Insectes, nous ingredients
per l’alimentació
Food Innovation & Engineering
Universitat Rovira i Virgili

Insectes, són aliments?
La entomofàgia humana és la pràctica de
menjar insectes i aràcnids o artròpodes. És una
pràctica habitual en molts països on s’ha dut a
terme durant milers d’anys. De fet, s’estima que
actualment hi ha més de dos mil milions de
persones a tot el món que en consumeixen, i
més de 1.900 espècies documentades com a
comestibles.

Entre els grups d’insectes més consumits hi
trobem els escarabats, les erugues, les abelles,
les vespes, les formigues, les llagostes, els grills
i les cigales, entre d’altres. Nombroses tribus
d’Àfrica i Austràlia han tingut com a base de la
seva subsistència des de formigues fins a larves
d’escarabats.

Consum d’insectes, avantatges
Però d’on ve aquest interès pels insectes?
S’estima que cap a l’any 2050 hi haurà 9,85
bilions de persones a la Terra i que el sistema
ramader actual no serà capaç de proporcionar
prou proteïnes d’origen animal per alimentarnos a tots.
Els insectes s'estan postulant com a una
important font alternativa de proteïna animal
per tres factors fonamentals:
 La salut
 El medi ambient
 L’econòmic.
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Grill

Fracció comestible del grill i de la vedella. Font van Huis, 2013

Tenen un contingut elevat en
greixos, proteïnes i micronutrients.
Emeten menys gasos d’efecte
hivernacle
que
el
bestiar
tradicional.

Són molt eficients en convertir
matèria orgànica en proteïna.
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Amb el suport de:

Cicle metamòrfic
Els insectes maduren gràcies a un procés de
transformació, la metamorfosi. No es consumeixen
totes les fases metamòrfiques d’un mateix insecte,
la seva composició química varia d’una a altra. Per
exemple, del cuc de la farina (Tenebrio molitor) el
que es consumeix és la larva i en el cas de les
termites (Macrotermitinae) les formes adultes
(reines i soldats) són les més apreciades.
Cicle metamòrfic del cuc de la farina
(Tenebrio molitor)

Larves de Tenebrio molitor
(cuc de la farina)

Pupes de Tenebrio molitor
(cuc de la farina)

Escarbats de Tenebrio molitor
(cuc de la farina)

Ous de Tenebrio molitor
(cuc de la farina)

Cultiu d’insectes, Tenebrio molitor
Els insectes es poden
cultivar de manera salvatge
al seu propi hàbitat o en
granges. Alimentar-los amb
residus
orgànics
d’alta
qualitat
és
l’estratègia
seleccionada
a
escala
europea per donar valor
afegit a aquests residus
formant part de l’economia
circular.

Granja de Tenebrio molitor a nivell de
laboratori

En el nostre grup de recerca,
cultivem larves i escarabats de
Tenebrio molitor per controlar
les seves fonts d’alimentació.
Utilitzem civada (alimentació
base) enriquida amb algues,
garrofa i residus deshidratats
de
supermercats
per
alimentar-les. Estudiem quina
combinació permet obtenir
millors ràtios de conversió
d’aliment en proteïna i greix.

Caracterització química
En modificar les fonts d’alimentació de les
larves de Tenebrio molitor també estem
modificant la seva composició química
principalment el seu contingut en greix. Un
mètode innovador que ens permet la
determinació ràpida dels canvis químics és la
utilització de l’espectroscòpia de l'infraroig
mitja (MIR) combinada amb anàlisis
multivariant. A través dels espectres d’IR
podem detectar quines bandes són diferents
i relacionar aquestes diferències amb
components químics. Obtenir un espectre
MIR amb el nostre equip portable triga
menys de 30 segons i fer servir el model
espectral 1 minut més i ja tenim el resultat!!

+
Anàlisi multivariant
Pirouette software

Pols d’insectes analitzada per espectroscòpia de l’infraroig
i els espectres analitzats amb anàlisi multivariant

Alimentació personalitzada: Impressió 3D
Un dels grans avantatges de la utilització de la
impressió d'aliments 3D en el disseny de producte
és que permet la incorporació de pols d’insectes
en les formulacions de pastes que seran
impreses amb formes atractives i reproduïbles
sense excessiva dificultat.

Els consumidors disposen
d’impressores d’aliments 3
D portàtils.

La tecnologia unida a la
imaginació permet crear
nou productes.
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Procés d’impressió 3D

Emmascarar la presència d’insectes
en els aliments és una de les
estratègies utilitzades per introduir el
consum d’insectes en consumidors
que presenten sentiments de
disgust i rebuig.

Aliments impressos
Snack salat amb pols de
larva de Buffalo.
Producte alimentari formulat
amb farina de cigró, pols de
larva de Buffalo, oli d’oliva,
sal i condimentat amb curry.
El contingut proteic és
superior al 20% convertint-lo
en un producte ric en
proteïna,
apte
per
esportistes i gent gran. La
seva forma el fa ideal per ser
consumit com un snack amb
una textura molt agradable.

Amb
un
microscopi
electrònic de rastreig (MER),
fent talls longitudinals i
transversals
de
snacks
preparats sense i amb pols
de larva de Buffalo, podem
comparar la seva estructura.

Aliments a base d’insectes fets amb
impressora 3D
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