
 
SEGONA EDICIÓ DEL CURS INTERDISCIPLINARI SOBRE LA SEGURETAT 

ALIMENTÀRIA I EL DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA DISFÀGIA 
OROFARÍNGEA 

 

El dissabte 17 de setembre de 2016 es va realitzar la jornada de presentació de 
productes comercials que per causes alienes a la direcció del curs s’havia aplaçat. 

En aquesta ocasió hi van participar les empreses Smoothfood España i Fresenius Kabi 
España, ambdues amb seu central a Alemanya i amb delegació a Catalunya, a 
Granollers i Barcelona respectivament. 

En primer lloc va intervenir Smoothfood qui va presentar la seva gama de texturitzants 
des de Air Instant, escuma molt lleugera de sabor intens que no sense ingerir-se actua 
com estimulador del reflex de deglució, fins Gelea Instant, producte que tant es pot 
congelar com escalfar (fins a 70º C) sense perdre la seva consistència. Cal dir, però, 
que es va fer una gran incidència en el producte Visco Instant com a espessidor de 
segona gama amb un elevat contingut de goma xantana la qual cosa fa que les dosis 
necessàries per aconseguir els diferents graus de consistència (nèctar, mel púding) 
siguin molt inferiors respecte a altres productes, especialment de primera gama 

 

La Sra. Àngels Dopacio durant la presentació dels productes de Smoothfood España 

 

 

Amb el producte Air Instant, la Sra. Dopacio va presentar una escuma amb sabor de 
cafè que va preparar tot afegint un cafè acabat de preparar en un vas de forma alta 
i de base estreta i, tot seguint, incorporant el contingut d’un sobre d’Air Instant i posant 
en marxa una petita bomba d’aire. D’aquesta manera va aconseguir una escuma 
amb un sabor molt concentrat de cafè que va estimular el reflex de deglució dels 
assistents.  



 
Pel que fa a l’obtenció de diferents graus de consistència es va comparar el 
comportament de Visco Instant amb altres productes i es va comprovar que els de 
segona gama gelifiquen de manera ràpida i que mantenen aquesta consistència de 
manera segura durant varies hores, a diferència dels productes de primera gama, 
formats pràcticament per mido (modificat o no) que tenen com a principal 
inconvenient que sedimenten. Aquest fet fa que molts professionals del sector 
(especialment logopedes) presentin les seves reserves pel que fa a la seva idoneïtat a 
l’hora de fer-los servir en l’alimentació de pacients que presenten la síndrome de 
disfàgia. 

 

Moment en que una de les assistents tastava l’escuma de cafè obtinguda amb Air Instant 

 

 

 

Comprovació experimental del grau de consistència utilitzant diferents espessidors alimentaris 



 
En segon lloc, la Sra. Sílvia Luque va fer la presentació dels productes de Fresenius Kabi 
España.  

 

 

La Sra. Luque preparant la presentació dels productes de  

Fresenius Kabi España(Divisió Enteral) 

 

En la seva presentació, la Sra. Luque va remarcar les novetats que representa la gama 
de disfàgia,  en la que s’hi ha inclòs quatre productes: Fresubin® Thickened, Fresubin® 2 
Kcal CREME, Espesante Thick&Easy® i Fresubin® Espesante. 

 

 

Degustació dels productes de la línia de Disfàgia de Fresenius Kabi España 



 
 

Pel que fa als espessidors alimentaris, va  presentar un producte de segona gama 
(FRESUBIN® espesante) obtingut a partir d’una mescla de midó i gomes. 

Aquesta sessió es va complementar amb la presentació dels resultats experimentals 
que formaran part de la Tesi Doctoral de la logopeda Marisa Garcia, membre del 
CRESCA, pel que fa a l’estabilitat temporal i comportament específic dels espessidors 
alimentaris per tal que siguin considerats aptes per la seva utilització en aliments 
destinats a pacients amb disfàgia orofaríngea.  

 

 


