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Presentació

Programa
17.00 h

La qualitat i seguretat alimentària dels ali-

Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DACC a
Tarragona.

ments es mesura a través d’anàlisis físiques, químiques i microbiològiques. Però
els aliments també es caracteritzen i dife-

17.05 h

Dra. Mª Paz Romero, UdL.

rencien per les seves propietats organolèptiques. Definir les impressions que un

17.30 h

Creació del Panell de Tast de l’Avellana
Dra. Nàdia Ortega, Eurecat.

aliment produeix als nostres sentits i establir un perfil sensorial millora i comple-

L’anàlisi sensorial com a eina de caracterització

17.45 h

Fi de la sessió online

17.50 h

Avaluació sensorial de l’avellana (tast presencial)

menta qualsevol determinació analítica i
ens ajuda en l’expressió de les propietats

Dra. Mª Paz Romero, UdL.
Dra. Nàdia Ortega, Eurecat.

dels nostres productes. Per tant, l’anàlisi
sensorial esdevé una eina de rellevància
pel personal tècnic de la indústria alimen-

19.15 h

Cloenda de la jornada

tària, com el de la producció d’avellanes,
que disposa així de més eines per augmentar la seva competitivitat, d’acord amb
els objectius de l’Oficina Tècnica de
l’Avellana per desplegar el Pla estratègic
per a la valorització de l’avellana.

Lloc de realització
Eurecat

Aquesta jornada es realitza presencialment. La primera part també es
podrà seguir en línia. En el moment d’inscriure’s caldrà indicar amb quina
modalitat es voldrà seguir.
Si se segueix presencialment tots els assistents hauran de seguir les
mesures de prevenció establertes enfront la COVID-19. L’ús de mascareta
serà obligatori durant tota la jornada.
Aforament limitat a la capacitat de la sala, 18 persones.
Si se segueix en línia, el dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a
l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.
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