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  Gastronomia

 Nou avenç en gastronomia
La clara d'ou és la part de l'ou, gairebé incolora, 
que envolta el rovell. En l'ou de gallina la clara està 
formada de les  capes de secrecions  de la  secció 
anterior de l'oviducte de les gallines durant el pas 
de l'ou. La clara es forma al voltant del rovell dels 
ous siguin fertilitzats o no. Està composada d'un, 
aproximadament,  10%  de  proteÏnes  dissoltes  en 
aigua. La seva funció principal és protegir el rovell 
d'ou  i  proporcionar  nutrició  addicional  per  al 
creixement de l'embrio, ja que és rica en proteïnes 
i gairebé no conté greix, al contrari que el rovell 
que  en  té  molt.  Amb  les  clares  es  fan  moltes 
preparacions  culinàries  com  per  exemple  les 
mousses. 

         
Un equip d'investigadors de l'Institut d'Investigació 
en  Ciències  de  Alimentació,  han  patentat  un 
derivat  de  la  clara  d'ou  que  té  multitud  de 
propietats culinàries: és més manejable, pot tornar 
a muntar passat un temps i crea escumes lleugeres 
i  suaus.  El  nou  producte  tindrà  nombroses 
aplicacions en l'alta cuina.

El  derivat  s'obté després  de tractar  la  clara  d'ou 
pasteuritzada  amb  un  enzim  que  trenca  les 
proteïnes en fragments de mida petita en un procés 
denominat  hidròlisi.  En tenir  el  seu origen en la 
clara d'ou, es compon exclusivament de proteïnes i 
no té greixos  ni  sucres. "Es tracta d'un producte  
molt atractiu per a cuina dolça i salada per totes  
les propietats que té. En rebosteria i pastisseria es  
pot emprar per a l'elaboració de bescuits, cremes i  
merengues  més  lleugers",  segons  el  cuiner Mario 
Sandoval, que ha col·laborat amb la investigació.

A  més,  les  escumes  que  s'obtenen  són  estables 
durant més temps, una propietat de gran utilitat en 
alta cuina. "L'escuma que és possible obtenir amb  
aquest  producte  es  pot  tornar  a  muntar  al  cap  
d' un temps, una capacitat que no té la clara d'ou  

que tots coneixem. Té un sabor neutre i un color  
blanc  que  ens  permeten  barrejar-hi  diferents  
ingredients, com purés, polpes o saboritzants , per  
obtenir noves textures i sabors ", ha explicat Marta 
Miguel Castro, una de les investigadores.

D'altra banda, en barrejar aquesta clara d'ou amb 
oli  d'oliva  es  produeix  una  reacció  efervescent 
similar  a  l'escuma  de  mar.  "Aquesta  propietat  
també la té l'escuma produïda a partir de la clara  
d'ou  original,  però  en  un  grau  molt  menor",  ha 
destacat  Sandoval.  "Aquesta  via  de  treball  pot  
resultar interessant per a l'elaboració d'algun plat  
en  el  que  el  propi  client  pugui  participar  de  
manera  activa,  sent  ell  mateix  qui  produeixi  
aquesta reacció". 

Curiositat:   

El codi dels Ous
Si us heu fixat bé, ara els ous porten un codi imprès 
a la closca. Aquest codi segueix una  normativa que 
obliga  als  envasadors  a  indicar  la  procedència 
exacta  de l’ou.  Aquest  codi  serveix  per saber  la 
granja de procedència i el lloc en el qual es troba. 
Un dels  nombres  indica el  tipus  de granja on  es 
crien les  gallines  que posen aquests  ous.  El  codi 
dels ous ve a ser alguna cosa com 9AA99999-99999. 

 


