potencial de trencar-la, i la possibilitat que el personal
dedicat a aquesta tasca es lesioni i causi baixa.
Alhora, es redueix la necessitat de comprar nova
cristalleria o vaixella i es recupera la que està
deteriorada.

ESTUDI DE COSTOS A LA CUINA
PROFESSIONAL: l’aigua com una oportunitat
Font: Aula Gastronòmica de l’Empordà amb la col·laboració d’EmpordAigua. (Delegació PurAgua Systems Girona).

En uns moments especialment incerts pel sector
turístic, amb davallades importants dels indicadors
que afecten a la rendibilitat dels negocis de
l’hostaleria i la restauració, des de l’Aula
Gastronòmica de l’Empordà, amb la col·laboració
de l’empresa EmpordAigua, especialitzada en
l’assessorament i la tecnologia de l’aigua, hem dut
a terme un treball d’anàlisi i estudi de costos al
voltant de l’aigua a la cuina professional. Els resultats
obtinguts ens presenten la Xarxa d’Aigua
Osmotitzada a l’àrea Cuina i Barista com una
estratègia innovadora i rendible i que a més, implica
un estalvi econòmic directe. S’observa, a més, com
una tendència cada vegada més consolidada en el
sector.
L’estudi ha centrat l’atenció en la reducció de costos
associats a l’ús d’aigua osmotitzada en comparació
a l’aigua descalcificada en determinats processos.
Els valors del quadre adjunt s’han obtingut de
diferents establiments que ja disposen d’aquest
sistema i d’altres que no en tenen. Per fer els valors
comparables s’han traslladat les diferents dades
registrades a un model de cuina estàndard d’un
restaurant que fa 70 serveis al dia i obre 6 dies a la
setmana durant 10 mesos l’any.
REDUCCIÓ DE COSTOS
L’estudi demostra que el fet d’usar aigua tractada
amb osmosi inversa en una sèrie de processos de
cuina i bar implica uns estalvis directes importants:
- Rentat de vaixella i vidre: estalvi en detergents i
temps de recursos humans. El consum de detergent
i abrillantador es redueix en un 75-80%, i el seu
cost/litre en un 45-48%. No és necessari repassar la
vaixella i la cristalleria després de rentar.

- Aigua per beure i cuinar: estalvi en compra d’aigua
mineral i millora del sabor dels aliments i les receptes
de cuina. Es deixa d’haver de comprar aigua mineral
per beure i cuinar. La matèria prima aigua de que
es disposa és l’adequada per extreure totes les
propietats organolèptiques dels aliments frescos i
cuinats.
- Gel: estalvi en compra i reparacions. Deixa de ser
necessari comprar gel a un tercer. En qualsevol cas,
desapareixen la majoria dels problemes a la màquina
de gel, alhora que el gel fabricat amb aigua purificada
amb osmosi és transparent i de màxima qualitat.

l’extracció d’un cafè espresso exquisit. Oferir un bon
cafè és sempre un detall de distinció i qualitat.
El medi ambient

- Per aquest motiu s’entén que existeix un impacte
directe i positiu sobre la motivació i satisfacció de
l’equip humà que està a cuina i sala, que deixa de
fer aquesta tasca mecànica de poc valor afegit.

L’estudi també mostra la reducció en el consum
d’envasos plàstics (75-100%) i de detergents químics
(75-80%). Aquest aspecte és analitzat tant des del
punt de vista de la sostenibilitat mediambiental,
com de la descàrrega de feina en la gestió quotidiana
del negoci.

- Deixar de repassar cristalleria i vaixella representa
un estalvi de temps i diners que es quantifica en
més de 750 hores anuals.

CONCLUSIONS

El cafè
Un cafè conté més d’un 95% d’aigua. No obstant,
no qualsevol aigua fa un excel·lent cafè. L’aigua
osmotitzada i tractada específicament per elaborar
cafè garanteix les característiques ideals per

Les conclusions de l’estudi permeten afirmar que
l’estratègia d’implementar una xarxa d’aigua
osmotitzada a l’àrea cuina i barista és una oportunitat
de negoci en termes de rendibilitat, ja que el cost
d’implementació de la tecnologia necessària
acostuma a representar el 50% de l’estalvi econòmic
que s’aconsegueix en el primer any de la instal·lació.

ESTUDI DE POTENCIALITAT: ANÀLISI DE COSTOS I ESTALVIS*

- Aigua per bullir: estalvi energètic i de temps a la
cuina. L’aigua osmotitzada triga un 15 % menys a
bullir.
- Manteniment de màquines: estalvi en reparacions
derivades d’una insuficient qualitat d’aigua, ja que
l’aigua osmotitzada és un 95-98% pura i per tant,
evita problemes.
INCREMENT DE LA QUALITAT

* Restaurant que fa 70 serveis diaris i obre 6 dies a la setmana durant 10 mesos l’any.

Paral·lelament s’han tipificat altres conceptes
relacionats amb una qualitat d’aigua adequada a
l’àrea cuina i barista que, sense quantificar
econòmicament, s’observen com a indicadors de
rendibilitat, qualitat i eficiència en la gestió quotidiana
del negoci.
El treball de cuina i sala
El procés de rentat amb aigua osmotitzada té un
ampli ventall de conseqüències positives en la
dinàmica de treball de cuina i sala:
- Quan no cal repassar la cristalleria i la vaixella un
cop finalitzat el procés de rentat, es minimitza el risc
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