Informe Servei ALIMENTACIÓ
De: Direcció d’Ocupació
A: Direcció Econòmica i Financera
Objecte: Valoració tècnica del producte presentat com a llet de l’empresa Alimasgrau.
Al plec de prescripcions tècniques es demana que el tipus de llet a presentar ha de ser de dues
de les tipologies que es nombren a l’article 1 del Real Decret 1054/2003 d’1 d’agost que aprova
la norma de la qualitat per a determinats tipus de llet conservada parcial o totalment deshidratada
destinats a l’alimentació humana.
Les tipologies admeses són les següents:
Llet parcialment deshidratada
o Evaporada parcialment desnatada
o Evaporada semidesnatada
Llet totalment deshidratada
o En pols parcialment desnatada
o En pols semidesnatada
La llet parcialment deshidratada segons el Real Decret 1054/2003 és el producte líquid, amb o
sense adició de sucre, obtingut per eliminació parcial de l’aigua de la llet, de la llet desnatada o
parcialment desnatada o una mescla dels productes, al que se li ha pogut afegir nata, llet
totalment deshidratada o ambdós productes, sense que la quantitat de llet deshidratada
addicionada superi, en el producte final, el 25 per cent de l’extracte sec total procedent de la llet.
La llet totalment deshidratada segons el Real Decret 1054/2003 és un producte sòlid obtingut per
eliminació de l’aigua de la llet, de la llet desnatada o parcialment desnatada, de la nata o d’una
mescla dels productes i que el contingut d’aigua és igual o inferior a un 5 per cent en pes del
producte final.
Segons l’article 2.2 del Real Decret 1054/2003, les adicions autoritzades y matèries primes que
es poden utilitzar són:
A) Vitamines i minerals d’acord amb el Reglament (CE) 1925/2006 del Parlament Europeu
i del Consell, de 20 de desembre de 2006, sobre l’adició de vitamines, minerals i altres
substàncies determinades als aliments.
B) Les matèries primes autoritzades per ajustar el contingut de proteïnes a que fa referència
la lletra c) de l’apartat 2.1, són les següents:
1º. Retentat de la llet:
El retentat de la llet és el producte que s’obté de la concentració de la proteïna de la llet
mitjançant ultrafiltració de la llet, llet parcialment desnatada o llet desnatada.
2º. Permeat de la llet:
El permeat de la llet és el producte que s’obté de l’extracció de la proteïna i el greix de la llet
mitjançant ultrafiltració de llet, llet parcialment desnatada o llet desnatada.
3º Lactosa:
La lactosa és un component natural de la llet, normalment obtingut del lactosèrum amb un
contingut de lactosa anhidra igual o superior a 99,0 per cent m/m sobre extracte sec. Pot ser
anhidra o contenir una molècula d’aigua de cristal·lització o ser una mescla d’ambdues
formes.
El producte presentat per Alimagrau no és ni llet parcialment deshidratada (evaporada
parcialment desnatada, evaporada semidesnatada), ni llet totalment deshidratada (en pols
parcialment desnatada, en pols semidesnatada), per tant no és un producte apte, ja que no és el
producte que es demana al plec tècnic.
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