
 
 
 

TALLER DE MELMELADES 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EL REPTE DE FER CONSERVES: 
 
Històricament, la conservació d’aliments ha anat molt estretament lligada al 
desenvolupament de les tècniques del camp i la cuina. A mesura que els humans 
augmentaven conreus i collites, havien de procurar d’emmagatzemar i guardar els 
aliments en les millors condicions. Des de molt antic es fan conserves amb l’assecatge, 
l’oli, el vinagre, el sucre, la sal o bé la neu i el gel. 
 
Quan fem conserves, el principal problema és el de garantir la seguretat sanitària del 
producte. Els aliments es poden fer malbé per culpa de quatre tipus d’agents que són: 
ferments, enzims, fongs o bacteris.  
 
HIGIÈNE I SEGURETAT: 
 
Triarem les hortalisses o fruites més boniques i fresques. Les fruites han de tenir un 
punt adequat de maduresa (si és massa verda no té gust i la massa madura pot contenir 
molta aigua i fer que la melmelada quedi líquida. Cal netejar-les per si porten terra o 
agents nocius. Les rentarem amb aigua, les eixugarem o fregarem amb un drap i les 
pelarem, si cal. 
 
Guardarem les conserves amb pots de vidre de boca ampla, que tinguin tapes 
metàl·liques amb goma de segellació (han de tanca hermèticament). Podem reutilitzar 
els pots de conserves comprades al supermercat. Però ull, les tapes no han d’estar 
abonyagades ni rovellades. Es poden comprar tapes noves de recanvi en botigues 
d’estris de cuina. 
 
Abans d’usar-los, cal netejar molt bé pots i tapes. Els esterilitzarem al bany maria 
posant-los dins una olla coberts d’aigua freda que s’escalfarà lentament. Han de bullir 
15 minuts i després deixar-los escórrer cap per avall sobre un drap net i eixugar-los si és 
necessari. No bufeu dins dels pots. Treballarem sempre amb mans netes, cabells coberts 
i uns bons estris ben nets. 
 
ENVASAT: 
 
Omplirem els pots de manera uniforme i regular fins el màxim, excepte les de maduixa 
que augmenten de volum lleugerament al refredar-se. Hem d’abocar el contingut de 
forma continuada i homogènia, si pot ser d’un sol cop. Sempre que la recepta ho 
permeti, omplirem els pots en calent, així ajudem a fer el buit i donem major seguretat a 
tot el procés. Un cop tapat el pot hermèticament cal posar-lo cap per avall fins que es 
refredi. Al cap de 24 hores comprovarem si s’ha fet bé el buit: observarem que no hagin 
vessat i si la superfície de la tapa s’ha enfonsat lleugerament.  
 
 
 



 
 
 
Etiquetarem els pots indicant el tipus de conserva que contenen, els ingredients, la data 
d’elaboració, el mètode utilitzat, etc. 
 
Cal guardar les conserves lluny de la llum, el calor i la humitat, sempre en posició 
vertical. Convé netejar els pots per fora per eliminar qualsevol resta o brutícia que 
pogués crear floridura. Les conserves casolanes ben fetes poden durar ben bé un any, 
però és convenient consumir-les abans. Un cop obertes cal guardar-les a la nevera i 
consumir-les en pocs dies. Llençarem el contingut dels pots que tinguin la tapa inflada, 
o que a l’obrir-los facin mala olor o mal aspecte. 
 
MELMELADES I CONFITURES: 
 
Les melmelades es preparen amb fruites tallades a trossets que, generalment, es poden 
tenir en maceració amb sucre durant unes hores; després es couen i queden reduïdes a 
una mena de purè gelatinós, amb la fruita més o menys desfeta i homogènia. La 
proporció de sucre oscil·la entre un 50% i un 100% del pes de la fruita. La única cosa 
que hem de comprovar és la seva consistència final, per assegurar-nos que la melmelada 
hagi aconseguit una concentració adequada. 
 
En el cas de les confitures, la fruita es cou més o menys sencera o a trossos grans en un 
almívar amb prou densitat perquè quedi impregnada o saturada. La proporció de sucre 
és una mica més alta, entre el  65% i el 100%. 
 
Per controlar millor la consistència de les melmelades i les confitures va bé tenir un 
termòmetre d’almívar, que resisteix altes temperatures. La preparació estarà llesta quan 
marqui 105ºC. Una altra manera de comprovar-les és posar un plat en el congelador, 
quan creiem que ha passat el temps de cocció de la melmelada agafarem unes gotes i les 
deixarem caure sobre el plat. Si es coagulen és que ja està feta. També es veurà si, quan 
empenyem les gotes del plat amb el dit primer la pasta s’arruga i després no torna 
enrere. 
 
En la conservació dels aliments és necessari tenir en compte diferents substàncies 
imprescindibles: 
 
L’acidesa: Depenent del PH d’un determinat aliment es pot saber si és àcid o alcalí. La 
presència de determinats àcids en un aliment és el que determina el seu PH, i això és 
important perquè en un medi àcid no poden proliferar els microbis i la conservació és 
més fàcil. Si una fruita no té prou acidesa per a conservar-se en melmelada se li pot 
afegir suc de llimona. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La pectina: És una substància orgànica present de manera natural en molts aliments 
que ajuda a espessir i coagula una barreja sotmesa a el calor. Igual com passa amb els 
àcids, els aliments la contenen en proporcions molt diferents i en alguns no n’hi ha 
suficient per aconseguir una textura adequada. Això es pot compensar afegint-ne 
quantitats extres, que pot ser comprada en botigues especialitzades o bé elaborant-la a 
casa. Les pomes en contenen en gran quantitat i també els pinyols de les fruites si 
s’afegeixen a la cocció embolicades en una gassa i retirar-les després. Si durant la cuita 
es forma escuma, no s’ha de treure fins al final, just abans d’envasar la melmelada, 
perquè l’escuma conté una part de les pectines de la fruita, les quals afavoreixen la 
coagulació. 
 
Per fer pectina amb pomes: Rentar les pomes, tallar-les a rodanxes sense pelar ni 
treure els cors ni les llavors. Posar-les a coure en una cassola amb una proporció d’aigua 
d’una vegada i mitja la de pomes. Deixar que bullin 30 minuts. Escórrer el brou i afegir-
lo a les conserves. 
 
El sucre i altres edulcorants: El sucre és molt important ja que funciona com a 
antisèptic i ajuda a crear la consistència adequada a la conserva. Però només actua com 
a conservant en forma d’almívar si té una densitat deteminada. Per a garantir una bona 
conservació, la proporció final de sucre, incloent el que conté la fruita, ha de ser al 
menys del 65%. El contingut de sucre de les fruites varia entre el 10 i el 15%, però 
augmenta amb la cocció en evaporar-se part de l’aigua. Si la fruita no s’ha de coure, 
com per exemple si es conserva en almívar, o si no s’hi posa tant sucre, llavors es 
necessari esterilitzar la conserva al bany maria. 
 
Els almívars: Tècnicament es pot definir com la dissolució de sacarosa o sucre blanc en 
aigua. S’anomena simple quan porta dues parts de sucre per una d’aigua. Amb el calor 
augmenta la capacitat de dissolució i, lògicament, el seu grau de concentració. Hi ha 
vàries etapes en la seva elaboració, però el sucre sempre s’ha de dissoldre en l’aigua 
freda. Aquest és l’almívar més lleuger. La cocció s’ha de fer a foc lent. Si s’afegeixen 
unes gotes de suc de llimona mantenen el sucre clar en les preparacions d’almívars molt 
concentrats. 
Per controlar els punts de cocció de l’almívar es pot utilitzar un termometre d’almívars. 
S’ha de tenir en un recipient amb aigua calenta per evitar els canvis bruscos de 
temperatura. Per trobar el punt adequat en l’elaboració de confitures, s’aconsella 
barrejar 4 parts de sucre per una d’aigua, per ex. 800 gr. de sucre per 200 ml. D’aigua i 
coure a foc lent durant 20 minuts. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Guia casolana de melmelades i conserves. Dossier del diari AVUI 1994 
De l’hort al rebost. Biblioteca CORDILL num. 7 
Pastissos, gelats i postres. Glòria Baliu. Editorial Laia/Barcelona 1980 
El libro de las conservas. Luciano Villar. INTEGRAL 
 
 
 
 
 



 
 
 

MELMELADA D’ALBERCOCS 
 
 
 
Ingredients:  

- 1 kg. d’albercocs madurs però sencers 
- 800 gr. de sucre 
- Suc de llimona 

 
Trieu els albercocs ben madurs, renteu-los, 
deixeu-los escórrer i partiu-los per la meitat, 
traieu-los el pinyol i poseu-los en una cassola 
amb el sucre. Perquè la melmelada no quedi 
excessivament dolça i, per tant, apegalosa sempre 
cal comptar 800 gr. de sucre per un quilo de 
fruita. Deixeu-ho reposar unes 12  hores i, 
després, posar al foc tot remenant  i afegir el 
suc de ½ llimona. Quan arrenqui el bull abaixarem  
el foc i deixarem  bullir uns 30 o 40 minuts 
aproximadament comptant  des del moment que 
arrenca el bull  tot remenant sovint perquè no 
s’enganxi a la cassola. Tritureu-ho amb la 
batedora i coeu-ho 5 m. més. 
Sabrem que ja és feta quan la fruita canvia de 
color i es posa transparent. També podem saber si 
l’almívar ha agafat prou consistènsia posant una 
mica de melmelada sobre un platet, posar-lo un 
moment a la nevera i quan estigui fred treure’l; 
aleshores s’empeny la melmelada amb el dit, si no 
rellisca sinó que “s’arruga” vol dir que ja està 
feta. 
Quan s’hagi refredat una mica es posa dins dels 
pots de vidre, procurant que quedin ben plens i 
sense bombolles entremig. Tapar quan encara és 
calenta i posar els pots de cap per avall perquè 
es faci el buit. 
Per assegurar millor la conservació durant força 
temps, es pot posar abans de tapar una capa d’un 
parell de dits d’almívar ben espés damunt la 
melmelada. 
 



CONFITURA DE TARONJA AMARGA 
Ingredients: 

- 1 kg. de polpa de taronges bordes 
- 800 gr. de sucre 
- uns 300cc. d’aigua aprox. (segons si les taronges són gaire 

sucoses o no) També s’hi pot afegir el suc 1 taronja dolça. 
 
Es treu la pell brillant de la taronja amb el ratllador o pelant-la 
ben fina amb un ganivet, de manera que quedi tota la pell blanca. 
Es posen a bullir senceres en una cassola amb aigua fins que es 
trobi la pell tova apretant amb el dit. S’han d’escórrer i deixar 
refredar. Es tallen a bocins petits, es treuen els pinyols i les 
pells dels grills si són molt dures i seques, fins a obtenir 1 kg. de 
polpa neta.  
Farem un almívar amb l’aigua i el sucre. Un cop agafa consistència 
es tira la polpa (si es vol també el suc de 1 taronja dolça) i es fa 
bullir fins que es vagi tornant transparent, uns 25 ó 30 minuts 
per a 1 kg. de polpa, tot remenant de tant en tant perquè no 
s’enganxi a la cassola. Es pot comprovar si està feta tirant unes 
gotetes damunt un marbre o un platet fred i veure si es desprèn 
la gelatina sencera. Abans de retirar del foc es tritura amb la 
batedora per fer una melmelada més fina. Abans que es refredi 
del tot envasar en pots de vidre esterilitzats i tapar 
hermèticament. Posar els pots cap per avall fins que es faci el 
buit (24 hores). 
Es pot utilitzar menys sucre si no ens agraden tan dolces, però 
llavors l’almívar no té tanta consistència per fer una conservació 
de llarga durada i caldrà fer bullir els pots tapats al bany maria 
de 25 a 30 minuts. També es pot fer una melmelada apta per a 
persones diabètiques utilitzant Xarop d’Agave, a raó de 200 gr. 
per a 1 kg. de polpa. També serà necessari fer el buit amb el 
bany maria. 
 
 
 
 
 



 
 
 


