
“NO CONFINAMENTO, ADEUS AO ABURRIMENTO” 
Continuando co lema deste mes “No confinamento, adeus ao aburrimento”, imos 

propoñervos unha serie de ideas para poñer en práctica ao longo destas semanas e, 

aproveitando a ocasión, aprender un pouco de ciencia. 

O primeiro reto é elaborar pan caseiro. 

Si, un alimento que consumimos practicamente a diario e que podemos fabricar de 

forma moi sinxela na casa.  

Se vos poñedes a buscar na web, veredes que hai centos de receitas distintas, aínda 

que todas elas empregan os mesmos ingredientes básicos. No enlace que figura a 

continuación atoparedes o vídeo dunha receita moi sinxela, onde utilizan ditos 

ingredientes nas seguintes proporcións: 

 500 g fariña de trigo (recomendable fariña de forza) 

 350 ml de auga 

 10 g de sal (variable segundo preferencia) 

 12 g de fermento fresco 

 Aceite de oliva 

Se preferides facer un pan máis pequeno, só tedes que axustar as proporcións de 

cada ingrediente. 

Ver “PAN CASERO sencillo. Qué fácil es hacer TU PRIMER PAN”: 

https://www.youtube.com/watch?v=SgvaeW3EeRY&t=112s 

 

Pero... QUE ou QUEN se agocha detrás 

de todo este proceso? Pensades que á 

hora de elaborar pan somos nós quen 

facemos todo o traballo?  

Nada máis lonxe da realidade! Aínda que o ser humano 

tende a ser bastante egocéntrico, a posibilidade de 

fabricar pan debémoslla a uns seres microscópicos 

que traballan a esgalla! 

https://proxectaxograr.wordpress.com/2020/03/31/no-confinamento-adeus-ao-aburrimento-aforra-enerxia-na-corentena/
https://www.youtube.com/watch?v=SgvaeW3EeRY&t=112s


  A bioloxía e a química do pan: 

Eses seres dos que falamos son os fermentos, uns fungos unicelulares que se 

encargan de levar a cabo a reacción química imprescindible para que poidamos 

desfrutar do marabilloso sabor e da textura deste alimento. 

E... como son os fermentos? A seguinte imaxe, tomada a través dun microscopio 

electrónico, móstranos estes singulares organismos pertencentes ao Reino dos 

Fungos, os cales levan por nome científico Saccharomyces cerevisiae. 

 

Saccharomyces cerevisiae vista baixo un microscopio electrónico.        

Foto de Mogana Das Murtey e Patchamuthu Ramasamy. 

Como dixemos, estes organismos son os encargados de levar a cabo o proceso de 

fermentación. Pero, en que consiste dito proceso? 

Os fermentos consumen os azucres da fariña (principalmente o polisacárido amidón) para 

producir un gas que tod@s coñecemos (o dióxido de carbono ou CO2) e alcohol etílico 

(etanol). Ademais, nesta fermentación colaboran de forma secundaria unha serie de 

bacterias que se encargan de producir ácidos orgánicos (ácido láctico e ácido acético). 

Todo este proceso pode resumirse a través da seguinte reacción: 

 



E.. que é o que realmente nos interesa desta reacción? 

A resposta é TODO! 

 O gas  provoca o incremento do tamaño da masa e fai que a miga sexa máis esponxosa. 

 O alcohol dálle aroma, sabor e plasticidade ao pan. 

 Os ácidos concédenlle tamén gran parte do seu aroma e do seu gusto.    

Ademais, estes ácidos actúan como conservantes retrasando o seu secado e o 

crecemento dos característicos mofos sobre a superficie do pan, incrementando 

así a vida útil deste alimento. 

Aínda que se trata dun proceso relativamente sinxelo, as proporcións nas que 

reaccionan estas substancias provocan que cada tipo de pan se caracterice por un 

determinado volume, suavidade, sabor, aroma, cor, plasticidade, etc. 

Ademais, a partir duns ingredientes tan básicos, a modificación dos tempos e das 

temperaturas de fermentación e de cocción permite fabricar incontables variedades 

de pan diferentes. E ese é o motivo polo cal atopamos tantas receitas distintas a 

partir de 4-5 ingredientes moi básicos. 

Por último, é preciso ter en conta que unha fermentación incorrecta pode ocasionar: 

- Volume desinchado 

- Cor demasiado branca 

- Sabor ácido desagradable 

- Excesivo sabor a fermento 

  



Agora que sabemos todo isto só nos quedan tres cousas pendentes:  

1. Indagar por que non nos emborrachamos  cando comemos pan, 

se é que na súa fabricación os fermentos producen alcohol. 

2. Descubrir que outros alimentos podemos fabricar a partir da 

Saccharomyces cerevisiae. 

3. Poñernos mans á obra e fabricar o noso 

propio pan caseiro! 

Enviade as vosas fotos a titoriaiesxograr@gmail.com e irémolas 

publicando no blog do instituto, dentro do apartado Plan Proxecta. 

 Animádevos a participar e a debater cal é o pan 

máis «riquiño» do Xograr. 

 

Aquí vos deixamos o primeiro exemplo desta corentena, fabricado polo 

Departamento de Bioloxía: 

 

 

mailto:titoriaiesxograr@gmail.com

