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La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? 

                                                          

Objectius  

Comprovar que la llet és un medi que pot ser més o menys 

idoni pel creixement bacterià, en funció dels diferents 

processos industrial: pasteurització o uperització (UHT), als 

que ha estat sotmesa. Alhora que també, aquests 

processos són els responsables de que la llet es pugui 

guardar dins o fora de la nevera (abans d’obrir-la). 

 

Les preguntes plantejades a la pràctica pretenen que 

l’alumnat sigui conscient que la llet feta malbé experimenta 

canvis de color, olor, textura i relacioni aquests canvis amb 

l’activitat dels microorganismes. 

 

 

Descripció de la proposta  

Realitzar un seguiment dels dos tipus de llet: pasteuritzada i uperitzada (UHT), al llarg de 3 dies 

consecutius amb l’ajuda d’ un indicador redox (Resazurina) i observar el viratge de color 

d’aquest indicador a mesura que el nombre de microorganismes va augmentant en cadascuna 

de les mostres. 

 

Mostra A Llet fresca pasteuritzada 

Mostra B 24h pasteuritzada 

Mostra C 48h pasteuritzada 

Mostra D Llet fresca UHT 

Mostra E 24h UHT 

Mostra F 48h UHT 

 

 

 Aquest viratge de color es produeix en diferents moments, a les diferents mostres. Els 

microorganismes amb el seu creixement van provocant la transformació de la lactosa de llet en 

àcid làctic. 

Donat que la Resazurina té un color violeta molt intens quan la barregem amb la llet del tub 

d’assaig aquest vira immediatament a color blau, és per això que el color blau de la taula 

següent indica una bona qualitat de la llet. 

 

La Resazurina és un indicador redox que canvia de color: 

Va del color groc-taronja a un pH 3.8 fins un lila intens a pH  6.5 (passant per un ventall de 

colors entremitjos). 

Font:                   

http://brick.shorebeat.com/2014/08/delaye

d-vote-on-brick-school-milk-contract-

brings-talk-of-dairy-collusion/ 
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Color de la mostra Qualitat de la llet 

Blau (sense canvi) Excel.lent 

Lila Bona 

Rosa fort Acceptable 

Rosa Pobre 

Blanc Dolenta 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Donat que en la pràctica, el seguiment de cadascun dels tipus de llet (pasteuritzada i 

uperitzada) en duu a terme durant 3 dies consecutius, la pràctica s’hauria de realitzar 3 dies 

consecutius. És una pràctica molt visual pel canvi de color que hi té lloc. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Demostrar l’existència de microorganismes a la llet 

Explicar l’objectiu dels diferents processos industrials als que es sotmet la llet.  

Demostrar que els microorganismes amb el seu creixement modifiquen el medi en el que viuen. 

Comprovar que el nombre de microorganismes augmenta a la llet amb el pas dels dies.  

Diferenciar l’efecte de la pasteurització i la uperització a la llet. 

Ser capaç de seguir un protocol de laboratori. 

Recollir les dades obtingudes en taules. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Destinat als alumnes de 1r o 2n de Batxillerat 

 

Documents adjunts 

Full de treball 

 

Autoria: Meritxell Berruezo i Guixé 

Cap del Departament de Ciències del Col.legi 

Mare de Déu del Carme  

 

Contacte 

Aquesta activitat ha estat dissenyada i provada 

pel grup de treball de Microbiologia µBioCat 

(https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home). Us agrairem qualsevol aportació sobre com 

us ha funcionat a classe; podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça: 

mbiocat@gmail.com 

Font: http://www.nutrifitness.net/news/los-lacteos,-

%C2%BFbuenos-o-malos-revision-bibliografica-%28parte-2%29/ 

((Imagen extraida de Cátedra sobre Lácteos en Nutrición y 

Dietética, Universidad de Tarapacá.2014) 
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