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1Tipus de substància química que es troba en petites quantitats de forma natural en plantes i certs 

aliments. Els compostos bioactius tenen efectes sobre l’organisme que poden promoure la bona salut. Es 

troben en estudi per la prevenció del càncer, les malalties del cor i altres malalties.  
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INTRODUCCIÓ 

Un dels aspectes nutricionals més rellevants dels aliments d’origen vegetal és el fet de 

ser una de les principals fonts de fibra alimentària, vitamines, minerals i compostos 

bioactius1, denominats fitoquímics, la qual cosa els atorga la categoria d’aliments que 

proporcionen beneficis desitjables per la salut, més enllà de la nutrició bàsica, i els 

posiciona com a aliment indispensable en una dieta saludable. Aquesta qüestió no 

només es veu materialitzada en les recomanacions nutricionals per part els organismes 

oficials a través de la piràmide nutricional, sinó també en una de les principals 

premisses en les que es basa la dieta mediterrània: elevat consum de vegetals, llegums, 

fruita i cereals. 

Molts dels fitoquímics, com per exemple, l’àcid ascòrbic o els compostos fenòlics, 

posseeixen activitat antioxidant i el seu consum està relacionat amb la promoció de la 

salut i la prevenció d’algunes malalties. Aquest fet ha provocat que l’interès per 

consumir aliments rics en aquest tipus de compostos hagi crescut entre els 

consumidors, de la mateixa manera que ha popularitzat el consum de certs vegetals 

degut al seu demostrat valor nutricional.  

Entre els vegetals amb elevada capacitat antioxidant, destaquen els del gènere Brassica, 

els quals han estat estudiats a nivell nutricional en moltes de les seves variants (bròcoli 

(Zhang i Hamazu, 2004; Bongoni et al., 2014), col verda arrissada -kale- (Ferreres et al., 

2009; Hagen et al., 2009), coliflor (Llorach et al., 2003), col llombarda (Podsędek et al., 

2008), entre d’altres). Aquests estudis conclouen que el contingut dels compostos 

nutricionals i fitoquímics es veu sotmès a variació en funció de diferents factors, com 

per exemple l’espècie, la varietat, el tractament postcollita o el processat del material, 

previ al consum. A més a més, confirmen les propietats antioxidants i anticanceroses 

dels compostos bioactius presents en els diferents materials de bràssica estudiats 

(Jahangir et al., 2009; Gliszczynska-Swiglo et al., 2006; Vallejo et al., 2002).  

Entre les variants de les bràssiques, a la comarca del Garraf trobem l’espigall del Garraf 

(Brassica oleracea L.), una varietat tradicional de col amb una llarga tradició a la comarca 

i que s’ha conservat fins al dia d’avui gràcies a la dedicació dels agricultors de la zona, 

que han mantingut el seu cultiu i comercialització als mercats de proximitat, i al valor 

inherent a la varietat. Tot i l’esforç dels agricultors, el cultiu de l’espigall va patir un 

retrocés important entre les dècades del 1990 i del 2000, que s’ha vist revertit, en els 

darrers anys, gràcies a accions de sensibilització i promoció, i treballs de recuperació i 

millora de la varietat que duen a terme diverses entitats de dins i fora de la comarca. 

En l’actualitat els espigalls del Garraf gaudeixen d’un notable reconeixement dins de la 

seva zona de producció i, cada cop més, a les comarques pròximes i altres indrets de 

Catalunya.    



 

2 
 

De l’espigall del Garraf se’n coneixen les seves peculiaritats morfològiques i 

agronòmiques i se’n reconeix la seva superioritat organolèptica. Per bé que se li 

atribueixen les propietats nutritives de la col, l’espigall del Garraf mai s’ha estudiat a 

nivell nutricional per poder-ho corroborar.  

La revalorització que experimenta l’espigall del Garraf actualment en el mercat, 

juntament amb la influència del consum de bràssiques com a font d’antioxidants 

naturals i l’interès creixent dels consumidors per conèixer el valor nutricional i els 

efectes que té sobre l’organisme allò que mengen, són un bon pretext per començar a 

estudiar el valor nutricional d’aquesta varietat.    

 

OBJECTIUS  

Els objectius del projecte són: 

i) Determinar els paràmetres fisico-químics, nutricionals i bioactius relacionats 

amb la qualitat nutricional dels espigalls del Garraf. 

 

ii) Explorar l’efecte del tipus de preparació d’espigall en el contingut de 

compostos bioactius: fenols totals i activitat antioxidant. 

 

MATERIALS I MÈTODES 

- Material vegetal 

El material per la determinació de paràmetres químics, nutricionals i bioactius de 

l’espigall va constar de brots laterals de mida comercial, collits a l’atzar entre 120 

plantes de la nova varietat d’espigall del Garraf, cultivades a la finca agrícola sínia Sant 

Gervasi, al municipi de Vilanova i la Geltrú (41°12'56.4"N 1°42'49.1"E).  

Les plantes es van sembrar la primera setmana d’agost del 2016. El planter es va fer 

créixer dins l’hivernacle d’un viver del Baix Llobregat durant poc menys d’un mes i, 

passat aquest temps, es va trasplantar el dia 31 d’agost.   

El material es va collir el dia 30 de gener del 2017 i es va traslladar a l’Escola Superior 

d’Agricultura de Barcelona (ESAB) per al seu processat. 

- Preparació de les mostres 

L’estudi es va fer sobre tres tipus de preparació de mostra, entre les que s’incloïen dos 

mètodes distints de cocció: espigalls crus (a), espigalls bullits (b.1) i espigalls al vapor 

(b.2).  
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Un cop a l’ESAB, els espigalls es van examinar i es van retirar les parts lignificades i 

deteriorades. A continuació, es van separar en tres mostres homogènies de 650 g. 

Cada una d’aquestes, donaria lloc a cadascuna de les preparacions anteriorment 

mencionades.   

a) Espigalls crus 

Després de ser examinats, els espigalls crus es van netejar amb aigua freda de xarxa i 

es van escórrer. A continuació, es van emmagatzemar en dues bosses de plàstic de 

congelació amb tancament zip, que contenien 50 g d’espigalls crus, una, i 600 g 

d’espigalls crus, l’altra.  

b) Espigalls cuits 

Després de ser examinats, els espigalls que s’havien de coure es van preparar seguint el 

següent protocol:  

1) Separar segons el diàmetre de la tija:  

i. Diàmetre ≤ 1 cm. 

ii. Diàmetre > 1 cm. 

2) Tallar els espigalls: 

Si i. trossejar els espigalls realitzant talls transversals cada 2 cm 

aproximadament (Figura 1, esquerra). 

Si ii. realitzar talls longitudinals a la base de la tija, de baix cap a dalt, tants com 

calgui, fins que els trossos de tija resultant tinguin un diàmetre d’1 cm, 

aproximadament. A continuació, trossejar els espigalls de la mateixa manera 

que i. (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Talls transversals (esquerra) i longitudinals (dreta) efectuats en els espigalls. 

 

3) Rentar els espigalls submergint-los en aigua freda de xarxa i escórrer-los. 

 A partir d’aquest punt, es segueixen diferents protocols segons el tipus de cocció dels 

espigalls. 

b.1) Espigalls bullits 

4) Escalfar aigua destil·lada en una olla d’acer inoxidable i afegir-hi sal: 

o 1 L d’aigua destil·lada per cada 100 g d’espigalls (6,5 L d’aigua / 650 

grams d’espigalls) 

o 2.5 grams de sal per cada 100 g d’espigalls (16.25 g sal / 650 g 

d’espigalls) 

5) Quan l’aigua comenci a bullir (100 ºC), afegir els espigalls. 
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6) Deixar bullir els espigalls, sense tapa, durant 14 minuts des del moment en que 

l’aigua torna a arrencar el bull. 

7) Passat aquest temps, escórrer els espigalls i deixar-los refredar.   

A continuació, es van emmagatzemar en dues bosses de plàstic de congelació amb 

tancament zip, que contenien 50 g d’espigalls bullits, una, i la resta d’espigalls bullits, 

l’altra.  

b.2) Espigalls al vapor 

4) Escalfar aigua destil·lada en una olla d’acer inoxidable per coure al vapor. 

5) Quan l’aigua comenci a bullir, col·locar la cistella del vapor amb els espigalls a 

sobre de l’olla amb l’aigua bullint. 

6) Deixar coure els espigalls durant 12 minuts. 

7) Passat aquest temps, retirar la cistella del vapor i deixar refredar els espigalls. 

A continuació, es van emmagatzemar en dues bosses de plàstic per congelació amb 

tancament zip, que contenien 50 g d’espigalls al vapor, una, i la resta d’espigalls al 

vapor, l’altra.  

Les mostres de les bosses de plàstic que contenien 50 g de mostra es van continuar 

processant per a la determinació dels compostos bioactius (fenols totals i capacitat 

antioxidant). El processat d’aquestes mostres va consistir en congelar el material amb 

nitrogen líquid i, posteriorment, polvoritzar-lo amb un molinet elèctric. Amb la pols de 

cada mostra es van preparar 5 vials d’aproximadament 9 g, els quals immediatament es 

van posar en un congelador a -80 ºC. 

 

- Determinació de paràmetres nutricionals bàsics, sucres, minerals i 

àcid ascòrbic 

Un cop preparades, les mostres destinades a la determinació de paràmetres 

nutricionals bàsics, minerals i àcid ascòrbic es van enviar a Agrolab Ibérica on es van 

mesurar els següents paràmetres químics: percentatge d’humitat, energia, proteïna 

(mètode Kjendahl), hidrats de carboni, fibra dietètica, cendres, sucres -fructosa, 

glucosa i sacarosa- (mètode HPLC), minerals -calci, fòsfor, magnesi, potassi i sodi- i 

àcid ascòrbic (mètode HPLC).    

- Determinació del contingut de fenols totals i activitat antioxidant 

Procediment experimental 

Extracció 

L’extracció per a la determinació de fenols totals i l’activitat antioxidant va ser la 

mateixa. Es va homogeneïtzar 6 g de mostra congelada en pols amb 20 mL de metanol 

al 70% durant 5 minuts a l’agitador orbital a 215 rpm. Seguidament, es va centrifugar a 

12,000 rpm durant 20 minuts a 4 ºC i es va realitzar el filtrat de l’extracte. Per últim, 
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es va afegir solució d’extracció (metanol al 70%) a l’extracte fins a obtenir un volum 

final de 25 mL. 

Determinacions colorimètriques 

Fenols totals 

La determinació del contingut en compostos fenòlics totals es va fer a partir del 

mètode colorimètric Folin-Ciocalteau (FC) que es basa en la capacitat dels fenols per 

reaccionar amb el reactiu de FC. Aquest reactiu està constituït per una barreja d’àcid 

fosfotúngstic i àcid fosfomolíbdic, de color groc, que al ser reduïts pels grups fenòlics 

donen lloc a complexos de color blau intens que poden ser detectats 

espectrofotomètricament a 750-765 nm.  

La determinació dels compostos fenòlics es va realitzar per triplicat en cada tipus de 

preparació afegint 4.3 mL d’aigua desionitzada i 0.5 mL de reactiu FC a 0.7 mL 

d’extracte. La mescla es va agitar i es va deixar reposar durant 5 minuts a les fosques. 

Passat aquest temps, es van afegir 2 mL de solució de carbonat sòdic al 20% i es va 

agitar. A continuació, es va deixar reposar durant 1 hora a les fosques. Passada aquesta 

hora, es va mesurar l’absorbància a 760 nm. El contingut de compostos fenòlics totals 

de l’extracte es va obtenir a partir de comparar els resultats amb una recta de 

calibratge d’àcid gàl·lic.  

Els resultats corresponen a la mitjana dels anàlisis realitzats per triplicat i estan 

expressats en mg equivalents d’àcid gàl·lic per 100 g (mg GAE/100 g) de mostra fresca. 

Activitat antioxidant 

L’activitat antioxidant es va determinar mitjançant dues metodologies: capacitat de 

reducció fèrrica (FRAP) i capacitat de captació de radicals lliures (DPPH).  

 Capacitat de reducció fèrrica (FRAP, Ferric Reducing Antioxidant 

Power) 

Aquest mètode determina la capacitat antioxidant de manera indirecta basant-se en la 

capacitat que té una substància antioxidant de reduir l’ió fèrric (Fe3+) a l’estat ferrós 

(Fe2+), en el complex amb la molècula 2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ). El complex 

fèrric-TPTZ és incolor i quan es reduït a la seva forma ferrosa, s’obté un color blau 

intens que té un màxim d’absorció a 593 nm i que pot quantificar-se en base a una 

recta de calibratge d’àcid ascòrbic. Així doncs, la capacitat de reduir el ferro es 

considera un índex del poder antioxidant de la mostra: com més antioxidant és una 

mostra, més elevada és la reducció i presenta major concentració de Fe2+.  

La determinació de compostos antioxidants pel mètode FRAP es va realitzar per 

triplicat en cada tipus de preparació. L’anàlisi es va dur a terme afegint 1.4 mL de 

reactiu FRAP (0.3 M tampó acetat (pH 3.6), 10 mM TPTZ en 40 mM de HCl i 20 mM 

de FeCl3 en una proporció 10:1:1 (v/v/v)) a 0.1 mL d’extracte de la mostra. Després de 

barrejar-ho i deixar-ho incubar durant 20 minuts a la foscor en un bany termoestàtic a 

37 ºC, es va realitzar la lectura a l’espectrofotòmetre a una longitud d’ona de 593 nm. 
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Els resultats es van comparar amb una corba patró amb diferents concentracions d’àcid 

ascòrbic i es van expressar en µmols equivalents d’àcid ascòrbic (Asc)/100g mostra 

fresca. 

 Capacitat de captació de radicals lliures (DPPH) 

El mètode DPPH es basa en la reducció del radical lliure estable DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhydrazil) pels antioxidants presents en la mostra, els quals són “segrestats” pel 

DPPH, donant lloc a la forma reduïda DPPH-R. El radical DPPH té un color violeta 

intens, que es mesura a una longitud d’ona de 520 nm, i que es converteix en incolor o 

groc pàl·lid quan es neutralitza. Aquesta pèrdua de color, comporta la pèrdua de 

l’absorbància, la qual ens indica la capacitat antioxidant de l’extracte estudiat.   

La determinació de compostos antioxidants pel mètode DPPH es va efectuar per 

triplicat en cada tipus de preparació. L’anàlisi es va dur a terme afegint 1.4 mL de 

solució DPPH 0.1 mM a 0.1 mL d’extracte de la mostra. Seguidament es va barrejar i 

es va deixar reposar en la foscor a temperatura ambient durant 1 hora. Passada 

aquesta hora, es va mesurar l’absorbància a una longitud d’ona de 515 nm. Els resultats 

es van comparar amb una corba patró amb diferents concentracions d’àcid ascòrbic i 

es van expressar en µmols equivalents d’àcid ascòrbic (Asc)/100g mostra fresca. 

  

- Anàlisi estadístic 

Totes les anàlisis referents a la determinació del contingut de fenols totals i de 

potencial antioxidant es van realitzar per triplicat en les mostres dels tres tipus de 

preparació. Els resultats es mostren en els gràfics (Figura 2, Figura 3 i Figura 4) 

amb la mitjana ± la desviació estàndard (barra d’error).  

L’efecte del tipus de preparació de les mostres es va analitzar mitjançant una anàlisi de 

la variància (ANOVA) (p≤0.05) amb l’entorn de programari lliure RStudio, seguit d’un 

test de comparacions múltiples Tukey per identificar quines mostres eren 

significativament diferents de les altres (p≤0.05).  

 

RESULTATS 

- Determinació de paràmetres nutricionals bàsics, sucres, minerals i 

àcid ascòrbic 

Les característiques nutricionals de l’espigall del Garraf cru, pel que fa a paràmetres 

nutricionals bàsics, sucres i minerals, són les esperades d’un vegetal de l’espècie 

Brassica oleracea L. (Taula 1, Annex). Entre aquestes característiques, destaquen 

principalment, el baix contingut en greix i proteïnes i els valors elevats de fibra i 

minerals, entre els que despunten el potassi i el calci (Taula 1). 
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Pel que fa a l’àcid ascòrbic, degut a l’elevada variació en els resultats obtinguts de les 

diferents repeticions de l’anàlisi, s’ha preferit no avançar resultats i repetir l’anàlisi quan 

torni a ser la temporada del cultiu de l’espigall i torni a haver-hi disponibilitat del 

producte.  

D’altra banda, quant a l’efecte del tipus de preparació de la mostra d’espigall del 

Garraf, observem que tots els paràmetres nutricionals bàsics, excepte la humitat, i els 

sucres, amb excepció de la sacarosa, tendeixen a disminuir el seu contingut en la 

mostra d’espigall cuit respecte de la mostra d’espigall cru. Així mateix, observem que 

aquesta disminució és més evident entre les mostres d’espigall bullit i cru que entre les 

mostres d’espigall al vapor i cru (Taula 1). Pel que fa als minerals, la mostra d’espigalls 

bullits, excepte en el cas del sodi, que va ser afegit en aquesta preparació, presenta 

nivells inferiors a les mostres d’espigall cru i espigall al vapor. La mostra d’espigall al 

vapor presenta nivells lleugerament inferiors i, en alguns casos iguals (Ca i Mg), a la 

mostra d’espigall cru (Figura 2).     

 

Taula 1. Contingut de paràmetres nutricionals (humitat, energia 1, energia 2, proteïna, greix total, 

hidrats de carboni, fibra dietètica i cendres); cromatograma de sucres (fructosa, glucosa i sacarosa) i 

minerals (calci, fòsfor, magnesi, potassi i sodi) en les diferents preparacions d’espigall del Garraf. 

    Tipus de preparació 

Nutrient Unitat 
a) b.1) b.2) 

Espigall cru Espigall bullit Espigall al vapor 

Paràmetres nutricionals bàsics 
    

Humitat % 85.66 90.24 88.06 

Energia 1 kcal/100g 30 21 26 

Energia 2 kJ/100g 123 88 107 

Proteïna  % 3.51 2.46 3.02 

Greix total % 0.53 0.32 0.51 

Hidrats de carboni g/100g 3.46 1.72 2.64 

Fibra dietètica % 5.5 4.4 4.6 

Cendres % 1.34 0.86 1.17 

Cromatograma de sucres 
   

Fructosa g/100g 1.35 <0.50 1.12 

Glucosa g/100g 1.31 0.53 1.1 

Sacarosa g/100g 0.66 <0.50 0.72 

Minerals 
    

Calci, Ca % 0.11 0.09 0.11 

Fòsfor, P mg/kg 863 578 714 

Magnesi, Mg % 0.03 0.02 0.03 

Potassi, K % 0.44 0.15 0.39 

Sodi, Na mg/100g 15 111 12 

El símbol ‘<’ precedint un resultat, indica que el valor obtingut està per sota del límit de quantificació. 
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Figura 2. Variació del contingut de minerals (mg/100g de mostra fresca) entre les diferents 

preparacions d’espigall del Garraf (Ca: calci; P: fòsfor; Mg: magnesi; K: potassi; Na: sodi).  

 

- Determinació del contingut de fenols totals i activitat antioxidant 

Fenols totals 

El contingut més elevat de fenols totals (Figura 3) el trobem en la mostra d’espigall 

preparat al vapor, que presenta un valor de 1626.44 mg GAE/100 g de mostra fresca. 

Per l’altra banda, els espigalls bullits resulten la preparació amb el contingut de fenols 

totals més baix, amb 791.88 mg GAE/100 g de mostra fresca. El contingut de fenols 

totals de l’espigall cru és de 1431.73 mg GAE/100 g de mostra fresca, valor que es 

troba entre els espigalls al vapor i els espigalls bullits i que no és significativament 

diferent a cap dels dos tipus de preparació. Els dos mètodes de cocció tenen efectes 

oposats, significativament diferents, sobre el contingut de fenols totals en les mostres 

d’espigall (Taula 2). La preparació d’espigall bullit comporta una pèrdua de contingut 

de fenols totals del 44.69%, mentre que la preparació d’espigall al vapor suposa un 

augment del 13.60% del contingut de fenols totals, en ambdós casos, respecte de 

l’espigall cru.     
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Figura 3. Contingut de fenols totals de les diferents preparacions d’espigall del Garraf. Els resultats 

mostren la mitjana ± la desviació estàndard (barres d’error). 

 

Taula 2. Contingut de fenols totals expressat en mg equivalents d’àcid gàl·lic en 100 g de mostra fresca 

(mg GAE/100 g) de les diferents preparacions d’espigall del Garraf: a) espigall cru, b.1) espigall bullit i 

b.2) espigall al vapor. H.S.D. (Honestly Significant Difference): les diferències que es trobin per sobre 

d’aquest llindar, es consideren significatives; Pr (>F): estadístic F (p≤0.005). 

 
Fenols 

Mostra mg GAE/100 g1 

a) Espigall cru 1431.73  ab 

b.1) Espigall bullit 791.88 b 

b.2) Espigall al vapor 1626.44 a 

H.S.D. 736.25 
 

Pr (>F) 0.03031 
 

Sign. ANOVA * 
 

Sig. ANOVA: nivell de significació on ‘***’<0,001, ‘**’<0,01, ‘*’<0,05, ‘ ’>0,05. 
1Els valors acompanyats de lletres diferents, són significativament diferents (p≤0.005). 

 

 

Activitat antioxidant 

En el mètode FRAP (Figura 4), l’activitat antioxidant observada més elevada, i 

significativament diferent a la resta de preparacions, s’enregistra en les mostres 

d’espigall al vapor, amb un valor de 650.26 µmols eq. Asc/100 g de mostra fresca. Les 

mostres d’espigall cru i espigall bullit presenten valors més baixos i pròxims entre ells, 

293.97 µmols eq. Asc/100 g de mostra fresca i 250.25 µmols eq. Asc/100 g de mostra 

fresca, respectivament (Taula 3). L’activitat antioxidant observada es veu augmentada 

un 121.2% en la preparació d’espigall al vapor respecte de l’espigall cru.  
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Figura 4. Activitat antioxidant determinada pel mètode FRAP de les diferents preparacions d’espigall 

del Garraf. Els resultats mostren la mitjana ± la desviació estàndard (barres d’error). 

 

Pel que fa a la metodologia DPPH (Figura 5), la màxima activitat antioxidant es 

manifesta, altra vegada, en l’espigall preparat al vapor, amb un valor de 566.24 µmols 

eq. Asc/100 g de mostra fresca. L’espigall cru és la preparació amb una activitat 

antioxidant més baixa, amb 132.13 µmols eq. Asc/100 g de mostra fresca, mentre que 

l’espigall bullit presenta un valor intermedi de 201.55 µmols eq. Asc/100 g de mostra 

fresca. L’activitat antioxidant determinada pel mètode DPPH és significativament 

diferent entre les tres preparacions d’espigall (Taula 3).  La cocció dels espigalls, en 

els dos mètodes de cocció emprats, comporta un augment de l’activitat antioxidant 

observada respecte l’espigall cru; un 52.5% en l’espigall bullit i un 328.55% en l’espigall 

al vapor. 

 

 

Figura 5. Activitat antioxidant determinada pel mètode DPPH de les diferents preparacions d’espigall 

del Garraf. Els resultats mostren la mitjana ± la desviació estàndard (barres d’error). 
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Taula 3. Activitat antioxidant determinada pels mètodes FRAP i DPPH, expressada en µmols 

equivalents d’àcid ascòrbic (Asc) en 100 g de mostra fresca (µmols eq. Asc /100 g) de les diferents 

preparacions d’espigall del Garraf: a) espigall cru, b.1) espigall bullit i b.2) espigall al vapor. H.S.D. 

(Honestly Significant Difference): les diferències que es trobin per sobre d’aquest llindar, es consideren 

significatives; Pr (>F): estadístic F (p≤0.005). 

 
FRAP DPPH 

Mostra µmols eq. Asc/100 g1 µmols eq. Asc/100 g1 

a) Espigall cru 293.97 b 132.13 c 

b.1) Espigall bullit 250.25 b 201.55 b 

b.2) Espigall al vapor 650.26 a 566.24 a 

H.S.D. 48.62 
 

63.15 
 

Pr (>F) 4.68E-07 
 

1.54E-06 
 

Sign. ANOVA *** 
 

*** 
 

Sig. ANOVA: nivell de significació on ‘***’<0,001, ‘**’<0,01, ‘*’<0,05, ‘ ’>0,05. 
1Els valors de les columnes acompanyats de lletres diferents, són significativament diferents (p≤0.005). 

 

CONCLUSIONS 

Tal i com s’intuïa prèviament a la realització de l’estudi, les característiques nutricionals 

de l’espigall del Garraf, en referència als paràmetres nutricionals bàsics, 

sucres i minerals, s’ajusten a les referenciades en altres vegetals de l’espècie 

Brassica oleracea L. D’aquestes, les més destacables són el baix contingut en greix i 

proteïnes i els valors elevats de fibra i minerals, entre els que despunten el potassi i el 

calci. 

La cocció de l’espigall del Garraf té, en general, un efecte sobre el contingut de 

paràmetres nutricionals bàsics, sucres i minerals. Tant les condicions d’ebullició com 

les de cocció al vapor impliquen una pèrdua en el contingut d’aquests paràmetres, 

essent aquesta major en el mètode d’ebullició. Així mateix, els resultats obtinguts en la 

determinació de compostos bioactius indiquen una influència del tipus de preparació 

de la mostra d’espigall sobre el seu contingut, tant pel que fa als fenols totals, com a 

l’activitat antioxidant. En les mostres analitzades, la preparació d’espigall al vapor 

és el mètode que millor preserva aquests compostos en totes les anàlisis. 

D’altra banda, el mètode de preparació d’espigall bullit comporta menor activitat 

antioxidant i menor contingut de fenols totals que el mètode de preparació d’espigall al 

vapor. Aquest fet és degut a que bona part de la capacitat antioxidant es perd en el 

procés d’ebullició, ja que els compostos fenòlics s’alliberen en l’aigua de cocció, i a més 

a més, alguns d’aquests són altament sensibles a la temperatura.  

Atès que els espigalls del Garraf no es consumeixen crus, aquesta informació, ens fa 

pensar que el mètode de cocció més apropiat per la seva preparació, si volem 

preservar les seves propietats antioxidants, és la preparació al vapor.  
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Finalment, els resultats obtinguts en aquest estudi ens permeten 

documentar, per primera vegada, l’espigall del Garraf des del punt de vista 

de qualitat nutricional. Aquest coneixement ha de suposar una eina més per a la 

promoció, ús i consum dels espigalls del Garraf a nivell de productors, restaurants i 

consumidors finals.     
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ANNEX 
Taula 4. Valors de referència de diferents vegetals del gènere Brassica extrets de l’USDA (U. S. Department of Agriculture) National Nutrient Database for Standard Reference.  

    Bròcoli1 Bròcoli2 
Col verda 

arrissada3 

Col verda 

arrissada4 
Col de Milà5 Col de Milà6 

Nutrient Unitat Valor per 100 g Valor per 100 g Valor per 100 g Valor per 100 g Valor per 100 g Valor per 100 g 

Bàsics               

Aigua g 89.3 89.25 84.04 91.2 91 92 

Energia kcal 34 35 49 28 27 24 

Proteïna g 2.82 2.38 4.28 1.9 2 1.8 

Greix total  g 0.37 0.41 0.93 0.4 0.1 0.09 

Hidrats de carboni, per diferència g 6.64 7.18 8.75 5.63 6.1 5.41 

Fibra dietètica total g 2.6 3.3 3.6 2 3.1 2.8 

Sucres totals g 1.7 1.39 2.26 1.25 2.27 - 

Minerals               

Calci, Ca mg 47 40 150 72 35 30 

Ferro, Fe mg 0.73 0.67 1.47 0.9 0.4 0.38 

Magnesi, Mg mg 21 21 47 18 28 24 

Fòsfor, P mg 66 67 92 28 42 33 

Potassi, K mg 316 293 491 228 230 184 

Sodi, Na mg 33 41 38 23 28 24 

Zinc, Zn mg 0.41 0.45 0.56 0.24 0.27 0.23 

Àcids orgànics               

Àcid ascòrbic (Vit. C) mg 89.2 64.9 120 41 31 17 
1bròcoli cru; 2bròcoli cuit, bullit, escorregut, sense sal; 3col verda arrissada crua; 4col verda arrissada cuita, bullida, escorreguda, sense sal; 5col de Milà crua; 6col de Milà 

cuita, bullida, escorreguda, sense sal. 

 



 
 

 


