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Conservació d’aliments 

Molts dels aliments que comprem a les botigues contenen un petit nombre de 

microorganismes.  Això no significa que l’aliment estigui en mal estat o no es pugui consumir, 

però, si aquests microorganismes es multipliquen poden causar que l’aliment es faci malbé.  

Us proposem investigar diferents mètodes de conservació dels aliments. 

Material necessari: 

- Pèsols congelats - 7 tubs d’assaig 

- Sol salina diluïda  - Pinces 

- Sol. Salina concentrada - Cotó fluix 

- Sol. Nitrit de sodi - retolador 

- Vinagre  

Classe 1: Seguiu el procediment que s’indica a la part esquerra del diagrama següent i 

escriviu a la dreta el motiu pel qual feu cadascuna de les operacions indicades: 

Procediment:          Motiu: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retoleu 8 tubs d’assaig com a A, B, C...G i poseu la data a 

cada tub. Amb ajut de les pinces, poseu  tres pèsols a cada 

tub 

 

 

 

 

Ompliu fins a la meitat els tubs C a G 

de la següent manera:  

C: aigua destil·lada 

D: Solució de sal diluida 

E: sol. de sal concentrada 

F: vinagre 

G: sol. nitrit de sodi 

(No poseu cap líquid als tubs A i B) 
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Classe 2: 

a) Descriviu l’aspecte els pèsols en cadascun dels tubs. Recolliu en una taula les 

observacions del que ha passat a cadascun dels tubs. 

b) A partir dels resultats obtinguts, quin efecte té la temperatura en el creixement dels 

microorganismes? Quins dos tubs heu de comparar per respondre a aquesta 

pregunta? 

c) Què causa que els aliments es facin malbé? 

d) Com funcionen els diferents mètodes de conservació dels aliments? 

e) Alguns aliments es conserven envasats al buit , com penseu que aquest fet pot influir 

en el creixement dels bacteris? Per què? 

f) Per què creieu que molts aliments envasats porten la indicació “Consumir abans de...” 

g) Quins mètodes de conservació dels aliments feu servir a casa vostra? 

 

Tapeu els tubs amb coto fluix. Poseu el tub A a la nevera. La resta 

deixeu-los a l’estufa a uns 30ºC 

 

 

 

 


