mel.
4.6.

Transhumancia:

Per a acabar d'aclarir el panorama de l'origen botànic s'ha de tenir en compte
que una part de l’apicultura és transhumant. És a dir, que quan s'acaba la floració en
un lloc les caseres són carregades en vehicles i traslladades a altra floració més
tardana.
Aquesta situació està afavorida per la nostra climatologia i la nostra geografia,
referint-nos a la península Ibèrica, a les Illes Balears és poc habitual fer
transhumància. La concentració de les pluges en la primavera i la tardor, les
diferències d'altituds que generen diferències d'èpoques de floració, les
característiques del terreny, amb orientacions variades, fan que es puguin trobar
floracions encadenades en el temps, que permetin als ruscs estar en actiu un període
més llarg.
Això és un avantatge i un inconvenient per a l'obtenció de mels monoflorals, o
d'orígens botànics restringits. És un avantatge perquè, si es cull la mel d'unes caseres
abans d'aprofitar la següent floració, aquesta última s'emmagatzemarà sobre
bresques buides, i serà més fàcil obtenir una mel
monofloral. I pot ser un inconvenient perquè si,
per la circumstància que sigui (fallada de la
meteorologia, la floració...) no és retirada de la
casera la mel collida prèviament per les abelles,
es barregen floracions diferents de distints llocs,
donant lloc a mels multiflorals. En resum, el que
separa, finalment, les mels monoflorals és, més
que altra cosa, el maneig de l'explotació que faci
l’apicultor. El tipus de casera usada, pot tenir
també una petita influència, però el factor que
més influeix sobre el tipus de mel produïda (a
part de la meteorologia i la flora) és el pes de
l'habilitat professional i de les pràctiques de
maneig de l’apicultor que la produeix.
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5.

LA TÈCNICA DE TAST DE MELS

5.1.

Normes generals, condicions d'entorn:

El primer a tenir en compte és que el procés de tast és una degustació, no un
consum i ha de fer-se en les condicions adequades que facilitin la concentració
intel·lectual i l'aïllament d'elements de l'entorn que puguin distreure els sentits i fer
variar les conclusions.
És recomanable intentar treballar a les hores en els quals els nostres sentits
estaran més desperts. La millor franja horària és a mitjan matí. Quan un ja està
suficientment despert i prou lluny del desdejuni i el menjar de mig dia (dinar), quan no
es té encara fam. La repetició és imprescindible per a fixar les sensacions.
En qualsevol cas s'ha de procurar fugir de les hores prèvies o posteriors als
menjars i estar descansat, treballant sense presses i sense preocupacions.
Els dies de treball de tast no deuen utilitzar-se detergents, xampús o altres
elements d’higiene personal (cremes
d'afaitar, suavitzants de roba...) o
cosmètics que estiguin perfumats.
Especialment està desaconsellat l'ús de
colònies, perfums, laques o qualsevol
altre producte amb que es puguin crear
olors alienes en l'entorn de treball.
Igualment és aconsellable que el
dia anterior, i evidentment el dia de
treball de tast, s'eviti, o almenys
moderi, el consum de substàncies
agressives per als sentits: tabac, alcohol,
picants, cafè o te forts... És evident que
el consum de tabac ha estar totalment
prohibit en la zona de tast i, per als
tastadors, abans i durant el procés de
tast.
Com norma general es procurarà
que tot el procés es desenvolupi complint
les següents condicions:

31

Protocol de treball del panell de tast de la Marca de Garantia “Ésmel”

5.2.

Lloc de tast:

Ha de tenir llum natural, preferentment del Nord, o si no és possible llum
fluorescent bona i abundant, d'altra manera, a segons quina hora la llum pren
tonalitats que emmascaren informació (qui no recorda el preciós to daurat de la llum
de l'oest al caient de la tarda). La llum del Nord és més homogènia, i la fluorescent és
blanca, sense tonalitats grogues.
Les parets han de ser de color clar, preferentment blanc.
La taula de treball ha de ser de color clar, encara que sempre es pot cobrir
amb unes estovalles blanques o amb paper blanc dels d'un sol d’ús d’hostaleria.
L’habitació totalment lliure d'olors paràsits: a cuina, cafeteria, laboratori..., i
externs, així com d'altres focus d'entreteniment que distreguin l'atenció: música...
En els tasts professionals, de panell, cada zona de treball ha d'estar separada de les
dels veïns perquè no es puguin parlar ni veure, perquè no s'influeixin, existeix una
homologació de cabines de tast.
5.3.

Material de tast:
•

•

•

•

•

Una tovallola de cotó, és freqüent que al manipular les mels taquem
els pots, la taula, les mans... i és convenient tenir a mà alguna cosa
amb què netejar-nos.
Una paperera amb una borsa de plàstic o un poal de les escombraries,
per a llençar les restes del tast (tovallons, palets, torcaboques de
paper o rotllo de paper de cuina, per a netejar-nos la mel...).
Aigua mineral de baixa mineralització per netejar-nos la boca. Pel
tast s'han d'evitar les aigües riques en sals minerals (d'alta
mineralització) salades de gust.
Tassons d’aigua, el sentit del gust se satura al cap d'unes quantes
mostres, diguem 4 o 5 mels, més o menys segons cadascun, pel que és
necessari regenerar-lo, rentar les papil·les. Per a això bastarà amb
glopejar un poc d'aigua de baixa mineralització per tots els racons de
la boca, preferentment sobre la llengua, on estan les papil·les.
Són adequades per posar la mel a tastar les culleretes de cafè o
palets de plàstic per a cafè (de les que s’usen a les màquines
automàtiques de cafè). No s'han d'utilitzar les de fusta, perquè
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tenen aromes propis que s'emmascaren amb els de la mel. Les
culleretes de plàstic que tinguin olor tampoc estan indicades per a
aquest treball. Si s’ha treballar amb mels cristal·litzades les
culleretes o els palets han de tenir una certa rigidesa, per a poder
treure còmodament la massa dura.
•

•

•

5.4.

Convé tenir un plat en el qual anar deixant les culleretes,
també unes llesques de pa per olorar-lo cada poques mostres i
regenerar la capacitat de l'olfacte. Si no ens passarà el mateix que
amb el gust, que perdrem sensibilitat olfactiva d'una mostra a les
següents. També podem menjar algun mos de pa de tant en tant per a
regenerar la capacitat gustativa. No ha de ser pa amb malta
(torrades d'aperitiu...), sinó pa normal. A alguns els agrada utilitzar
poma verda àcida o algun preparat de suc de llimona per a regenerar
la capacitat de l'olfacte i del gust.
Tendrem una llibreta i un bolígraf per a prendre notes del que ens
interessi recordar. Eviti els retoladors amb dissolvents, que oloren, o
qualsevol altre tipus d'element d'escriptura que introdueixi olors
estranyes en l'àrea de treball.
Aprenentatge i verificació de resultats:

Per a poder aprendre bé les sensacions que produeixen els diferents tipus de
mel és necessari disposar de mostres patró “certificades”, de les quals coneguem
positivament el seu origen i evolució.
Lamentablement això és difícil de
vegades, ja que en el mercat es tendeix a
comercialitzar
productes
més
aviat
estàndard. Per a tenir una bona col·lecció
els integrants del Panell de Tast, han
d’indagar en els apicultors de la zona,
especialment en l'època d'extracció, per a
aconseguir mostres representatives i
anteriors al processat.
Altre problema de la col·lecció de
mostres de mel és que envelleixen amb facilitat, la majoria de les mels rarament
superen els dos anys sense perdre gairebé tots els seus components més agradables:
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aromes, gamma de gustos no dolços, textures...: Passat aquest temps solen convertirse en una massa d'aigua i sucre sense més connotacions, pel que contínuament s'ha
d'estar renovant peces d'aquesta col·lecció.
Per certificar les mostres és convenient disposar d'un refractómetre de
butxaca, per a mesurar la humitat de la mel. Aquest senzill aparell òptic permet
conèixer la humitat llegint en una escala quant es desvia la llum al passar a un prisma a
través de la mel; a distintes concentracions de sucre distinta desviació.
Sobretot al principi de treballar en es tast de mels és convenient avaluar
sensorialment la humitat, i anotar la nostra apreciació, en la sèrie de mels que
estiguem treballant. Després s'amidarà aquest paràmetre amb el refractómetre i així
s'anirà ajustant la nostra capacitat de detectar-lo; un tastador experimentat pot
tenir fàcilment una precisió de mesura d'humitat de ± 0,5 %.

Igualment, si es treballa amb mels de
melats, per a “certificar-les”, és convenient
disposar d'un conductivímetre de butxaca, el que
en el mercat es coneix com “tester” (que en
anglès és “comprovador”) per a fer el mateix que
amb el refractómetre i la humitat, disposar d'un
sistema totalment objectiu que ens permeti
verificar el nostre nivell d'apreciació d'aquest
paràmetre, el contingut en sals minerals en
aquest cas.
Finalment, per a acabar de solucionar
dubtes sobre l'origen botànic de les mels, pot
utilitzar-se un microscopi òptic amb capacitat de
treball a 400 i 1000 augments, dotat d'un ocular
micromètric que permeti calcular les mesures
dels grans de pol·len per a una identificació més
correcta.
5.5.

El procés de tast:

El procés en si té quatre fases bàsiques: sensacions visuals (veure), sensacions
olfactives (olorar), sensacions de boca (agradar, tastar, temperatura, sensacions
químiques...) i anotar.
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Per a desenvolupar-lo amb garantia fa falta disposar d'una certa quantitat de
mel, el millor és al voltant dels 250 g., l'ideal és en l'envàs de venda de 500 g.; iguals
per a totes les mostres; en vidre transparent; aproximadament 1,5 vegades més alt
que ample; nou o suficientment net; amb absència de restes d'olors anteriors;
cilíndric, sense arestes en les quals es vegi la mel més clara; i plens de mel fins als
2/3 parts de la seva capacitat, per a deixar un espai en el qual es puguin concentrar
les aromes; i identificat solament per un nombre de referència, sense etiquetes ni
obstacles d'apreciació de les seves qualitats.
En qualsevol de les operacions de tast que anem a descriure és necessari anotar
les sensacions identificades, i avaluar-les, establint un llenguatge el més precís i
objectiu possible, i utilitzant un sistema de puntuacions que discrimini el màxim
possible per a cada paràmetre jutjat. D'aquesta manera el resultat del tast serà una
fitxa que permetrà memoritzar i comparar els resultats de les diferents mels
tastades.
Mitjançant aquestes anotacions podrem distingir fàcilment les mels del mateix
origen d'altres distintes, i establir criteris de qualitat dintre d'un mateix tipus de
mel.
Els diferents tastador tenen distintes capacitats de detecció i de
memorització de sensacions; els menys dotats simplement tenen més treball per
davant fins a adquirir la destresa necessària. El que és evident és que, amb més o
menys precisió, gairebé tots som capaços de tastar i emetre un dictamen, una
classificació; i que a menor aptitud personal es poden aconseguir bons resultats
simplement treballant més.
Les mostres a tastar han estar a la mateixa temperatura, ambient, uns 20 º C.
S’ha de començar per les mels presumptament més suaus, les més clares, per a
acabar per les més fosques.
5.5.1.

Les sensacions visuals (la vista):

Per a apreciar les sensacions visuals d'una mel s’ha subjectar l'envàs pel fons
amb els cinc dits de la mà dreta (excepte si s'és esquerrà) i dur-lo a l'altura dels ulls
sobre un fons blanc, enfront d'una finestra amb llum natural del nord (la més
homogènia) o amb llum artificial blanca (fluorescent). Hem de treballar sobre una
taula còmoda, coberta amb unes estovalles o un paper blanc, amb les mels en pots de
vidre, com s'ha descrit, situats davant del tastador.
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És important fixar-se en el color de la mel en la zona superior de contacte amb
l'envàs.
En aquesta fase s'ha de procurar apreciar en les mostres:
•
•
•
•

El color, relacionat amb el seu origen botànic.
La cristal·lització,
La fluïdesa, relacionada amb la humitat i l’origen botànic,
La possible presència d'alguns defectes: falta de neteja, bombolles
de fermentació, bombolles de deficient decantació,

Vegem un poc més en detall aquestes característiques visuals:

Color:

5.5.1.1.

El color de les mels, com ja s'ha comentat,
està relacionat amb la presència de determinades
substàncies orgàniques, pròpies de les plantes de
les quals ve aquesta mel, i de la quantitat de sals
minerals presents, també pròpies d'aquestes
mateixes plantes.
En general, en la nostra zona, les mels de
primavera són més clares que les de tardor.
Alguns colors especials poden dirigir-nos cap
a determinats orígens botànics o excloure'ns-els.
Si ens atenim a la classificació de colors del
comparador Pfund, per ser la més universalment
acceptada, podem dir que els colors de les mels són:
-

blanc aigua
blanc extra
blanc
ambre extra clar
ambre clar
ambre
ambre obscur

:0a8
: 9 a 17
: 18 a 34
: 35 a 48
: 49 a 83
: 84 a 114
: més de 114

mm Pfund
mm Pfund
mm Pfund
mm Pfund
mm Pfund
mm Pfund
mm Pfund

La utilització d'aquestes nomenclatures de color ens permetrà tenir un
llenguatge homogeni, que és imprescindible per a entendre'ns. Per exemple, les mels
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d'ametller, cítrics, lleguminoses, ravenissa, romaní, estan en la gamma dels blancs. En
la gamma del ambre clar i ambre ens trobem amb la majoria de les mels de brucs,
abetzer, garrover...
Altra manera de fer-nos patrons de color, és utilitzar una xeringa, aigua i una
solució de iode de les que venen en les farmàcies com antisèptic. Posant en distints
envasos quantitats conegudes de la solució de iode, entre el 1% i el 25% del total de la
seva capacitat, i completant amb aigua podem tenir una escala de referència.
Però part de les nostres mels tenen particularitats de colors que s’han de
conèixer-se, per a això recorrerem a observar el color en el punt de contacte de la
seva massa amb el vidre, en tast de vins es diu “halo”, inclinant l'envàs de cristall i
mirant aquest punt de contacte. D'aquesta forma aconseguirem independitzar-nos
més (evidentment no del tot) de la “contaminació” de color deguda al vidre de l'envàs
( de vegades verdós...).

Humitat:

5.5.1.2.

La humitat d'una mel pot ser percebuda sensorialment apreciant la viscositat.
Com menys aigua té una mel més espessa i viscosa és, però aquesta apreciació pot
variar amb:
•

•

•

La temperatura de la mel: a temperatures
més altes la mel està més fluida.
L'estat de cristal·lització: la presència de
cristalls i fa la mel més viscosa i dificulta
l'apreciació de la humitat.
Determinats orígens botànics: algunes mels
de brucs tenen un contingut alt en una
proteïna que li dóna una viscositat major de la
qual correspon a la seva humitat.

Per a no errar és convenient entrenar-se a apreciar la
humitat omplint una cullerada de cafè de mel, alçant-la uns 15
- 20 cm. i deixant-la caure sobre la superfície de la mel.
Com norma general, a temperatura ambient (18 - 22ºC),
si la mel que cau acaba fent un fil tan prim que es desvia simplement amb l'aire de
l'alè estarem en una humitat de l'entorn del 16 %. Si la mel que cau a l'arribar a la
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superfície de la mel plega el doll sobre si mateix, alternativament a un costat i a
l'altre, estarem en una humitat d'entre el 17 i el 18 %. I, finalment, si el doll que cau
s'incorpora a la superfície de la mel sense plegar-se estarem en una humitat superior
al 18 %.
Com a comprovació final, en mels del mateix estat de cristal·lització, poden
invertir-se els envasos (tancats, és clar) i comparar la velocitat de pujada de la
bombolla d'aire. Aquesta comprovació és convenient fer-la al final, ja que, en cas
contrari, al tornar a obrir-los vessarem mel de la tapa a la zona de treball.

5.5.1.3.

Cristal·lització:

La cristal·lització és un procés normal de les mels, mitjançant el qual les
molècules de sucres s'agrupen passen d'estar separades individualment i aïllades
entre si per unes altres d'aigua (estan dissoltes) a estar unides unes amb les altres.
Normalment aquestes unions de molècules de sucres es fan d'una manera regular,
repetint un esquema de simetria en l'espai (formant un cristall). Neixen com
microcristalls, petits, a partir de poques molècules, però després creixen de
grandària segons van capturant altres molècules i incorporant-les al cristall.
Dels sucres que componen la mel, el que té més tendència a formar cristalls (és
menys soluble) és la glucosa. Per tant, com ja s'ha comentat, les mels de plantes amb
nèctars rics en glucosa cristal·litzaran més i més ràpidament que les de nèctars rics
en fructosa.
La cristal·lització té dues fases, en primer lloc es formen els nuclis de
cristal·lització, que són els cristalls microscòpics inicials, els microcristalls. Aquesta
fase sol aparèixer quan refresca i la temperatura diürna cau per sota dels 13 º C, el
que fa més lents els moviments de les molècules dissoltes en la massa de la mel. A una
temperatura ambient més calenta, les molècules de sucres es mouen amb més energia
i quan xoquen se separen, reboten. Quan fa fred els moviments de les molècules són
més lents i quan xoquen no surten rebotades, sinó que queden “enganxades” (per les
zones de diferents càrregues elèctriques), generant llavors un microcristall.
Aquesta fase és més ràpida com més partícules microscòpiques en suspensió
tingui la mel (grans de pol·len, micropartícules de cera, pols...), que actuen com
plataformes d'enganxament de les molècules. Visualment en aquesta fase la mel perd
transparència i es torna translúcida quan els microcristalls es formen homogèniament
en tota la seva massa. Si la mel està, durant algunes hores del dia, a una temperatura
més alta (22 - 25 º C), o si té una humitat alta (superior a 18,5 - 19 %), estarà més
fluida. Llavors els microcristalls que s'han format en les hores de fred cauen al fons
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de l'envàs, tornant aquesta zona més translúcida i mentre la part alta es manté més
clara.
La segona fase de la cristal·lització és el creixement d'aquests cristalls fins a
fer-se visibles, el que fa que la massa de la mel es torni opaca. Aquesta fase es veu
accelerada a temperatures de l'ordre dels 14 º C i també depèn del contingut en aigua
i en sucres de la mel. Al final produeix un camuflament de la humitat, si és homogènia,
i un aclariment en el color de la mel (els cristalls reflecteixen molt més la llum i es veu
llavors la massa més clara que la mel líquida).
Una cristal·lització homogènia és símptoma d'una humitat correcta i una
homogeneïtat de la mel en qüestió.

5.5.1.4.

Defectes detectables per la vista:

La vista ens permetrà també apreciar alguns dels defectes que pot tenir una
mel. Anem a passar revista als que serien els principals.

Presència de partícules estranyes
En la fase visual també pot apreciar-se l'absència de partícules indesitjables
en la mel, és a dir la seva neteja o brutícia.
Fonamentalment aquestes partícules poden ser fragments de cera o fragments
d'abelles arrossegats del procés d'extracció, fragments dels vegetals emprats en el
fumador... En qualsevol cas són indesitjables en una mel destinada al consum directe i
denoten, com a mínim, una falta de decantació en el processat d'aquesta mel.

Bombolles, per decantació o fermentació
Visualment també pot apreciar-se la presència de bombolles en la massa de la
mel. Aquestes bombolles poden tenir dos orígens diferents: falta de decantació i
fermentació.
Les bombolles de falta de decantació es concentren en una fina capa
blanquinosa superficial i són de grandària homogènia, generalment molt petita. Si
l'envàs té un muscle recte també poden veure's sota aquest muscle, atrapades.
També és possible detectar-les com vetes blanques en els laterals dels envasos que
han estat en llocs molt freds, quan la massa de la mel s'encongeix i es retira de la
paret de l’envàs.
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Les bombolles de fermentació es formen en tota la massa de la mel sempre que
tingui una humitat superior al 18,5 %, que la temperatura sigui l'adequada i que hagi
llevats (que estan en la pols atmosfèrica..., com més nets siguem menys llevats haurà).
Són el resultat de l'activitat dels llevats, que consumeixen els sucres de la mel per al
seu creixement i alliberen com substàncies de deixalla de la seva activitat biològica
àcids i gas carbònic. Per tant, trobarem bombolles de diverses grandàries, des de les
petites recents fins a les més gruixudes que van començar a formar-se fa temps.
Quan una bombolla ja és molt gruixuda puja a la superfície de la mel i allibera allà el
seu gas carbònic. Això fa que quan obrim un envàs fermentat notem una sortida de
gas, així com una clara olor a vinagre (àcid acètic) i un gust marcadament àcid en la
mel.
La mel fermentada no és tòxica (com no ho són molts altres productes
fermentats de la nostra dieta: iogurt, formatges, cervesa, vi...), però no compleix les
condicions de composició que marca la Norma de la Mel i la Directiva Comunitaria i no
pot ser comercialitzada per a consum directe.

La cristal·lització defectuosa:
La cristal·lització incompleta, o fraccionada o defectuosa. A causa moltes
vegades d’un escalfament mal controlat en el qual es destrueixen la major part dels
cristalls primaris. La cristal·lització és lenta i es formen cristalls gruixuts que
precipiten sobre el fons o emigren cap a les parets produint masses cristal·lines
compactes separades entre si per mel més líquida (de concentració d'aigua alta.
La separació en fases és una de les alteracions més perillosa doncs acaba
fàcilment en una fermentació. Quan una mel és massa fluida, per excés d'humitat o
per conservar-se a una temperatura ambient mitjana-alta, els nuclis de cristal·lització
que es formen no se “sostenen” en la massa de la mel, i cauen al fons. S'estableix
llavors un gradient d'humitat, ja que la capa més baixa rep els cristalls de sucres, més
secs, amb poca aigua, mentre que en la part alta de l'envàs s'acumula la part amb més
humitat. El resultat és una fermentació fins al nivell d'humitat 18,5 %, més o menys,
per sota d'aquesta humitat els llevats responsables d'aquest procés troben un
ambient massa sec i no poden viure.

Vetes blanques “Marmolizaciones”.
Altre defecte que es pot trobar a les botigues són mels amb vetes més clares a
les parets del pot; aquest aspecte el donen les bombolles d'aire que entren en la mel
durant l'envasat i que després emigren a les parets i la superfície i es dessequen els
cristalls de glucosa amb els quals entren en contacte. També pot ser degut al fred,
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que causa una retracció de la massa de cristalls i deixa un espai entre aquesta i la
paret de l’envàs, formant-se llavors una borsa d'aire que deshidrata novament els
cristalls.

Enfosquiments en zones superiors:
De vegades, apareixen enfosquiments en la mel de les zones superiors dels
envasos. Aquests, evidentment, s'aprecien millor en les mels clares, passant més
desapercebuts en les fosques. Això passa quan la tapa de l'envàs, generalment, per
frec, perd el seu vernís protector i la mel entra en contacte amb el metall; en aquesta
circumstància hi ha una “emigració” del ferro del metall a la mel, aquests ions
metàl·lics, de ferro en aquest cas, formen quan s'uneixen amb la matèria orgànica de
la mel, uns compostos de color marró, que enfosqueixen a la mel, com ja es va
comentar al parlar del contingut en minerals de les mels.
Les sensacions olfactives (l'olfacte):

5.5.2.

La diferenciació de les mels per l'olfacte necessita que el lloc de tast estigui
lliure d'olors paràsites (tabac, cuines, laboratori, vehicles,...).
Aquest sentit té, com vèiem al principi la via nasal directa, dues vies de
captació diferenciades:
•

•

La via nasal directe, que es percep directament, a les fosses nasals,
mitjançant les aromes que la via que s'evaporen a temperatura
ambient (al voltant dels 20 º C).
La via retronasal que es percep a través de la comunicació de les
fosses nasals amb el paladar, mitjançant les aromes que s'evaporen
en la cavitat bucal (a uns 37 º C).

Per a olorar per la via nasal directa s’ha de col·locar el pot amb la mostra
directament sota el nas i destapar-lo allí mateix per a intentar capturar el màxim
possible dels components aromàtics, despresos i acumulats en aquest espai, entre la
tapa i la superfície de la mel. Una vegada capturats (“gastats”) aquestes aromes, o si
la mel està cristal·litzada (cal tenir en compte que en aquest estat s'alliberen pitjor),
es pot tornar “a produir”, a desprendre, una quantitat major de substàncies
aromàtiques, que permetin apreciar millor les sensacions, agitant la massa de la mel
amb una cullereta.
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Hem d’intentar separar tot el possible els diferents components aromàtics, per
a això s'han de fer primer un parell d'inspiracions profundes, per a captar les aromes
que es volatilitzen abans, les aromes primàries, les més abundants. Després han ferse diverses inspiracions curtes seguides per a captar les aromes secundàries (que es
desprenen després). S'ha d'intentar la identificació d'aquestes aromes i apreciar la
seva intensitat (febles / fortes) i la seva persistència (fugaces / persistents), a més
de percebre el seu ordre de sortida.
Quan l'olfacte se satura, després de 4, 5,... mostres, és convenient olorar una
llesca de pa per a netejar i recuperar sensibilitat olfactiva. També poden fer-se
diverses inspiracions profundes a través d’una tela de la roba.
Per a olorar una mel per la via retronasal hem de posar sobre la llengua una
petita quantitat, un terç de la capacitat d'una cullereta de cafè és més que suficient
(més o menys depenent de la sensibilitat individual del tastador). Una vegada la mel
sobre la llengua es dissol amb la saliva i es passeja per tota la cavitat bucal perquè
s'escalfi.
Quan es considera que la barreja de mel i saliva és homogènia i que està a la
temperatura del cos s'empassa, però s'ha d'estar molt atent a aquest moment, ja que
és llavors quan les aromes despreses passen a la cavitat nasal i quan podem apreciarles. Pot ajudar-se a aquest procés fent una petita aspiració d'aire per la boca,
bruscament i en el moment d'empassar, que ajudi a arrossegar les aromes des de la
boca fins a la pituïtària del nas on poden ser identificades i memoritzades.
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5.5.2.1.

Aromes:

Totes les mels tenen un fons d'aroma floral indeterminat, a ram de flors
(“bouquet”), però existeixen algunes aromes particulars que són indicadores de grups
de mels, alguns fins i tot són específics d'un sol tipus. Lamentablement no s'ha
desenvolupat un llenguatge homogeni per a descriure'ls. De qualsevol manera a
intentarem fer-lo de la manera el més clara i exacta possible.
•

Afruitat: Típic de les mels amb components importants de plantes
de la família de les rosàcies, de les quals tenim dos representants en
la nostra apicultura, la mel d'ametller i la d’abetzer. Són fàcilment
distingibles perquè la primera gairebé sempre està en la gamma dels
blancs, únicament a les Balears s'ajunta amb l'arrossegament de
floració de tardor i pot haver mels d'ametller de color ambre extra
clar o fins i tot ambre clar, mentre que la mel de batzer, per contra,
està sempre en la gamma del ambre clar o ambre.

•

Canforat: Ho tenen com bàsic totes les labiades. En les mels de
romaní és menys intens i persistent. En les de farigola, a més, hi ha
clars components fenòlics.

•

Amilàci: Típic de les plantes de la família de les lleguminoses, és
molt tènue i poc persistent, difícil d'apreciar sobretot segons quines
altres plantes l’acompanyin en la formació de la mel.

•

Antranilat de metil: Aquest compost químic és l'olor exclusiva de les
mels de flor del taronger; la seva intensitat i persistència són
notables, però amb variacions d'un tipus de cítric a altre (segons
quines varietats de tarongers, clementins o híbrids de mandarins, o
llimoners) i d'un microclima a altre.

•

Bosc de caducifolis a la tardor: Aquesta és una olor complexa, és la
que s'aixeca quan es trepitja la fullaraca d'arbres de fulla caduca a
la tardor, una barreja d’humus, bolets i fulles seques. És típic de les
mels de brucs, una de les més intenses.

•

Malteat: L'aroma d’infusió de malta (ordi torrat) és típic de les mels
de melat. Serà més o menys intens segons la quantitat de melat de la
mel. És mitjanament intens i persistent en el nasal directe, però
augmenta substancialment en el retronasal.
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5.5.2.2.

Defectes captats per l'olfacte:

En aquesta fase també poden i deuen detectar-se alguns defectes olfactius,
que es produeixen en les fases de collita, extracció, o conservació del producte:
•

Olor a fum, a causa de l'excessiva utilització de fum en els processos
d'extracció de la mel.

•

A repel·lents químics utilitzats en el desabellat (oli d’ametlles
amargues,…).

•

Aromes paràsits, que la mel pot capturar durant l'emmagatzematge
(sobretot si s'utilitza la mateixa nau per a altres productes, els
envasos no són hermètics, etc.).

•

Aromes àcides propis de la fermentació de la mel.

•

A caramel, propi de mels sobreescalfades; sotmeses a temperatures

•

5.5.3.

elevades, que caramelitzen els sucres. Serà més o menys intens
segons l'escalfament.
A timól, residual de tractaments realitzats a les caseres contra
determinats àcars (Acarapis, Varroa)
Les sensacions de boca 1, (el gust):

Quan es posa la mel sobre la llengua, es dissol amb saliva i es passeja per la
boca per a escalfar-la i evaporar les aromes perceptibles per la via retronasal
s'aprofita per a detectar els gustos. En aquesta fase és important barrejar bé la mel
amb la saliva, fins a aconseguir una barreja homogènia, que permetrà detectar millor
les sensacions de boca d'aquesta mel. Com ja s'ha esmentat s'ha d'estar molt atent i
concentrat, perquè la mel dissolta excitarà les papil·les gustatives de la llengua i el
paladar situades en distintes posicions i això ens permetrà apreciar i distingir els
seus gustos.
Notarem llavors l'excitació de les papil·les gustatives del dolç de la punta de la
llengua, però també les de l'àcid dels laterals (mels de cítrics...), les de salat del
centre - lateral (mels de melats, garrover...), i les d'amarg del fons (mels de brucs...).
Aquestes zones poden identificar-se molt bé posant successivament sobre la
llengua, i esbandint amb aigua entre l'una i l'altra prova, un poc d'aigua amb sucre,
d'aigua amb suc de llimona, d'aigua amb sal i de cafè sense sucre (encara que
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d'aquesta manera la percepció no serà del tot correcta doncs tindrem sensacions
mixtes: el suc de llimona té components dolços –fins i tot amargs si està vell o si duu
olis essencials de la pela– i el cafè tindrà components salats i àcids –més o menys
marcats depenent de quin tipus de cafè sigui–).
És més recomanable, per a aïllar i memoritzar les zones de la llengua on estan
les papil·les gustatives d'àcid i amarg utilitzar respectivament dissolucions d'àcid
cítric o àcid acètic i de quinina respectivament. Aquestes dissolucions tenen, a més,
l'avantatge que al ser inodores ens permeten concentrar-nos en la sensació gustativa i
no ens distreuen amb altres sensacions olfactives.
A títol indicatiu, com referència, poden utilitzar-se com patrons d'entrenament
de sensacions gustatives les següents dissolucions:
•

•

D'àcid: uns 0,5 grams d'àcid cítric o tartàric (una mica, el que
s'agafa entre dos dits, tot just una punta de cullerada de cafè) en 1
litre d'aigua mineral de baixa mineralització.

D'amarg: uns 5 mil·ligrams de quinina en qualsevol dels seus derivats
(tot just el que es pot recollir amb la punta d'una navalla; es pot
aconseguir a través d'una farmàcia) en 1 litre d'aigua mineral de
baixa mineralització.

•

De dolç: uns 6 grams (una cullerada de cafè ben plena) de sucre
blanc normal (sacarosa) en 1 litre d'aigua mineral de baixa
mineralització.

•

De salat: uns 3 grams (una cullerada de cafè ben rasa) de sal fina de
cuina (clorur sòdic) en 1 litre d'aigua mineral de baixa mineralització.

S'ha de tenir en compte que les persones tenim diferents sensibilitats per a
aquests gustos, pel que segons qui haurà de variar aquestes quantitats. També s'ha de
tenir en compte que, així com el gust dolç i el salat estan més que presents a la nostra
cultura, no succeeix el mateix amb l'amarg i una mica menys també ocorre amb l'àcid,
per als quals hem d'educar-nos més.
5.5.3.1.

Gustos en mels:

Totes les mels tenen el gust dolç com a bàsic, però algunes tenen components
de gust més o menys marcats que ens serviran per a diferenciar unes de les altres:
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•

Àcid: El tenen les mels de labiades amb lleugeres notes, gairebé
inapreciables en les mels de romaní (sol o amb ametller) i més
intenses en les de farigola. Clarament apreciable en les de flor del
taronger i esberzer (Rubus spp.), que es diferencien sense dificultat
per la seva distinta aroma i el seu color, molt diferent.

•

Amarg: El presenten, atenuat, algunes mels d'ametller, de varietats
antigues, entre les considerades clares, i les mels amb components
de brucs entre les de color ambre més o menys fosc. A major riquesa
en brucs major intensitat i persistència del gust amarg. El cas límit
és la mel d'arbocera, en la qual el gust amarg arriba a dominar al
dolç. Amb el temps la intensitat i persistència de l'amarg disminueix,
arribant a desaparèixer totalment al cap d'uns mesos o una mica més
d'un any, depenent del seu nivell inicial.

•

Salat: El trobam a les mels fosques, i és més intens com més fosca
és una mel. On s'aprecia més clarament és en les mels de brucs,
garrover i melats d'alzina. La diferència entre les tres la trobam en
l'aroma típica dels brucs, unit als seus tons vermellosos en el color i
la sensació de paladar aspre, típica del garrover; i al color gris i
l'aroma a malta en els melats.

A més del gust detectable en les papil·les gustatives hi ha altres sensacions de
boca que ens indiquen orígens florals. Les més clares, que ja comentàrem al parlar de
l'origen botànic, són:
•

•

Un picant amb retrogust, que apareix després del tast i va pujant
d'intensitat, sol ser bastant persistent, és característic de les mels
amb presència important de nèctar de lletreres (Euphorbia spp.);
aquesta sensació està també en el làtex, la saba blanca i viscosa
d'aquestes plantes.
Una sensació aspra, astringent, en la mucosa bucal, sobretot del
paladar, en les mels de melat de garrover (Ceratonia siliqua).

Després de tastar una mel, per a recuperar sensibilitat, és convenient rentar la
mucosa bucal glopejant aigua mineral de baixa mineralització. Cada tres o quatre mels,
és convenient mastegar un poc de pa.
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5.5.3.2.

Defectes detectables pel gust:

Els principals defectes que podem apreciar mitjançant el gust són:
•

El sabor a “caramel”, propi de mels exposades a temperatures
elevades que caramelitzen part dels seus sucres. Aquest defecte ja
es va comentar entre els detectables nasalment, però té també
components de gust, amarg, que el caracteritzen

•
•

El sabor àcid propi de les mels fermentades, provenint de la
transformació que fan els llevats de part dels sucres en àcids, gas
carbònic..., va unit a la presència de bombolles, a la producció de gas
(a l'obrir l'envàs es nota una sortida d'aquest carbònic) i a olor a
vinagre (àcid acètic).

•

5.5.4.

també poden resultar contaminades per sabors
d'arrossegament quan s'introdueixen en un envàs que ha contingut
abans altre producte i no ha estat netejat correctament (cafè,
conserves...)
Les

mels

Les sensacions de boca 2, el tacte i altres:

En el cas de les mels cristal·litzades col·locar-ne un poc sobre la punta de la
llengua i raspar-la contra el paladar ens permetrà apreciar, millor que de cap altra
manera, la grandària, forma i homogeneïtat de la cristal·lització, el tacte d'aquesta
cristal·lització, i podrem fer una hipòtesi sobre aquesta estructura cristal·lina.
5.5.4.1.

Sensacions tàctils:

Com ja s'ha comentat anteriorment la cristal·lització de la mel és un procés
natural propi d'una substància sobresaturada
en sucres. Comença per la formació de
microcristalls de glucosa, que és el sucre
menys soluble, i el procés s'estén
posteriorment a tota la resta de la massa de
mel.
Depenent
de
les
condicions
esmentades, la cristal·lització serà un procés
ràpid o lent, en cristall gruixut o fi, i
homogeni o no. Tàctilment, amb la llengua
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contra el paladar, procedint com s'acaba d'explicar, es podrà avaluar el grossor dels
cristalls i la seva homogeneïtat.
Si la cristal·lització és fina això resulta més agradable al consumidor, fins i tot
existeixen tècniques de preparació de mels finament cristal·litzades, mel - crema.
Aquestes mels crema són més sensibles a escalfaments suaus, que fonen, els petits
cristalls, donant una imatge poc acceptable: una lleugera capa de mel líquida
sobrenedant sobre la massa cristal·litzada.
Quan la cristal·lització no és homogènia existeix també el perill que els cristalls
fins es fonguin i es doni aquesta mateixa imatge de separació en dues fases, una
líquida i altra pastosa. Les sensacions tàctils no són exclusives de les mels
cristal·litzades, en les mels líquides podem incloure aquí, com detectables:
•

•

•

La sensació viscosa de les mels marró - vermelloses, fosques de final
d'estiu riques en brucs (Erica spp)
La sensació glicèrica (paladar greixat) pròpia de les mels clares de
primavera riques en xuclamels (Echium spp.)
La sensació d'aspror pròpia de les mels marrons, fosques, de final
d'estiu - principis de tardor, pròpies de les mels amb un aporti
important de garrover (Ceratonia siliqua). També comentada al parlar
del gust.

5.5.4.2.

Defectes detectables pel tacte:

El principal defecte detectable pel tacte és una cristal·lització no homogènia,
amb cristalls gruixuts i fins amb una separació de fases.
Com apunt final hem de ser conscients que la percepció de sensacions, com tot
en la Naturalesa, té una certa variabilitat. La meitat de la població són “tastadors
genètics”, han heretat bones aptituds pel tast; l'altra meitat no, necessiten, per tant,
més treball i entrenament.
A part d'alguns problemes ja esmentats al parlar dels sentits (daltonisme,
“sordesa d'olors”...) hi ha altres factors de variació a tenir en compte.
Encara que el sexe no és un factor d'influència, sí ho és la modificació de
l'estat hormonal de l'individu, més freqüent en dones, adolescents... L'edat permet
apreciar millor certes sensacions (en els joves el gust dolç). Certes pròtesis dentals,
les antigues, d'amalgama, alliberen ions metàl·lics amb la saliva i donen gustos salats;
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les modernes, de materials inerts, ceràmica..., no tenen aquest problema. Finalment, el
consum de determinats medicaments, citostàtics, antidepressius... provoquen
alteracions sensorials, de vegades simplement per falta de salivació
.
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6.

L’ANÀLISI SENSORIAL DE LES MELS
• CONFIANÇA
• CONEIXEMENT


DE LA TÈCNICA ANALÍTICA SENSORIAL (sentits +
metòdica treball)



DEL PRODUCTE

• ORIGEN
• COMPOSICIÓ
• CANVIS (transformacions naturals + de manipulació)


EXTRACCIÓ



MAGATZEMATGE



ACONDICIONAMENT

CONEIXEMENT DE LA TÈCNICA ANALÍTICA SENSORIAL:
CONSUM no = “DEGUSTACIÓ”
OBSERVAR

-

color
neteja
fluïdesa (humitat)
cristalizació

ANOTAR

OLORAR

- olors defectuosos
- aromes primaris
- aromes secundàries
- persistència/fugacitat
ANOTAR

TASTAR

+ TACTE
-cremositat
- tamany
- firmesa
ANOTAR

ANOTAR

SENSACIONS DE BOCA
Diferents persones tenen diferent capacitat de DETECCIÓ i MEMORITZACIÓ
50

Protocol de treball del panell de tast de la Marca de Garantia “Ésmel”

7.

TIPUS DE MELS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES
SENSORIALS

Encara que l’obtenció de mels monoflorals és difícil, degut a la superposició de
floracions, es poden identificar elements de composició de les plantes que formen les
principals masses de vegetació que es citen a continuació, i a vegades, segons la
meteorologia de l’any, inclòs es pot fer collita monofloral d’algunes d’elles.
Tradicionalment es fa collita per les èpoques determinades que permet la
meteorologia estàndard:
- mel de primavera o de maig
- mel d’estiu
- mel de tardor

7.1.
7.1.1.

MELS DE PRIMAVERA O DE MAIG:
Mels de romaní (Rosmarinus officinalis, família Labiades):

La mel de romaní és la primera de la temporada, es pot collir a la fi de febrer
en els llocs més càlids de la costa del Mediterrani, encara que és més freqüent fer-lo
al març, i a l'abril en els llocs més freds de l'interior.
És freqüent que la primera treta dugui una mica d'arrossegament de la floració
de la tardor anterior que les abelles no van consumir a l'hivern: melats, brucs,... el que
li dóna un to més fosc. També pot anar acompanyat, en major o menor quantitat,
segons els llocs i els anys, d'ametller (Prunus amygdalus), ravenissa (Diplotaxis
erucoides), lleguminoses (botja blanca: Dorycnium pentaphyllum, alfals, trèvols...) i en
els anys humits de xuclamels (Echium spp.).
El seu color és 35 mm Pfund o menys,
fins i tot anant acompanyat de les plantes
citades, molt clar ja que totes elles tenen un
nèctar clar.
La seva aroma és poc intensa i de
persistència mitja, més “alcanforat” com més
romaní duu, i amb tons florals. Quan duu
ametller en quantitats significatives (12 15%)
apareixen
notes
aromàtiques
afruitades, sobretot retronasals.
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En boca augmenta la intensitat de les aromes i, a part del gust dolç, no sol
haver-hi altres aportacions gustatives. La presència d'ametller sol aportar aromes
afruitats, més paleses en boca, i unes certes notes a ametlla crua.
La presència de lleguminoses aporta notes aromàtiques farinàcias, i la presència
de xuclamels dóna una sensació glicèrica, de paladar “greixat”, característica (com
havent dinat cansalada crua). La presència d'ametller també indueix una
cristal·lització en cristalls petits, mentre que la de ravenissa indueix cristalls
gruixuts.
7.1.2.

Mels de ravenissa (Diplotaxis erucoides, família Crucíferes):

La ravenissa és una crucífera de floració
molt precoç, si plou un poc i la temperatura és
suau cobreix grans extensions de guarits, o de
zones d'ametllers, vinya, etc., blanquejant el
terreny.
Sovint, després d'un hivern humit i suau,
en el litoral del Mediterrani, es manté en
floració durant molt de temps, i la primera treta
de l'any pot tenir una part important d'aquesta
planta.
Més freqüentment el seu nèctar i pol·len
són consumits per les abelles en el
desenvolupament primaveral de les colònies, i
solament apareix en la mel com acompanyant del
garrover i l'ametller. Com ja s'ha comentat té
una cristal·lització molt ràpida i gruixuda.
7.1.3.

Mels d'ametller (Prunus amygdalus, família Rosàcies):

Les mels d'ametller es produeixen en els mesos de febrer-març en les zones de
clima mediterrani on es dóna aquest cultiu.
L'habitual és que el nèctar de l'ametller sigui utilitzat per la colònia per a
desenvolupar-se i no significa collita, però quan la floració de ravenissa ha estat bona
i la meteorologia acompanya pot collir-se.
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Les seves característiques sensorials són semblants a les de la mel de romaní i
de ravenissa, amb les quals comparteix color i base aromàtica floral. Però es
diferencia d'aquestes en els components afruitats de l'aroma, sobretot retronasals,
i, quan és abundant, l'aroma a ametlla crua és més potent també en el retronasal.
El gust és dolç, a
vegades
segons
les
varietats
amb
notes
amargues.
La seva
cristal·lització, si no duu
molta ravenissa, sol ser
en cristall molt fi, i
ràpida,
com
és
característic
d'altres
plantes de la família
botànica de les Rosàcies
(pomer, cirerer,…).

7.1.4.

Mels d´albó (Asphodelus spp., família Liliàcies):
Aquesta planta forma part dels
i
terrenys
nitrificats
prats
(voreres de cultius, carreteres... )
i
proporciona
una
floració
abundant a la primavera. Encara
que la seva flor es fràgil i pot no
proporcionar nèctar si hi ha un cop
de fred o de vent sec.
La seva mel és de color molt
clar, menys de 35 mm Pfund, i poc
aromàtica,
amb
lleugeres

tonalitats florals, no molt persistents.
De alta viscositat i cristal·lització fina, queda durant molt de temps a la fase de
microcristalls, resultant una mel translúcida.
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7.1.5.

Mels de xuclamels (Echium sp., família Borraginàcies):

Es cull en primaveres humides. És freqüent que vagi associada amb altres
plantes de prada (lleguminoses).
De color clar (45 mm Pfund) i aroma floral poc intens i no característic, pot
diferenciar-se, com dèiem més amunt, per una sensació glicèrica singular sobretot a
nivell del paladar.
Les mels de xuclamels solen
tenir humitats molt baixes, el que
dificulta els moviments dels
primers nuclis de cristal·lització
en la massa de la mel; per això és
freqüent veure en aquestes mels
uns “núvols de microcristalls”,
semblants a les constel·lacions en
el cel; o, després d'un llarg temps
de repòs, cristalls més gruixuts
en el fons de l'envàs.

7.1.6.

Mels de “pastura” de les zones baixes (albada, alfals, anclova, botxa,
lotus, trèvols... família lleguminoses):

Les lleguminoses són unes plantes que creixen, generalment, com herbes anuals
i que s'han especialitzat a viure en els terrenys pobres, amb poc sòl, sobre els quals
formen el que coneixem com una prada o “pastura”3. Segons el terreny sigui més o
menys bo i la meteorologia més o menys seca o freda, són unes o altres plantes les que
hi prosperen.
Dins d’aquest grup de plantes hi ha una que té especial importància individual
per fer mel, l’alfals, que es conreada per al seu consum en verd, abans que arribi a
florir. Però això no impedeix que sempre hi hagi parcel·les de conreu que es deixen
florir, bé per haver arribat ja al final del seu cicle d’aprofitament, bé per manca de
aprofitament de la planta.
3

Pastura: aquest nom va associat a l'ús que fem d'aquestes plantes, per a alimentar els

bestiars.
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En general aquestes mels tenen característiques molt semblants : són de color
clar, a tot estirar, ambre clar en l'escala Pfund. Tenen una aroma floral molt tènue i
poc persistent, amb notes amilàcias més o menys clares, de vegades fins i tot
absents, que augmenten en el retronasal, i un gust dolç intens, amb absència total
d'altres notes gustatives.
En la zona mediterrània, on creixen, coexisteixen les formacions de pastura
amb les de garriga, i els cultius amb la zona forestal, pel que el nèctar d'aquestes
plantes sol formar part de les mels de romaní, ametller, ravenissa i flor del taronger
en proporcions més o menys importants.
Les mels riques en lleguminoses, si no tenen interferències d'altres plantes,
solen tenir cristal·litzacions relativament ràpides i en cristall fi.
La majoria de les lleguminoses de pastura que apareixen en les mels són
silvestres. Algunes, com l'alfals, ja mencionada, es conreen.
També existeixen poblacions “assilvestrades”, que procedeixen d'antics cultius
abandonats (alfals bord) o que han prosperat i abandonat els límits conreats
instal·lant-se en la zona i reproduint-se pel seu compte.

55

Protocol de treball del panell de tast de la Marca de Garantia “Ésmel”

7.1.7.

Mels de flor del taronger (Citrus sp., família Rutàcies):

Les plantes del gènere Citrus: clementines, mandarines, taronges i llimones,
bàsicament, són cultius molt estesos per la franja costanera del Mediterrani. Es diu
mel del taronger o “azahar” a la de la flor d'aquestes plantes.
Hi ha una especialització zonal, a Tarragona i Castelló es conreen principalment
varietats del grup de les mandarines (clementines...); a València taronges i
mandarines; i a Alacant llimones. A Andalusia que hi havia més taronges que altra cosa,
els nous cultius estan substituint les taronges per mandarines (clementines...). A
Mallorca té certa importància en algunes zones concretes: Sóller, Muro ...
Aquesta mel és una collita monofloral bastant segura: les caseres arriben a ella
desenvolupades per floracions anteriors (ravenisses, romaní, ametllers...); existeixen
grans extensions de cultiu amb floració única; es té cura de la planta (poda, reg,
adobament...); i, finalment, la meteorologia de les zones de cultiu ja està assentada en
la primavera en aquesta època: abril-maig.
La mel de flor del
taronger té un color clar,
generalment per sota de 45
mm. Pfund. El de la llimona és
marcadament més clar.
La seva aroma és
característica, molt singular, a
causa de la presència d'una
substància
aromàtica
específica, el antranilat de
metil. Encara que la seva
intensitat i persistència varia
d'unes zones de cultiu a unes
altres, però sol ser molt
palesa.
El gust és clarament diferent al de la resta de les mels clares, a causa de la
seva acidesa, rotunda, molt marcada.
La cristal·lització de les mels de flor del taronger sol no ser molt ràpida i en
cristall fi, excepte si duu ravenissa, que inverteix aquesta tendència.
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7.1.8.

Mels de flor Card (Carduus spp, família Compostes, Asteraceae):

Mels produïdes a partir dels diferents tipus de cards que floreixen als camps
mediterranis a finals de primavera i principis d´ estiu. Segons la meteorologia de
l’any, depenent sobre tot de les pluges de primavera, aquesta floració pot arribar a
ser molt important.
Quan dominen a les mels aquestes són de color clar, freqüentment amb
lleugeres tonalitats verdoses molt marcades, quasi fosforescents. La seva aroma és
floral, d’intensitat mitjana, amb clares notes a fruita verda i a herba. El gust és dolç,
amb notes lleugeres amargants.

7.2.

7.2.1.

MELS D’ESTIU:

Mels de labiades, (família Labiades)

El nom vulgar de labiades s'utilitza per a una sèrie de plantes diferents que
tenen característiques comunes: plantes llenyoses de poca altura (10 -30 cm), tiges
joves de secció quadrada, fulles petites, peludes, aromàtiques, flor blanquinosa,
blavosa o rosada...
A títol informatiu, convé saber que la llista de les principals plantes a les quals
es diu labiades, és, bàsicament, la següent:

- Garlanda............................................
- Herba de Sant Ponç ......................
- Romaní ...............................................
- Tomaní...............................................

Lavandula dentata
Teucrium polium
Rosmarinus officinalis
Lavandula stoechas

Són mels de molt baixa humitat, color ambre
clar a ambre a Balears, en la Península sol tenir
reflexos vermellosos.
La seva aroma és molt intensa i persistent, amb
components fenòlics.
El
gust
és
dolç
amb
notes
àcides
característiques, pot presentar notes salades, quan es
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cull tard i s'ajunta amb el garrover o secreció de melats de les taques d'alzines.
Té una escassa tendència a la cristal·lització, a causa de la seva riquesa en
fructosa i a la seva poca humitat.
7.2.2.

Mels de muntanya:

Durant l'estiu del calendari té lloc la primavera de les zones muntanyenques
més fredes. La temperatura ambiental disminueix aproximadament 1º C per cada 100
m de pujada, és a dir a 700 m d'altitud, la temperatura ambiental seria uns 7º C més
baixa que a 0 m, en el litoral del Mediterrani. En les zones muntanyenques de
l'interior, doncs, s'arriben a les temperatures primaverals més tard que en les zones
costaneres o de la plana interior.
Per aquest motiu, en aquestes zones, tornarem a trobar en aquests mesos, mels
de muntanya, amb les mateixes característiques que les mels de pastures ja
esmentades però, generalment un poc més fosques, a causa del acompanyament
d'altres plantes com les Umbel·líferes, (Fonollassa, pastanaga silvestre ...) i la garriga.
Igual que succeeix en les zones més baixes, en la muntanya primer floreix la
pastura i després ho fa el “matoll”. En les zones que conviuen d'ambdues formacions
vegetals s'obté una mel multifloral, però d'una certa flora restringida: pasturatge de
muntanya (trèvols,...) i “matoll” de muntanya (brucs, abetzers, labiades...), aquestes
mels multiflorals reben el nom de mels de muntanya.
El
seu
color
és
generalment
ambre
amb
reflexes vermellosos, per la
presència de brucs, i grisos
foscs, per la de melats. La seva
aroma
floral
és
intensa,
persistent,
amb
notes
“tardorenques” de brucs, o
afruitades.
El seu gust pot tenir
lleugeres notes àcides, o
salades si duu brucs o melats.
La seva tendència a la
cristal·lització és més ràpida si duu lleguminoses.
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7.2.3.

Mels d’abatzers (Rubus spp., família Rosàcies):
Són mels de
color ambre; aroma
afruitat
característic,
sobretot
en
el
retronasal; i gust
dolç
amb
clares
notes àcides.

Solen
tenir
humitat més aviat
alta, pel que, unit a
la seva època de
producció,
on
la
temperatura
ambiental és alta, tenen una viscositat més aviat baixa. Això es tradueix en
cristal·litzacions anormals, amb esfondrament de la massa cristal·lina, que forma
ramificacions enmig d'una massa líquida, el que a la vegada incrementa el risc de
fermentació d'aquestes mels.
7.2.4.

Mels d’alfals (Medicago sativa, familia labiades)

Aquesta és una mel de cultiu, que té característiques molt semblants a les mels
de pastura, citades al parlar de les mels de primavera.
Es produeix els mesos de juny, juliol i agost.
Pot dur altres plantes conreades, com el gira-sol, sindriera, melonera, taparera,
blat de les índies ...
7.3.
7.3.1.

MELS DE TARDOR
Mels de xiprell (Erica spp., família Ericàcias):

Els xiprellars (Erica sp) són vegetals que formen part de la garriga
mediterrània que cobreix la major part de Balears.
Els brucs concentren la seva floració en dues èpoques: a la primavera el bruc
blanc (Erica arborea) i a la tardor els xiprells (Erica multiflora).
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Els brucs de primavera rarament suposen collita de mel, ja que generalment
aquesta és consumida per les colònies en el seu desenvolupament.
Aquesta és una mel característica, d'un color clarament
bru - vermellós.
La seva aroma és molt intensa i persistent, pot coure
fins i tot en el retronasal, i recorda els boscos de fulla
caduca a la tardor: l’humus, els bolets..
El gust té notes salades i marcats components amargs,
més o menys intensos depenent de la quantitat de nèctar de
xiprell. Pot anar acompanyada de garrover, arbocera i romaní.
També pot anar acompanyada de melats d'alzina, en
aquest cas serà més fosca, amb les notes salades de gust més marcades, aromes
malteats (sobretot perceptibles com aromes de sortida en el retronasal), i amb menys
tendència a la cristal·lització.
7.3.2.

Mels de melats d'alzina (Quercus spp., fam. Fagàcias):

Aquestes mels, com ja s'ha comentat, procedeixen de les secrecions
ensucrades no florals d'aquestes plantes.
Són diferents de les
mels florals per una sèrie de
característiques.
El seu color és molt
fosc, gairebé negre de
vegades,
amb
lluentors
grisenques.
La seva aroma és
característic, malteats, a
infusió de malta; clarament
apreciable tant per via nasal
directa com per retronasal,
on sorgeix amb més potència i és més identificable.
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El gust té clars components salats, que esmorteeix la dolçor general de totes
les mels. Per això les persones poc amants del dolç solen triar aquesta mel, o les de
brucs.
És una mel sense tendència a cristal·litzar quan és d'alta “monofloritat”, pot
romandre anys en estat líquid.
La seva humitat és sempre molt baixa.

7.3.3.

Mels de garrover (Ceratonia siliqua, família Lleguminoses):

El garrover és un arbre que es conrea en l'arc del mediterrani, en les zones
més calentes. Els seus usos tradicionals (alimentació animal), i els nous (espessant
alimentari, succedani de la xocolata,...) han anat en disminució, encara que a les Illes
Balears, principalment a Mallorca és un cultiu encara abundant.
Aquest arbre proporciona tres fonts d’alimentació a les abelles:
•
•

El nèctar i el pol·len de les flors
(“borra”).
La secreció ensucrada (melada) de les
garroves (el fruit) quan maduren.

Per a les abelles és una font important
d'alimentació a la tardor, com preparació
l’hivernada. Freqüentment a l’estiu pot
produir una melada molt important que inclòs
suposa una collita.
Quan les condicions meteorològiques
són adequades i els ruscs no han disminuït de
vigor a la tardor, s'obté una mel la base de la
qual és el garrover, molt preuada i cercada a
Mallorca.
El seu color és ambre, com el de les
altres lleguminoses d'estiu.
L'aroma
és
floral,
amb
notes
farinàcias, com les altres lleguminoses, però que aquí poden estar ocultes per la
presència d'una mica de xiprell, (Erica multiflora), ravenissa o de melats.
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El gust és dolç, sense característiques especials. El que sí és diferencial és una
sensació aspra en les mucoses de la boca del paladar, com després de mossegar un
codony que no és ben madur.
7.3.4.

Mels d'arbocera (Arbutus unedo, família Ericàcias):

La mel d'arboç pot ser recol·lecta solament en algunes zones on existeixen les
masses vegetals i les suficients temperatures com perquè les abelles la recol·lectin.
A les Balears forma part de la mel multifloral que es recull a l'hivern.
El seu color sol ser ambre de vegades un poc fosc si duu melats. La seva olor és
la clàssica de les mels de bruc, però més floral, amb menys notes de ericàcias.
El gust és el que realment la defineix, ja que en aquesta mel els components
amargs de les ericàcias són dominants, és a dir, és una mel no dolça, clarament
amarga, sobre tot acabada de collir. Aquesta amargor disminueix amb el temps.
Té tendència a ésser d'humitat alta, per tant a cristal·litzar malament, amb
separació de fases i a fermentar.
És una mel
molt benvolguda
en el N. d'Itàlia
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8.

FITXES DE PUNTUACIÓ PER A LES MELS

8.1.

Fitxes:

Puntuar un grup de mels és un exercici intel·lectual que pot tenir diversos
objectius:
•

•

Determinar si compleix els requeriments de qualitat d'un envasador o
d'un grup de consumidors, com és el cas d'aquest Panell de Tast de la
Marca de Garantia “ÉSMEL”.
Comparar-les entre si per tal de triar-ne una que destaqui per alguna
o el conjunt de les seves característiques sensorials, el que ens
servirà per a triar les mels patrons més adequades.

El primer pas per a jutjar una mel des del punt de vista sensorial és conèixer
les diferents sensacions a avaluar, i establir comparances, donant magnituds a les
manifestacions d'aquestes sensacions.
Aquest és un problema al que ens enfrontarem quan tinguem davant una
col·lecció de mels i hàgim de prendre decisions respecte a les seves característiques.
Fer això d'una manera global no és fàcil, requereix una gran capacitat de
separació i integració d'aquestes sensacions.
Per a la majoria de les persones, el més còmode és aplicar l'esquema de
parcel·lar, de fragmentar el problema a resoldre en problemes més petits i anar
intentant solucionar-los un darrere l’altre. Així és com hem actuat, i actuem, com
espècie zoològica, com humanitat, i pel que sembla, de moment no ens ha anat
malament del tot.
Per a jutjar les mels, haurem de recórrer a un sistema de treball
estandarditzat, el que es diu els panells de tast. El treball d'aquest panell de tast ha
d’estar encaminat a valorar, distingir i millorar la selecció del producte cara a la seva
posada en el mercat, incorporant la qualitat sensorial al concepte global de qualitat.
Aplicant l'esquema de parcel·lació comentat, a les mels de la Marca de Garantia
“ÉSMEL”, el resultat ha estat la Fitxa de puntuació de mels “ÉSMEL”, en la qual se
separen els aspectes visuals, de l'olor, el gust i el tacte. Cadascun d'aquests
paràmetres es puntua de 0 a 3, en funció d'una escala de presentació del caràcter
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que s'especifica en la mateixa fitxa. Cas de dubtar entre dues puntuacions és
possible donar mitjos punts, el que àmplia l'escala de valoració.
Però ja que els diferents conceptes a puntuar tenen distinta importància final
sobre l'avaluació global de la mel, s'ha realitzat una enquesta entre els membres de
“ÉSMEL”, que ha proporcionat els coeficients de correcció expressats en la fitxa.
Per a utilitzar la fitxa basta col·locar en la columna de “Valoració” la de cada
“Paràmetre”, en l'escala de 0 a 3, multiplicar el valor corresponent pel coeficient de la
columna “Coeficient” i anotar el resultat en la columna de “Puntuació”. La suma de les
puntuacions, dels diferents paràmetres, s'anota en la fila de Totals.
La comparança de les puntuacions finals de les diferents mels permet dir quines
tenen, en conjunt, millors característiques.
En les mels líquides i cristal·litzades, l'apreciació del color, la humitat, l'aroma i
el tacte, es veuen alterades. Per això, en la fitxa s'ha previst variar els coeficients
d'aquests paràmetres en funció de l'estat físic de la mel.
Les mels a presentar al Panell de Tast, han de ser recollides per qui designi
l'organització, en els terminis prevists. A cadascuna d'elles se li assignarà un nombre,
a l'atzar, que s'anotarà en el registre corresponent, el qual també figurarà la
categoria de mel. En l'interior del sobre constaran les dades del membre de “ÉSMEL”:
nom, domicili, població i telèfon així com el nombre de tast que li ha estat adjudicat
per l'organització i la categoria de la mel. L'organització garantirà la privadesa
d'aquestes dades davant el Panell de Tast.
Les mostres deuen presentar-se al jurat, per l'organització, agrupades en el lot
del tipus al que es presentin, si hi hagués premis per categories, i identificades
solament per un nombre.
Per a avaluar les mels ha utilitzar-se les fitxes que l'organització proporcioni al
Panell de Tast, així com els elements necessaris per al correcte desenvolupament de
la seva funció: una sala adequada per a les segona i tercera fase, elements de tast
(aigua, pa, culleretes,...) i material d'escriptura.
El Panell de Tast, ha d’elaborar un registre de les seves actuacions.
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8.2.

Etiquetatge:

A l'hora de jutjar una mel “ÉSMEL”, hem de verificar que el contingut es
correspon amb la informació que aporta la seva etiqueta.
És necessari, doncs, saber quin tipus d'informació ha i pot subministrar aquesta
etiqueta.
Segons les normatives vigents aquesta informació, obligatòriament, ha de
constar de:
•

•

•

•

•

La denominació de venda del producte, és a dir, la paraula MEL, que
pot anar sola o d'una sèrie d'adjectius, reglamentats en el
RD1049/2003, article 2, i Annex I, floral (de romaní...), o la seva
elaboració o presentació (amb trossos de bresca, centrifugada...)
El nom i adreça complets del productor, envasador o distribuïdor
establert en la UE, responsable del producte.
El país on s'hagi recol·lectat la mel, sí no és del mateix que
l’apicultor, o, si és barreja de varis:

“barreja de mels de la CE”.

“barreja de mels no procedents de la CE”.

“barreja de mels procedents de la CE i de mels no
procedents de la CE”.
Data de consum preferent; com que és major de 18 mesos, basta
indicar l'any. L'expressió correcta és: “Consumir preferentment
abans de fi de 2...”.
Quantitat neta, expressada en grams, o en kg. A més, les xifres que
expressen els nombres ha de tenir com a mínim 6 mm. d'alt.

•

Logotip del Punt Verd.

•

Lot Nr...

La informació de denominació de venda, pes net i marcat de dates ha d'estar en
el mateix plànol visual. Hi ha una excepció, es pot posar en aquest plànol visual “Nr de
Lot i Data de consum preferent veure... (tapa, fons, etc, el lloc en el qual es posi
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aquesta informació)”. En aquest cas aquestes dades poden posar-se a part en una
petita etiqueta complementària.
No està permesa la utilització d'expressions com “...d'abella”, “...natural”, “...
pura”, ni qualsevol altra que indueixi al consumidor a l'error de pensar que el producte
d'aquest envàs té qualitats que uns altres no tenen. Ni atribuir-li a la mel propietats
medicinals, ni d'altre tipus que indueixi al consumidor a pensar que el contingut
d'aquest envàs és superior a uns altres.
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FITXES DE PUNTUACIÓ DE MELS ÉSMEL
COEFICIENTS

VALORACIÓ

Líquida

Cristal·li
tzada

COLOR

1

0,5

ASPECTE

2

2

HUMITAT

3’5

2’5

AROMA NASAL

2’5

1’5

AROMA
RETRONASAL

1

1

GUST

4

4

Identificació
Paràmetres

A

B

C

D

E

F

TACTE

G

PUNTUACIÓ
A

B

C

D

E

F

G

2’5
TOTALS………………………………..

Valoració:
0 – Deficient
1 – Normal
2 – Bona
3 – Excel·lent

OBSERVACIONS:

Signat, localitat i data:

67

