
Grup de recerca prova un nou mètode per eliminar la lactosa de la llet 
 

La llet generalment es deslacta mitjançant hidròlisi de lactosa, mitjançant conversió 

enzimàtica en galactosa i glucosa. No obstant això, aquest procés pot augmentar la 

dolçor i canviar de color, i pot disminuir el valor nutricional. 

 

La quantitat de disacàrid (lactosa) en els productes lactis varia entre productes; alguns 

formatges contenen pràcticament zero, mentre que la llet conté la major quantitat de 

lactosa de tots els productes lactis en aproximadament 4-5% en pes. Com una gran part 

de la població mundial és intolerant a la lactosa, hi ha una creixent demanda de llet 

sense lactosa. 

 

Un grup de recerca dirigit per Aaron Morelos-Gomez, de “El Global Aqua Innovation 

Center de la Universitat Shinshu”, ha investigat ara l'aplicació de membranes de 

nanofiltració a base d'òxid de grafeno a la llet. 

 

Les membranes d'òxid de grafeno poden crear una capa d'incrustacions poroses; per 

tant, es va considerar que el seu rendiment de filtració podia mantenir-se millor que el 

de les membranes polimèriques comercials. 

 

L'estructura química i laminar de la membrana d'òxid de grafeno va permetre una major 

permeació de lactosa i aigua, rebutjant greixos, proteïnes i alguns minerals. Per tant, la 

textura, el sabor i el valor nutricional de la llet es van conservar millor que amb les 

membranes polimèriques comercials. 

 

La concentració de lactosa i el flux de permeat de lactosa van ser molt més alts que les 

membranes de nanofiltració comercials, a causa de la capa de brutícia porosa i 

l'estructura laminar de la membrana d'òxid de grafeno. El embrutiment irreversible es va 

millorar utilitzant una membrana de suport de mida de porus de 1 micra per a la 

membrana d'òxid de grafeno. Això va provocar la formació d'una capa d'incrustacions 

poroses que va permetre una major recuperació de el flux d'aigua després de la filtració 

de la llet. 

 

La investigació va demostrar que l'aplicació de membranes d'òxid de grafeno 

proporcionava una bona propietat antiincrustant i una alta selectivitat per la lactosa, el 

que la feia particularment adequada per a aplicacions en la indústria làctia. 

 

El mètode té un alt potencial per eliminar els sucres de les begudes mentre conserva 

altres ingredients, augmentant el seu valor nutricional. L'alta propietat antiincrustant 

davant d'una solució rica en matèria orgànica com la llet la fa potencialment adequada 

per a altres aplicacions com el tractament d'aigües residuals i aplicacions mèdiques. 

 

El grup de recerca té previst continuar explorant les aplicacions de les membranes 

d'òxid de grafeno. 

 

Per obtenir més informació sobre aquesta investigació, l'estudi 'Membranes d'òxid de 

grafeno per llet sense lactosa' es pot trobar en Carbó. 

 

Jesús Domingo 

E: 09/08/2021 



 

 

 

 


