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Taula rodona: “Ús fraudulent d’additius en tonyina”.  

 

 

CONCLUSIONS: 

 

• Existeixen diferents mètodes per mantenir la 
coloració vermella als lloms de tonyina: ús de 
CO, ús de nitrats, ús d'extractes vegetals..., 
mètodes que impedeixen l’evolució natural del 
producte cap a colors marronosos amb el pas 
del temps. 

• Tots aquests mètodes emprats suposen un 
engany al consumidor ja que camuflen la frescor 
del producte  (en no haver-hi canvi de coloració 
de forma natural i perllongar la coloració 
vermella) amb el conseqüent risc d'intoxicació 
per histamina. Aquestes pràctiques queden per 
tant prohibides. 

• Les empreses solen anar sempre “un pas per endavant” de l’administració, quant 
a tècniques de coloracions o mètodes per “reinterpretar” la llei com, per exemple, 
classificar la tonyina amb colorant com a producte “elaborat”. Finalment, les 
autoritzats s’han pronunciat al respecte prohibint l'ús dels extractes vegetals en 
productes de la pesca, tant elaborats com no elaborats. 

• El control oficial està detectant cada vegada valors més baixos de nitrats/nitrits 
a les mostres analitzades encara que, per contra, es detecten quantitats 
exagerades i injustificades d’altres additius (sí permesos) com ara l’àcid ascòrbic 
(reductor dels nitrits). 

• Les tonyines congelades amb sistemes de salmorra a temperatures inferiors a    
-9ºC no poden ser destinades a consum en fresc, sinó només per enllaunar. 
S’han detectat tonyines congelades amb aquest sistema derivades al mercat de 
consum en fresc. 

• Diversos estudis posen de manifest un engany al consumidor quant a la 
declaració correcta de les espècies comercialitzades en els diversos esglaons 
de la cadena de comercialització (mercats, distribució, etc.). Aquest tema és 
especialment sensible pel que fa a la substitució d'espècies de més valor 
comercial (ex: tonyina vermella) per altres menys preuades i, per tant, més 
econòmiques. Cal, per tant, un control més acurat en aquest punt per evitar 
competències deslleials i fraus. 

• Espanya està sota el punt de mira de la Unió Europea: és necessari un major 
control en tots els àmbits per lluitar contra aquests fraus i així evitar casos 
d’intoxicacions com els que van ocórrer l’any 2017 a l’Estat. 
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