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Dues etapes en la cocció 
OLI VERGE ALTRES OLIS 

Durant el l’operació de fregit es 
succeeixen dues etapes d’efectes molt 
diferents sobre l’aliment.  
 
Etapa 1. Sense canvis 
 
Durant les primeres dues terceres parts 
del temps total de cocció, visualment 
no passa res i només veiem bombolles 
d’aire al seu voltant. En aquesta etapa, 
l’oli calent transmet part de la seva 
energia a l’aliment incrementant-ne la 
temperatura. L’aigua de l’aliment 
s’escalfa i en arribar a 100ºC s’evapora 
formant bombolles, evitant que 
augmenti més la temperatura de 
l’aliment. Com s’escalfa de fora cap en 
dins, el nucli de l’aliment no assoleix 
temperatures elevades, el que no 
implica canvis significatius a nivell 
nutricional. 
 
Etapa 2. Canvis sobtats i evidents 
 
Aquesta etapa dura només un terç del 
temps total de cocció. Quan el front 
d’evaporació d’aigua de l’aliment 
disminueix, comença a entrar-hi oli 
calent. La temperatura augmenta 
notablement i es produeixen canvis 
moleculars a les capes externes de 
l’aliment. Els sucres i aminoàcids 
reaccionen i formen compostos 
marronosos indicadors del final de la 
cocció. L’exterior de l’aliment queda, en 
certa manera, segellat i, normalment, 
cruixent. 
Evidentment, l’aliment ha absorbit una 
certa quantitat d’oli i, per tant, depenent 
de l’oli utilitzat el sabor i acceptabilitat 
canviaran. 
 
Si l’aliment és magre i té poc greix 
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Si el que estem fregint no té grassa 
pròpia, un cop l’oli de fregit comença a 

entrar, es forma la crosta externa i 
donem per acabada la cocció. Retirem 
l’aliment, eliminem l’excés d’oli extern i 
podem servir. 
En aquestes circumstàncies, l’oli de 
cocció no ha canviat, només haurà 
guanyat aigua i partícules d’aliment que 
caldrà eliminar abans d’una nova 
operació. Si el nivell d’oxidació de l’oli 
ho permet, es podrà reaprofitar. En cas 
contrari s’ha de canviar. 
 
Si l’aliment té greix intern 
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En aquets cas, quan comença a entrar 
oli calent una part de la grassa de 
l’aliment es pot arribar a fondre, per 
efecte de la temperatura, i fluir cap a 
l’exterior de l’aliment, mesclant-se amb 
l’oli de fregir. Un cop finalitzada la 
cocció, retirem l’aliment cuinat, 
eliminem l’excés d’oli extern i servim. 
Però ara, l’oli de cocció ha canviat, 
donat que ha guanyat greix de l’aliment 
que en canviarà les propietats 
tecnològiques, si en fem una segona 
cocció. 
 

 
 
 
Objectius de recerca 
 
Definir quina part del fum és 
problemàtica per als professionals 
de cuina. Relació entre volàtils de 
l’oli cru i sabor de l’aliment cuinat.  
 

 

OLI 180ºC

ACEITE 180ºC
EVAPORACIÓ D’AIGUA

100 ºC

OLI 180ºC

1ª FASE (2/3 temps total) 2ª FASE (1/3 temps total)

ABSORCIÓ D’OLI

FORMACIÓ DE CROSTA

Punto de fum (diverses fonts):
oliva = 160-230ºC
girasol = 220ºC (només en primera fritura)


