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El quefir 

Informació complementària pel professorat 

 

El quefir 

El  quefir  és  un  producte  làctic  fermentat  original  de  la  regió  del  Caucas.  Aquest 
producte  és  lleugerament  carbonat  i  presenta  petites  quantitats  d’alcohol.  El  que 
distingeix  el  quefir  d’altres  productes  làctics  fermentats,  com  el  iogurt,  és  que  és 
produït únicament pels grànuls de quefir. Els grànuls de quefir estan formats per una 
combinació específica de bacteris  i  llevats que estableixen una relació simbiòtica. Els 
diferents  microorganismes  que  formen  el  quefir  estan  immersos  en  una  matriu 
extracel∙lular, formada principalment per polisacàrids, anomenada quefiran.  

Els  grànuls  de  quefir  són  masses 
blanques,  de  textura  gelatinosa  i  color 
blanquinós,  que  tenen  una  forma 
lobulada  i  irregular, que mesuren entre 1 
i3 cm.  

La llegenda diu que el profeta Mahoma va 
donar  els  primers  grànuls  de  quefir  als 
cristians ortodoxes del Caucas, prop de la 
muntanya Ebrus, amb l’ordre estricte que 
els  conservessin  sols per ells. Tanmateix, 
els  secrets de  “les boletes de Mahoma”, 
de les quals es creia que podien allargar la 
vida,  han  estat  compartits  amb  molts 
altres pobles. La paraula quefir, ve de la paraula turca “keif” que es podria traduir com 
“plaent” o  “bona  sensació”.  Els  grànuls de quefir  van  anar passant de  generació en 
generació  en  les  tribus  caucàsiques,  com  a  símbol  de  font  de  salut.  Actualment,  el 
quefir  es  pot  trobar  a molts  llocs  del món  i  es  produeix  principalment  de manera 
casolana.  

 

Composició dels grànuls de 
Kèfir 

Els  grànuls  de  quefir  estan 
formats per bactèries,  llevats  i 
el  quefiran  (un  exopolisacarid 
produït  pel  bacteri  de  l’àcid 
làctic  Lactobacillus 
kefiranofaciens).  Estudis  sobre 
la  seva  estructura  descriuen 
que  la  capa  superficial  està 
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formada per una complexa biopel∙lícula, mentre que la part interior la forma material 
no estructurat. 

La microbiota dels grànuls de quefir està dominada per llevats filamentosos o de forma 
allimonada que creixen amb una estreta associació amb diferents espècies de bacteris, 
amb morfologies de coc i bacilar. A les imatges de microscòpia, s’observa que els cocs 
es  troben preferentment a  la  superfície dels  llevats, mentre que els bacils es  troben 
entre les cèl∙lules de llevat.  

En els grànuls de quefir, s’han  identificat una gran varietat d’espècies, tant de  llevats 
com  de  bacteris.  S’ha  vist  que  la  població  pot  variar  lleugerament  entre  diferents 
grànuls i també depenent de les condicions d’incubació, però les proporcions generals 
són les següents: entre un 65‐80 % de Lactobacillus, un 10‐15 % de llevats i un 5‐25 % 
de  Lactococcus  i  Leuconostoc.  Les  espècies  de  bacteris  i  llevats  identificades  en  els 
grànuls de quefir es poden veure a les taules I i II. 

Composició del quefir líquid  

El quefir, com a  llet  fermentada, conté  llevats  i bacteris  làctics, però  les proporcions 
varien respecte als grànuls, es troben un 80 % de Lactococcus i Leuconostoc, un 10‐15 
% de  llevats  i un 5‐10 % de Lactobacillus. Els productes predominants del quefir són 
productes de la fermentació làctica duta a terme pels bacteris de l’àcid làctic. Aquests 
disminueixen el pH ràpidament amb  l’acumulació de  lactat, fins que s’inhibeix  la seva 
producció i llavors es comencen a produir altres components que generen el gust, com 
l’acetaldehid  i altres aromes. A mes, els  llevats fermentadors de  lactosa converteixen 
la lactosa en etanol i CO2. També podem trobar, tot i que en menys proporció, llevats 
no fermentadors de la lactosa i bactèries de l’àcid acètic. 



 

______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

 

 

 

Taula I. Principals tipus de bacteris presents en el quefir

Taula II. Principals tipus de llevats presents en el quefir 

 

Producció del quefir 

La  manera  “tradicional”  de  produir  quefir  és  posant  llet  (pasteuritzada,  no‐
pasteuritzada  o  UHT)  en  un  recipient  net  amb  grànuls  de  quefir  i  deixar‐la  a 
temperatura ambient durant unes 24 h. Després, el contingut es filtra per separar els 
grànuls  del  quefir  líquid.  La  llet  fermentada  es  pot  consumir  i  els  grànuls  es  poden 
posar amb mes llet fresca per a repetir el procés. Aquest simple procés es pot repetir 
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indefinidament,  ja que els  grànuls de quefir  son un ecosistema  complex que es pot 
mantenir per sempre, mentre tingui nutrients. 

Tot i que la producció industrial del quefir és possible, s’ha vist que no s’aconsegueixen 
totes les propietats del quefir “tradicional”. 

La  composició  del  quefir  líquid,  així  com  les  seves  propietats  poden  variar  força, 
depenent de  les condicions d’incubació, el  temps de  fermentació, el tipus de  llet  i  la 
proporció entre  la quantitat de grànuls  i de  llet. Per exemple, s’ha demostrat que en 
una proporció de grànuls de quefir/llet de 1:10, el pH del quefir resultant serà d’un 3,7, 
mentre que a una proporció de 1:100 el pH ésforça mes alt, al voltant de 5,4. A mesura 
que  la proporció de grànuls de quefir/llet augmenta de 1:10 a 1:100,  la quantitat de 
Lactococcus  augmenta  de  107  a  109  cfu/ml.  Així  doncs  amb  una  proporció  de  1:10 
resulta un producte d’alta acidesa, poca viscositat i gust molt efervescent, mentre que 
amb una proporció de 1:100, s’obté un producte d’alta viscositat  i poca acidesa. Per 
una fermentació i consistència òptima, es recomana una proporció entre 1:30 i 1:50.  

 

Propietats beneficioses del quefir 

Històricament  el  quefir  ha  estat  recomanat  per  a  tractaments  de  problemes 
gastrointestinals, d’hipertensió, d’al∙lèrgies i isquèmies cardíaques.  
Els beneficis que s’han descrit del quefir inclouen activitat antibacteriana, antitumoral, 
anticancerígena, millora  de  la  digestió  de  la  lactosa,  estimular  la  síntesis  de  certes 
vitamines,  com  la  B,  modulació  antiinflamatòria/immunitària  i  efectes 
hipercolesterolèmics. De totes maneres, s’ha de tenir en compte que les propietats del 
quefir  poden  variar  considerablement,  en  funció  dels  paràmetres  comentats 
anteriorment  (proporció  de  quefir/llet,  temps  de  fermentació,  temperatura,  etc.)  i 
aquesta variabilitat fa que els beneficis obtinguts siguin difícils de comparar. 
 

Beneficis pel tracte digestiu 

El quefir es pot considerar un aliment probiòtic. Els aliments probiòtics són aquells que 
contenen microorganismes  viables  que  poden  sobreviure  al  tracte  intestinal  i  que 
aporten algun benefici a l’organisme.  

El quefir sembla que millora  la digestió de  la  lactosa  i  la  tolerància en aquells adults 
que son  intolerants a  la  lactosa. Alguns microorganismes presents al quefir contenen 
β‐galactosidada,  un  enzim  que  trenca  la  lactosa  en  glucosa  i  galactosa.  Quan  es 
consumeix  el  quefir,  un  20‐40 %  de  la  lactosa  present  està  hidrolitzada  i  això  ja  és 
suficient  per  a  què  les  persones  intolerants  a  la  lactosa  puguin  tolerar  la  llet 
fermentada.  

També sembla que té un efecte estimulador del sistema motor del tracte digestiu.  

Els  Lactobacillus  del  quefir  estan  clarament  associats  a  efectes  probiòtics  i  alguns 
llevats també, per tenir un efecte colonitzador a l’intestí.  
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Propietats antibacterianes i antifúngiques 

S’ha  vist que  el quefir pot  actuar  contra diversos bacteris patògens  comSalmonella, 
Helicobacter,  Shigella,  Staphylococcus,  Escherichia  coli,  Enterobacter  aerogenes, 
Proteus vulgaris, Micrococcus luteus, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes i 
contra el fong Candida albicans.  

En un estudi realitzat amb E. coli es va veure que a pH neutre, el quefir no tenia cap 
influencia sobre el creixement bacterià, mentre que a pH àcid sí, la qual cosa suggereix 
que el quefir conté alguna substància antibacteriana que s’activa en ambients àcids.  

Altres estudis han demostrat que tant les biopel∙lícules de quefir, com l’exopolisacàrid 
(quefiran)  són  agents  antibacterians,  antiinflamatoris  i  cicatritzant  que  es  poden 
utilitzar front a diverses infeccions.  

Efectes immunològics i antitumorals 

Recentment  s’ha estat estudiant  la propietat  immunomoduladora del quefir. Estudis 
fets  amb  models  animals  han  demostrat  que  el  quefir  té  una  capacitat 
immunomoduladora de la resposta immune de la mucosa intestinal. 

També s’han fet alguns estudis sobre la capacitat antitumoral del quefir, ja que sembla 
que  el  polisacàrid  (quefiran)  dels  grànuls  té  activitat  antitumoral.  Alguns  estudis 
indiquen que  l’administració de quefiran pot protegir de  fer metàstasi pulmonar. De 
totes maneres, falten més estudis per a poder tenir conclusions més fermes.  

També  s’ha  demostrat  que  té  propietats  antimutagèniques  i  antioxidants.  Un  altre 
efecte beneficiós que s’ha demostrat és  la capacitat de suprimir el dany produït a  les 
cèl∙lules per la radiació UV.  
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