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La innovació
de la carn
Susanna Barquín
Fundació Agrícola Catalana

a indústria càrnia és el
principal sector agroalimentari de Catalunya,
amb uns ingressos d’explotació de 3.918 milions
d’euros. Quant a nombre d’ocupats –21.000– és el segon
sector agroalimentari, i el tercer pel que fa a nombre d’establiments –655–.
La posició del sector carni
català dins del conjunt de
l’Estat espanyol és també capdavantera:
concentra
un
36,1% de les vendes i un 32%
dels ocupats. A aquestes xifres
contribueixen la modernitat i
la innovació, dos valors que
diferencien la projecció de futur de les empreses.
A més d’obtenir productes
segurs i saborosos, les empreses del sector carni de Catalunya han realitzat un esforç
imaginatiu per oferir presentacions de producte innovadores i adaptades a les necessitats d’un consumidor que
disposa de poc temps i necessita porcions més petites que
fa uns anys, quan les famílies
tenien un nombre més important de membres, a un
preu accessible. La incorporació de noves tecnologies en la
producció i transformació del
producte ha permès agilitar
els processos de manera que
es respecten el sabor i la naturalitat de les carns. Alhora,
les preparacions, que es fan
cada cop més a la indústria i
menys a l’àmbit domèstic, incrementen el valor afegit del
producte amb uns costos que
s’han reduït de forma considerable en els últims anys
gràcies a l’aplicació de tècniques de control de temps i
automatització de trams de
transformació.
A més, amb l’objectiu de
garantir la seguretat, la sanitat i la qualitat de les carns,
aquests productes arriben als
comerços etiquetats. L’anomenada traçabilitat, que és un
sistema de control mitjançant
la informació sobre l’origen i
els sistemes emprats en cada
fase de producció, és un concepte que s’aplica cada cop de
forma més generalitzada. Fins
fa poc temps, la confiança en
les carns era responsabilitat
del comerciant, però amb les
crisis dels últims anys, les
empreses del sector han assumit que les garanties cal donar-les des de l’origen, i, en
aquest sentit, les certificacions que s’emeten abans de la
comercialització són cada vegada més rigoroses i acurades.
Per banda del consumidor,
la marca és la millor garantia
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de seguretat i qualitat, ja que
la competència entre empreses
rau, i en el cas de l’alimentació
de forma especial, en la confiança. Això ho coneixen bé les
empreses del sector carni de
Catalunya, i per això inverteixen també en el manteniment
dels sabors més tradicionals
alhora que assumeixen la responsabilitat davant del consumidor de garantir la màxima
salubritat de les carns i dels
plats preparats amb carn.
En el conjunt de l’Estat espanyol, el consum per càpita
se situa en 55,59 kg de carn a
l’any, una xifra que es manté
més o menys estable des de fa
més d’una dècada. Per tipus de
carn, destaca el pollastre i les
carns transformades (assecades, fumades o cuinades), seguides del porcí fresc i el boví.
En el cas de les carns transformades, hi ha hagut un augment d’un 15% en el consum,
fet que encaixa amb la tendència a dedicar menys temps
a la preparació del menjar a les
llars.

Amb les últimes
crisis, les empreses
han assumit que les
garanties s’han de
donar des de l’origen
Un exemple d’empresa càrnia que ha desenvolupat una
línia innovadora de producte
és Noël, que ofereix entre d’altres lassanyes, truites, plats de
pasta, empanades i pasta de
full, sandvitxos i entrepans,
amanides, pizzes i pasta fresca.
La importància de la demanda
d’aquests productes es fa palesa en l’evolució de les vendes
d’aquesta empresa, que han
gaudit d’un increment respecte de l’any 2002 del 60,3% en el
cas de les lassanyes, del 45,9%
pel que fa als plats de pasta o
del 37,5% en el de les truites.
Val a destacar que aquesta
empresa, com les més punteres del sector, disposa d’escorxador propi, de manera que es
pot realitzar un millor control
de l’animal sacrificat, amb especejament i envasat, activitats que afegeixen valor al
producte i esdevenen clau per
a la rendibilitat econòmica.
Aquesta integració de processos, que s’anomena verticalització, es generalitza en el
sector carni per dues raons:
l’estalvi de costos i la garantia
de qualitat.

Treballadors en un escorxador de Mercabarna
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