
PRÀCTICA: IDENTIFICACIÓ DE LÍPIDS 
 
Malgrat que formen un grup de substàncies heterogeni, els lípids poseeixen certes característiques 
comunes que ens permeten classificar-los entre els aliments. Els experiments següents us permetran 
identificar-los. 
 
Taca  
 

1. Dibuixeu en una tira de paper absorbent cinc cercles i indentifiqueu-los amb nombres. 
 

2. Dipositeu cadascuna de les següents mostres en un cercle: oli d’oliva, oli de gira-sol, 
mantega, fruits secs triturats i aigua ensucrada. Col·loqueu a prop de cada mostra una gota 
d’aigua com a control. 
 

3. Espereu uns minuts fins que s’assequin les mostres. 
 
Observeu els resultats a contrallum i contesteu les preguntes següents: 

- Expliqueu si la taca observada al primer experiment és transparent, translúcida o opaca. 
- Quin cercle contenia una substància no lipídica? 

 
Solubilitat 
 
Si a un lípid li afegim aigua i l’agitem fortament, es forma una infinitat de gotetes minúscules en 
suspensió a l’aigua, és a dir, obtenim una emulsió. Tots els lípids són insolubles en aigua, és a dir, 
solubles en dissolvents orgànics com ara la gasolina, l’èter, el benzè o el cloroform.  
 

1. Poseu en un tub d'assaig 4 mL d’oli d’oliva i afegiu-hi la mateixa quantitat de dissolvent 
orgànic (èter). Tapeu el tub, agiteu i deixeu reposar uns minuts. 
 

2. Repetiu el procés dues vegades més afegint-hi primerament aigua en lloc d’èter i després 
aigua sabonosa en lloc d’aigua. 

- Què passa quan afegim aigua sabonosa a l’oli? 
- Quines diferències hi ha entre una emulsió transitòria i una emulsió permanent? 

 
Reconeixement en aliments 
 
Utilitzeu el colorant Sudan III, que tenyeix selectivament tots els lípids de color vermell ataronjat. 
 

1. Col·loqueu en un tub d’assaig 6 mL de llet sencera i afegiu 5 gotes de Sudan III. Agiteu el tub 
i observeu els resultats. 
 

2. Col·loqueu en un vidre de rellotge un tros petit de cansalada i escalfeu-lo suaument. Quan 
sigui líquid, afegiu 3 gotes de Sudan III. Observeu què passa. 

- Què passa si ho feu amb llet desnatada? 
- Què tenen en comú la llet i la cansalada? 


