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O espectro dos aditivos  
e ingredientes utilizados  

no setor de bebidas é  
bastante amplo. Neste Caderno  

Especial, é apresentada uma  
coletânea de technical papers redigidos 

 pelo departamento competente de  
algumas grandes empresas atuando neste  

ramo específico.  Alguns deles são mais técnicos,  
enquanto outros têm um discreto toque  
promocional.  Aditivos & Ingredientes não  

interferiu no conteúdo nem na redação dos artigos,  
somente tentou dar uma apresentação gráfica mais  

amigável. O leitor poderá também observar que,  
fiéis aos nossos princípios, a publicação destas matérias  

não foi vinculada à publicação de anúncios.

Aditivos  
& ingredientes  

nA indÚstriA de 
bebidAs



A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta 
a obesidade como uma das dez maiores ameaças 
à saúde da população mundial, a quantidade de 
pessoas com sobrepeso ou obesas já é maior que 
a de subnutridas. No mundo há aproximadamente 
um bilhão de adultos com sobrepeso e mais de 300 
milhões de obesos. No Brasil, a proporção de pessoas 
com sobrepeso, com relação à população total, é de 
40% e o percentual de obesos chega a 15%.

Por outro lado, o desenvolvimento tecnológico da 
indústria de alimentos tem permitido a ampliação 
das opções, principalmente de bebidas, nas cate-
gorias diet e light, contribuindo para uma mudança 
nos hábitos alimentares através de um aumento 
do consumo de produtos de baixas calorias. Além 
da maior gama de opções e de maior aceitação do 
ponto de vista do paladar do consumidor, acredita- 
se que as mudanças de hábito de consumo tenham 
sido motivadas pela crescente preocupação das 
pessoas em viver mais tempo e com mais qualidade 
de vida, além da preocupação com a estética e com 
a melhoria do desempenho físico.

Dentro deste contexto podemos perceber uma 
intensa migração do foco das pesquisas e do desen-
volvimento de novos produtos pela indústria, que 
atendam as necessidades da sociedade moderna.

Entre as categorias de bebidas, uma que melhor 
ilustra esta tendência é a das bebidas carbonatadas, 
como os refrigerantes. Os consumidores desta ca-
tegoria têm crescido nos últimos anos, chegando a 
31% da população brasileira os que consomem este 
tipo de bebida com frequência, contra 26% no início 
da década. E junto com a categoria como um todo, o  
segmento específico de refrigerantes sem adição de açú-
car também vem crescendo, já correspondendo a 8,5% do 
volume total consumido no Brasil, de acordo com a ABIR 
(Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes). 

Para atender esta nova necessidade, os alimentos da 
linha zero açúcar, incluindo as bebidas carbonatadas, 
podem contribuir significativamente para um menor 
consumo de açúcar, tornando-se uma opção mais sau-
dável. A boa escolha do edulcorante ou da combinação 
deles é essencial  para uma boa aceitação do produto pelo 
consumidor final.

REFRIGERANTES ZERO 
UMA OPÇÃO MAIS 

SAUDÁVEL

É nesse sentido que o AminoSweet* se apresenta como 
o melhor substituto do açúcar devido a todos os benefícios 
que pode oferecer ao produto final.

O AminoSweet é um edulcorante consagrado como 
a melhor opção  de  adoçamento para bebidas, pela 
qualidade de seu sabor, que permite formular bebidas 
isentas de açúcares, mas com sabor muito próximo - ou 
até melhor - que o da versão regular.

* AminoSweet é a marca da Ajinomoto para o  
aspartame, edulcorante elaborado a partir de aminoácidos,  
os componentes das proteínas

Aminosweet: o perfil de 
sAbor mAis próximo do 
AçÚcAr

Comparado à sacarose, o AminoSweet apresenta um 
dulçor aproximadamente 200 vezes superior e com um 
perfil de sabor muito próximo. Esta característica mar-
cante do AminoSweet é ilustrada nos gráficos abaixo, 
que comparam seu perfil de sabor à referência sacarose. 
Isso fica ainda mais evidente quando fazemos a mesma 
comparação com outros edulcorantes. Observe que o 
AminoSweet não apresenta sabor residual amargo ou 
metálico, tão indesejados pelos consumidores.

Considerando a formulação básica dos principais re-
frigerantes “zero açúcar” existentes no mercado, realiza- 
mos um comparativo de quanto um indivíduo pesando 
70kg pode consumir em cada caso, pelas diferenças em 
composição de edulcorantes: 
REFRIGERANTE “ZERO AÇÚCAR” ADOÇADO COM 
SACARINA E CICLAMATO
CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO 1L

REFRIGERANTE “ZERO AÇÚCAR” ADOÇADO COM 
ASPARTAME E ACESSULFAME
CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO 8L

bAixo teor de sódio
Ao optar pelo AminoSweet, como edulcorante princi-

pal para adoçar sua bebida carbonatada, além de oferecer 
o melhor sabor, você estará oferecendo um produto mais 
saudável, com uma quantidade reduzida no teor de sódio. 

Sabemos disso, pois alguns edulcorantes, como a 
sacarina e o ciclamato, são fontes de sódio e quando 
consideramos um refrigerante de 200ml adoçado com 
estes edulcorantes, a quantidade de sódio da bebida pode 
atingir até 30mg na referida porção.

Estes mesmos 200ml de bebida, se adoçados com  
AminoSweet, resultam em uma bebida muito mais sau-
dável também neste aspecto, pois o AminoSweet não 
contribui com nenhum aporte de sódio da formulação.

mesmo/melhor sAbor com 
custo mAis Acessível

Levando em consideração o seu potencial de ado-
çamento comparado ao do açúcar, a quantidade de  
AminoSweet a ser adicionada à bebida será aproximada-

Aminosweet: o mAis seguro 
entre os edulcorAntes

A confiança que os consumidores e fabricantes de 
alimentos e bebidas depositam no AminoSweet é reflexo 
de sua elevada IDA (Ingestão Diária Aceitável).

A IDA é uma recomendação da quantidade máxima 
de consumo de um aditivo que o indivíduo pode ingerir 
diariamente durante toda sua vida sem causar risco a sua 
saúde, e é expressa em miligramas por quilograma de peso 
corpóreo. Essa recomendação define limites adequados 
de consumo para quaisquer indivíduos, inclusive crianças, 
idosos e gestantes.

A IDA do AminoSweet é de 40mg/kg de peso corpóreo 
ao dia, sendo a maior entre todos os edulcorantes apro-
vados para o consumo.
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mente 200 vezes menor do que a quantidade utilizada de 
açúcar. Isto significa que, além do fabricante de bebidas 
poder oferecer um produto mais saudável e saboroso, 
terá um menor custo de produção quando comparado 
ao do açúcar, dada a quantidade muito pequena a usar 
do edulcorante. 

Aspectos tecnológicos  
do Aminosweet

O cuidado no desenvolvimento da formulação da 
bebida, para que seja um meio favorável à estabilidade 
do AminoSweet, é a chave para que se tenha um produto 
com a validade necessária.

O AminoSweet apresenta boa estabilidade em refrige-
rantes nas faixas de pH entre 2.5 até 5.0, porém ajustes 
em direção ao ponto ótimo 4.2 contribuem muito para 
a estabilidade do produto final.

Um efeito muito interessante quando se formula 
um produto utilizando o AminoSweet, é o sinergismo 
com o edulcorante acessulfame-k. Ambos adoçam 200 
vezes mais que a sacarose, mas quando usados em con-
junto, este potencial pode aumentar em até 50%. Isso 
faz com que suas quantidades individuais possam ser 
reduzidas e, consequentemente, o fabricante ganhará 
mais uma vez quando se diz respeito a custo. Além 
disso, a elaboração de formulações elaboradas com 
combinações destes edulcorantes à esquerda do ponto 
de máxima sinergia entre eles (vide gráfico abaixo) 
é um recurso eficiente para compensar uma possível 
perda de dulçor em função de alguma degradação do 
AminoSweet que pode ocorrer dada  sua natureza. A 
mudança na proporção entre os edulcorantes decor-
rente desta degradação leva naturalmente o “blend” 
para uma posição de maior efeito sinérgico, compen-
sando parcialmente uma possível perda de dulçor.

Ajinomoto do Brasil Indústria  
e Comércio de Alimentos Ltda.

Rua Joaquim Távora, 541 
04015-001 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 5908-8787
Fax: (11) 5908-8787

www.ajinomoto.com.br

novAs tendênciAs de 
sAbores no mercAdo  
de bebidAs

Em um país 
tropical e com 
altas temperatu-
ras, as bebidas carbo-
natadas naturalmente 
tem muitos adeptos e 
espaços nas gôndolas 
dos supermercados.

Ao andarmos por um 
estabelecimento comercial 
do varejo, percebemos a 
presença de novidades antes 
pouco conhecidas ao grande 
público como a dos refrigeran-
tes nos sabores maçã, morango 
e maracujá.

Esta “invasão” de novos sa-
bores e tendências no mercado 
nacional se dá aos novos hábitos 
de paladar e à sede do consumidor 
por novidades, ao que os benefí-
cios promovidos pelo AminoSweet 
podem ser agregados para resultar em um valor ainda 
maior a estes produtos. Não só em termos de adoçamento, 
mas também no realce ou potencialização de aromas, o 
AminoSweet pode ser utilizado com excelentes resultados 
no aspecto sensorial da bebida.

produtos mAis sAudáveis
O papel da indústria, diante da busca por produtos 

saudáveis, está em diversificar e ampliar a linha de 
produtos com um bom perfil nutricional. Aos governos, 
organizações não governamentais e entidades de classe, 
ficam a missão de incentivar a prática da atividade física 
e a educação alimentar à população. E aos consumidores, 
fazerem escolhas saudáveis e inteligentes, impulsionando 
o mercado neste mesmo sentido - ajudando assim, no 
processo de construção de marcas mais saudáveis.

O gráfico mostra o aumento do potencial de dulçor das combinações 
do AminoSweet com o acessulfame-k em água pura.

corAntes 
nAturAis

Bebidas em pó instantâneas são 
muito populares em regiões como 
a América Latina e Ásia. A grande 
variedade de sabores, facilidade 
de transporte, armazenamento e  
preço bastante acessível são alguns 
dos atributos que explicam o sucesso 
desse refresco.

Seguindo as tendências globais 
da busca por produtos mais naturais 
e saudáveis, aliadas ao interesse 
dos consumidores pela origem dos 
ingredientes, são vários os tipos de 
bebidas que já migraram ou estão 
em processo de migração para os 
corantes naturais como, por exemplo, 
os sucos, bebidas mistas, bebidas à 
base de soja, águas saborizadas e até 
as carbonatadas. 

Recentemente, também, pude-
mos observar um movimento bas-
tante forte na categoria de refrescos 
em pó, cujos fabricantes, da mesma 
forma, querem entregar aos seus 
consumidores produtos de qualida-
de superior, evitando declarações 
negativas no rótulo, sem contudo 
comprometer sua aparência vibrante, 
tão apreciada pelas crianças consumi-
doras destes produtos.

I-COLORS® 
TECNOLOGIA QUE 

FACILITA A CONVERSÃO 
PARA CORANTES 

NATURAIS EM 
REFRESCOS EM PÓ

As expectativas sobre esses refres-
cos começam no próprio pó, uma vez 
que este tem que representar o sabor 
da bebida final e a cor do pó deve 
satisfazer este requisito. Além disso, 
é importante que a mistura do pó 
dissolva rápida e facilmente na água. 
Preparar uma bebida como essa, deve 
ser simples e não pode gerar nenhu-
ma dúvida, nem despertar questões 
sobre a qualidade do produto.  

Com todas essas informações, 
a Chr. Hansen superou os desafios  

técnicos e de marketing e desenvol-
veu uma nova solução de corantes na-
turais especialmente criada para apli-
cação em pós. Trata-se da nova linha 
I-Colors®, que possibilita uma ampla 
gama de cores capaz de atender todas 
as necessidades dos fabricantes. Além 
disso, a empresa buscou entender o 
mercado para conhecer os principais 
sabores (laranja, limão, tangerina, 
abacaxi, morango e uva) e criar uma 
variedade em cores compatíveis com 
os tons desses sabores.
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Tecnicamente falando, a Chr. Hansen desenvolveu uma 
linha de corantes naturais em pó, com propriedades físicas 
similares ao artificial, ou seja, com excelente capacidade 
de coloração da base e uniformidade da mistura entre 
o corante e a base. Para isso foi necessário desenvolver 
um corante com granulometria específica, com menor 
diâmetro das partículas.

Distribuição e tamanho 
de partículas

Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda.
Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2.860 

13278-327 - Valinhos, SP
Tel.: (19) 3881-8300 
Fax: (19) 3881-7700

www.chr-hansen.com/products/product-areas/natural-
-colors/our-product-groups/i-colors.html

Aplicação com corante 
natural padrão

Aplicação com corante 
natural I-Colors®

pó e com muita intensidade. Isso significa que é possível  
obter a coloração desejada, tanto no líquido, quanto no pó.

inteligente
Outra propriedade inteligente do I-Colors® é sua ca-

pacidade de aderir ao açúcar ou a outros veículos. Isso 
possibilita a uniformidade entre o corante e a base. O 
I-Colors® continuará homogêneo mesmo após agitação 
do pó. Consequentemente, com os diferentes tons que 
oferecemos, do amarelo ao laranja, do vermelho ao roxo, 
os fabricantes podem facilmente misturá-los para obter 
o tom desejado para o seu produto e mercado.

ideAl
A nova solução também foi desenvolvida para ser fácil 

de usar. Ela é um pó fluído, fácil de manusear, fácil de do-
sar e fácil de misturar. Esse novo pó é estável e resistente 
ao calor, tanto a granel quanto na base dos refrescos em 
pó. Apesar da granulometria refinada e específica, sua 
higroscopia (habilidade para absorver água) é limitada, 
facilitando o processo produtivo.

Portanto, o instantâneo, intenso, inteligente e ideal 
I-Colors® ajudará a converter as versões artificiais dos co-
rantes em versões naturais - sem nenhum inconveniente.

Capacidade ruim de coloração da base  
Separação do corante e da base

Excelente capacidade de coloração da base
Uniformidade da mistura do corante com a base

instAntâneo

A variedade de I-Colors® dissolve instantaneamente 
sem criar grânulos ou precipitados, tanto na água pura, 
quanto na água acidificada.

intenso
Uma das principais características do I-Colors® é sua 

capacidade de coloração do pó. Graças à granulometria 
ideal do I-Colors®, é possível colorir completamente o 

Aplicação com corante 
natural I-Colors®

Aplicação com corante 
natural padrão

DÖHLER APRESENTA SUAS 
NOVAS FAMÍLIAS DE AROMAS 

BROWN FLAVOURS E GENGIBRE
Chocolate, caramelo, café 
& Cia:  novos brown flavours 
que combinam com a 
vitalidade dos tempos!

introdução

A Döhler desenvolveu uma nova 
gama de brown flavours, incluindo 
chocolate, cacau, castanhas, nougat, 
café, caramelo e baunilha. Cada um 
destes aromas foi desenvolvido à base 
de extratos e matérias-primas natu-
rais, e estão disponíveis em diversas 
nuances e perfis. “Going with the 
taste of the times!” foi o slogan que 
inspirou o desenvolvimento deste novo 
portfólio. Não somente mercados e 
tecnologias mudam constantemente, 
mas também as preferências de sabor, 
as quais evoluem sempre demonstran-
do muitas variedades. Por exemplo, os 
consumidores podem escolher hoje, 
um perfil específico dentro de uma 
gama com mais de 100 diferentes 
tipos de chocolate. Enquanto o cara-
melo geralmente tinha como caracte- 
rística notas de “queimado”, hoje a 
preferência é por notas mais suaves. 
Preferências de aromas/sabores tam-
bém variam de país para país. 

O Brown flavours representa in-
dulgência pura, o que explica o fato 
deles estarem entre os “top“ aromas 
no segmento de lácteos e sorvetes. 
Até mesmo no segmento de produtos 
alcoólicos, os licores cremosos se 
tornam inimagináveis sem eles. Hoje, 
no entanto, as fronteiras entre as ca-
tegorias de bebidas individuais estão 
tornando-se cada vez mais tênues. O 
consumidor moderno está mais do 
que disposto a experimentar coisas 
novas! Por que não introduzir choco-
late, castanhas e baunilha e adicionar 

mais indulgência também ao merca-
do de bebidas não alcoólicas? Por esta 
razão, a Döhler desenvolveu bebidas 
inovadoras com “brown flavours”, 
além dos conceitos para os lácteos 
clássicos e sorvetes. O portfólio vai 
de carbonatados com aroma de limão 
e caramelo, passa pelos beer mixes 
refinados com notas de chocolate, 
cereja, chili e especiarias e vai até os 
energéticos sabor café e chocolate. 

novos AromAs de 
gengibre - pArA 
produtos com 
Aquele Algo 
especiAl! 

Gengibre está na moda! Enquan-
to a raiz frutal e ao mesmo tempo 
picante foi usada principalmente na 
cozinha asiática no passado, hoje 
ela está presente nas prateleiras dos 
supermercados em todo o mundo. O 
amplo portfólio de aromas de gen-
gibre da empresa foi desenvolvido 
em linha com esta forte tendência 
mundial. Os sabores conferem uma 
nota única para todos os imagináveis 
alimentos e bebidas. Ou: “aquele 
algo especial!” Ao criar aromas, o 
especialista de ingrediente confia 
no profundo know how em formula-
ções, pois os sabores são elaborados 

para uma ampla gama de 
aplicações, graças também 
às originais e diferenciadas 
etapas de processamento, 
utilizando modernas tecnolo-
gias. O portfólio abrange no-
tas frescas e cítricas, sabores 
picantes ou florais, variando 
ainda entre as notas terrosas 
e amadeiradas. Além dos 
extratos, a empresa oferece 

sabores / aromas naturais e naturais 
idênticos”. 

Como um fabricante de ingredien-
tes naturais com base em tecnologia 
e sistemas de ingrediente para a 
indústria de alimentos e bebidas, a 
Döhler desenvolveu muitos conceitos 
de bebidas inovadoras, tais como beer 
mixes, limonadas adultas, bebidas de 
fruta tipo “aqua fruit”, chás gelados 
e misturas de vinhos com aromas de 
gengibre. A nota fresca dos sabores 
de gengibre significa que eles podem 
ser combinados com uma variedade 
enorme de notas de fruta para dar 
um toque de sabor único às bebidas! 

Graças ao seu método integrado, a 
empresa oferece tudo em uma única 
fonte: desde a primeira idéia do pro-
duto até o composto feito sob medida 
que já contém todos os ingredientes 
bem balanceados. Não há maneira 
mais fácil de alcançar inovação.

Döhler América Latina
Rua Miguel Guidotti, 905
13485-342 - Limeira, SP

Tel.: (19) 2114-6000
www.doehler.com.br
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introdução

Com a proximidade de eventos 
esportivos mundiais no Brasil, as 
pessoas se sentem mais motivadas a 
iniciar uma prática esportiva e bus-
car melhor condicionamento físico. 
Mas, para obter bons resultados, é 
importante observar alguns cuidados, 
principalmente aqueles relacionados 
com a alimentação.

Os atletas de elite sabem que 
a boa nutrição está associada ao 
melhor desempenho e que os peque- 
nos detalhes podem resultar na vitó-
ria ou derrota.

De maneira menos intensa, mas 
não menos importante, os indivíduos 
que mantém uma vida ativa e que se 
exercitam por prazer e saúde também 
devem estar atentos aos alimentos e 
aos nutrientes que vão ingerir antes, 
durante e depois da atividade física. 

Não importa se a modalidade 
escolhida for futebol, golfe, natação, 
ciclismo ou musculação. Os exercí-
cios ativam o complexo sistema fisio-
lógico para obter energia e promover 
as contrações musculares na intensi-
dade certa e no momento certo.

Como dado representativo, em 
2008 a percentagem de america-
nos fisicamente ativos aumentou 
para 88% da população1. Da mesma 
forma, na Europa, o percentual de 
pessoas que praticam atividade física 
aumentou 22% de 2002 a 20062. Já a 
participação de esportistas na China 
continua a subir, com 35% dos adul-
tos a prática de esportes pelo menos 
uma vez por semana3. Como o nú-
mero de pessoas que se exercitam e  
querem conhecer mais sobre o papel 
da nutrição no desempenho esportivo 

BEBIDAS COM 
VANTAGEM 

COMPETITIVA

têm aumentado; muitos produtos de 
nicho estão conquistando destaque 
com este público de entusiastas pelo 
esporte.

Atletas profissionais sabem há 
anos que uma melhor nutrição pode 
ajudá-los a atingir o seu melhor 
desempenho. Atualmente, a valoriza- 
ção pela nutrição esportiva está se 
espalhando para um círculo muito 
maior de pessoas que se exercitam 
para manter a forma4. Ao mesmo 
tempo, a ciência da nutrição espor-
tiva tem apresentado novos insights 
sobre os benefícios mensuráveis   dos 
nutrientes, a ingestão adequada e 
os horários de consumo. De acordo 

com uma recente declaração do Co-
mitê Olímpico Internacional (COI), 
os suplementos alimentares podem 
aumentar o desempenho atlético. 
O COI aconselhou os atletas a ter 
em conta as suas necessidades de 
cálcio, ferro e vitamina D5. Observou- 
se também que no longo prazo a 
proteína pode aumentar o ganho e a 
recuperação do músculo após o exer-
cício, juntamente com os hidratos de 
carbono para auxiliar o desempenho.

Desta forma, fabricantes dc produ-
tos para a nutrição esportiva têm pro-
curado capitalizar sobre esses avanços 
científicos e endosso de órgãos ofi-
ciais, como o COI, para criar produtos 

inovadores que proporcionam um 
desempenho múltiplo e benefícios de 
resistência. Estes incluem: energia, 
hidratação, reposição de eletrólitos 
e proteínas para proteger o tecido 
muscular durante a atividade física e 
recuperação de apoio depois.

AumentAndo A 
AtrAtividAde

Ao escolher uma bebida esporti-
va, em geral, os consumidores desta 
categoria procuram principalmente 
pela conveniência, sabor e energia. A 
demanda dos consumidores está na 
fase de transferência da necessidade 
de “rápido aumento”, para produtos 
que oferecem a liberação de energia 
sustentável, maior teor de vitaminas, 
inovação de sabores naturais e acres-
centam benefícios à saúde, tais como 
antioxidante e antienvelhecimento6. 
Por outro lado, atletas de elite estão 
mais interessados   no benefício fun-
cional, à procura de ingredientes e 
formulações que lhes proporcionem 
uma vantagem competitiva, melho-
ra no desempenho, acelerando a 
recuperação muscular e apoiando o 
desenvolvimento muscular. Seja para 
um nicho de mercado ou para grande 
massa, produtos de nutrição espor-
tiva precisam fornecer um benefício 
perceptível para o consumidor alvo.

momento certo, 
locAl certo

PeptoPro®7 da DSM Nutritional 
Products é uma proteína hidrolisada 
que contém todos os 20 aminoácidos 
no mesmo equilíbrio natural, como a 
caseína, uma proteína do leite, mas 
com virtualmente nenhuma lactose 
ou gordura. Ele fornece aminoácidos 
na forma de di- e trip- péptideos, 
moléculas tão pequenas de modo 
que não precisam digestão no corpo 
e pode ser entregue diretamente aos 
músculos. Esta entrega eficiente de 
aminoácidos é especialmente impor-
tante durante a atividade física inten-
sa quando a capacidade digestiva do 
corpo é fortemente comprometida. 
A entrega imediata desses aminoáci-
dos protege os músculos durante o 

exercício e dá início ao processo de 
recuperação após o exercício. Vale 
ressaltar que a entrega eficiente de 
aminoácidos é importante após o 
exercício porque há um período de 
tempo limitado, o chamado pós-exer-
cício "janela de oportunidade", antes 
da capacidade das células musculares 
para a absorção de nutrientes ficar 
mais lenta8. No período após o exercí-
cio, a  recuperação proteica funciona 
em sinergia com carboidratos para 
impulsionar a resposta à insulina 
em atletas de resistência e ajuda a 
repor as reservas de glicogênio. Nos 
testes, PeptoPro® foi indicado para  
melhorar a resistência e desempe-
nho, estimular o crescimento muscu-
lar, acelerar a recuperação e reduzir 
a dor muscular9,10,11,12. PeptoPro®  é 
completamente e instantaneamente 
solúvel em água fria, e está disponível 
em formas adequadas para aplicação 
em uma variedade de produtos de 
nutrição esportiva.

formulAções 
poderosAs

Vale lembrar que os exercícios 
físicos estimulam o processo oxi-
dativo, aumentando a produção de 
radicais livres. Assim, a ingestão de 
nutrientes antioxidantes, por meio 
da alimentação ou de suplementos, 
pode proteger o organismo contra 
a ação prejudicial desses compo-
nentes. Os antioxidantes, como as 
vitaminas C e E, betacaroteno, zinco 
e a coenzima Q10, podem também 
minimizar a dor muscular após o 
exercício13,14. Níveis naturais de 
CoQ10 podem ser aumentados com 
a suplementação para reduzir lesão 
muscular15  induzida pelo exercício e 
melhorar o tempo de desempenho16, 
resistência e recuperação17 nos trei-
nos. Em pessoas não treinadas, foi 
identificado para melhorar os níveis 
de energia dos participantes durante 
o exercício18. Vitaminas do complexo 
B participam na produção de energia 
e no metabolismo de aminoácidos, e 
desempenham muitas outras funções 
importantes no corpo19. Por que o 
exercício de rotina aumenta o volume 
de retorno e perda de vitaminas do 
complexo B, os atletas podem exigir 
o dobro da quantidade atualmente 
recomendada para a população em 
geral20. Além disso, os atletas que par-
ticipam de esportes que limitam peso 
corporal tais como ginástica, ballet e 
lutas, podem ter um risco de déficit 
de vitaminas B devido à ingestão de 
alimentos limitada21.

A vitamina D atua diretamente 
sobre o músculo para aumentar a 
síntese de proteínas22. A ingestão su-
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introdução

A Roquette lançou recentemente 
um novo protótipo de bebida que 
ajuda os fabricantes de alimentos a 
formular bebidas com melhor per-
fil nutricional (por exemplo, com 
redução de açúcares/calorias, forti-
ficadas com fibras), mas cujo gosto 
permanece, no entanto, inalterado. 
O protótipo ilustra os potenciais 
benefícios para ambos os fabrican-
tes de alimentos e seus clientes 
utilizando a Nutriose® como base 
para a formulação dos produtos. Os 
clientes conscientes do custo e da 
saúde buscam por perfis nutricio-
nais melhorados; por outro lado, 
fabricantes buscam por alternativas 
econômicas às tradicionais fórmulas 
baseadas em sacarose: Nutriose® é a 
solução. Juntamente com adoçantes 
de alta intensidade, Nutriose® FM 06 
tornou possível a eliminação de todos 
os açúcares adicionais nas formula-
ções com a criação de uma bebida 
com sabor de frutas que tem como 
perfil o paladar, o gosto e a doçura 
da bebida original convencional, po-
rém sem o açúcar e as altas calorias 
deste. O protótipo não apresenta 
apenas uma redução significativa de 
75% nas calorias do produto como 
também agrega ao mesmo benefícios 
adicionais à saúde como um teor de 
fibra de 1.7g/100ml. 

visão do mercAdo
As bebidas representam um 

dos setores mais dinâmicos das 

MAIS SAUDÁVEL E MAIS 
SABOROSA: DESCUBRA 
A BEBIDA ATUAL MAIS 

RENTÁVEL

indústrias alimentíceas em termos 
de volume, consumo e inovações. 
Estimado em mais de 140 bilhões 
de litros na Europa em 2010, o setor 
está dominado por águas engar-
rafadas, as quais constituem uma 
participação1 de mercado de quase 
50%. Contudo, outros produtos do 

setor de bebidas, especialmente 
sucos de frutas, néctares, bebidas 
de frutas e com sabor de fruta ainda 
estão crescendo em popularidade, 
forçando fabricantes a criar nu-
merosas variantes a fim de manter 
o crescimento e o interesse nas 
mesmas.

ficiente de vitamina D está associada 
com a força muscular e desempenho 
físico, e foi mostrado para melhorar 
a função muscular e equilíbrio em 
idosos23. Principais especialistas 
acreditam que a ingestão recomen-
dada para a vitamina D é muito baixa 
para compensar a falta formação de 
vitamina D a partir de exposição so-
lar24, necessitando suplementação. 
Minerais, tais como cálcio, ferro, 
magnésio, zinco e cromo são igual-
mente recomendados para o uso 
em bebidas para esportistas, uma 
vez que são susceptíveis a apresen-
tar deficiência na dieta de muitos 
atletas25. O ferro é essencial para 
o transporte de oxigênio para os 
músculos de trabalho, e a ingestão 
inadequada juntamente com lesões 
podem produzir deficiência de ferro. 

DSM Nutritional Products
Av. Engenheiro Billings, 1.729  

Prédio 31 
05321-010 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 3760-6400
www.quali-blends.com

www.dsm.com/human-nutrition

1 Internation Food Information Council. (2008) “Food and 
Health Survey. Consumer Attitudes toward Food,
Nutrition and Health” http://www.ific.org/research/upload/
IFICFdn2008FoodandHealthSurvey.pdf
2 European Commission. (2006) “Special Eurobarometer 64.3: 
Health and Food”
3 Xiong H. (2007) International Review for the Sociology of 
Sport 42:4;441-71
4 Tallon MJ, et al. (2009) “Opportunities and key players in 
sports nutrition: Emerging ingredients, key trends and market 
forecasts” Business Insights Ltd.
5 http://www.olympic.org/results?q=vitamin%20d Accessed 
on: 15 February 2011
6 Nutrition Business Journal. (2009) “Sports Nutrition and 
Weight Loss Report: An analysis of markets, trends, compe-
tition and strategy in the US Sports Nutrition and Weight 
Loss Industry”
7 PeptoPro is registered trademark of Royal DSM N.V.
8 Ivy J, et al. (2004) “Nutrient Timing: The Future of Sports 
Nutrition” Ed. 1st, Basic Health Publications
9 Beelen M, et al. (2008) Am J Physiol Endocrinol Metab 
295:1;E70-7
10 Saunders MJ, et al. (2009) Int J Sport Nutr Exerc Metab 
19:2;136-49
11 Moore RW, et al. (2007) J Am Coll Sports Med 39:5;S89 
(abstract)
12 Koopman R, et al. (2007) Am J Physiol Endocrinol Metab 
293:3;E833-42
13 Bryer SC, et al. (2006) Int J Sport Nutr Exerc Metab 
16:3;270-80
14 Luden ND, et al. (2007) Int J Sport Nutr Exerc Metab 
17:1;109-23

Os níveis baixos de zinco podem 
impactar nas funções pulmonar e do 
coração, bem como reduzir a força 
e resistência. A ingestão inadequada 
de cálcio aumenta o risco de baixa 
densidade mineral óssea e fraturas 
por estresse. E a falta de magnésio 
na dieta pode induzir a cãibras mus-
culares26 e desempenho muscular di-
minuído27.   O cromo pode suportar 
a ação da insulina no nível celular 
e, assim, estimular a captação de 
glicose pelo músculo28. A suplemen-
tação com ômega-3 ácidos graxos 
poli-insaturados de cadeia longa 
(PUFAs) foi identificada para reduzir 
a frequência cardíaca e o consumo 
de oxigênio durante o exercício29, 
melhorar a capacidade aeróbica30 e 
ajudar a relaxar as passagens aéreas 
em atletas de elite31.

hidrAte com 
misturAs 
gAnhAdorAs

O crescente conhecimento de 
nutrição esportiva entre os atletas 
profissionais e esportistas amadores 
apresenta uma oportunidade aos fa-
bricantes de bebidas para desenvolver 
produtos que têm como alvo este mer-
cado crescente na indústria de fitness. 
As pré-misturas Quali®32-Blends da 
DSM Nutritional Products oferecem 
um mecanismo eficiente para a en-
trega de ingredientes de qualidade 
e seguros que aumentam a energia e 
facilitam a recuperação, sem qualquer 
impacto no sabor ou textura. Em 
uma etapa fácil, pré-misturas secas 
ou líquidas podem ser adicionadas a 
uma ampla variedade de aplicações 
de bebidas, oferecendo aos consumi-
dores os benefícios mais adequados 
às suas necessidades individuais e do 
tipo de atividades físicas que realizam. 
Micronutrientes essenciais, vitaminas 
e minerais que fornecem a nutrição 
são chave para a aptidão física ideal 
e desempenho esportivo reforçada. 

15 Kon M, et al. (2008) British Journal of Nutrition 100:4;903-09
16 Cooke M, et al. (2008) J Int Soc Sports Nutr 5:8
17 Ylikoski T, et al. (1997) Mol Aspects Med 18:SUPPL.;
18 Porter DA, et al. (1995) Int J Sports Med 16:7;421-7
19 American Dietetic Association. (2009) J Am Coll Sports 
Med 709-23
20 Manore MM. (2000) Am J Clin Nutr 72:2 SUPPL.;
21 American Dietetic Association. (2009) J Am Coll Sports 
Med 709-23
22 Cannell JJ, et al. (2009) Med Sci Sports Exerc 41:5;1102-10; 
Halliday TM, et al. (2010) Med Sci Sports Exerc ahead of print; 
Larson-Meyer DE and Willis KS (2010) Curr. Sports Med Rep. 
9:4; 220-226
23 Ceglia L. (2008) Mol Aspects Med 29:6;407-14
24 van Loon LJ, et al. (2005) “Dietary considerations for sport 
and exercise”. In: Geissler C, Powers H, eds.
Human Nutrition, ed. 11th Edition, Elsevier: 345-60
25 American Dietetic Association. (2009) J Am Coll Sports 
Med 709-23
26 Otten JJ, et al. (2006) “Dietary Reference Intakes: The Essential 
Guide to Nutrient Requirements” Ed. 1,
Washington, DC National Academies Press
27 American Dietetic Association. (2009) J Am Coll Sports 
Med 709-23
28 Lukaski HC. (2004) Nutr 20:7-8;632-44
29 Peoples GE, et al. (2008) J Cardiovasc Pharmacol 52:6;540-47
30 Nakashima H, et al. (2005) Jpn J Phys Fitness Sports Med 
54:2;169-77
31 Mickleborough TD, et al. (2003) Am J Respir Crit Care Med 
168:1181-89
32 Quali-Blends is registered trademark of Royal DSM N.V.
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visão do 
consumidor: 
refrigerAntes 
modificAdos A fim 
de proporcionAr 
um estilo de vidA 
mAis AtrAtivo

Cada vez mais, os consumidores 
exigem que as bebidas contenham 
menos açúcares, menos calorias e 
tenham um valor nutritivo maior. 
Existe uma vasta gama de estudos 
científicos que definem o consumo 
de bebidas pouco calóricas como uma 
ferramenta importante para a ajuda 
no gerenciamento2 do peso e também 
na manutenção dessa perda3 de peso. 

Os consumidores também têm 
uma preferência por produtos fun-
cionais e fortificados com a adição 
de minerais, vitaminas e fibras - e 
qualquer outro benefício que os dis-
tingam dos seus concorrentes nas 
prateleiras. Apesar da maioria dos 
consumidores já estar ciente quanto 
aos benefícios dos antioxidantes, 
ômega 3, fibras e vários fitoquímicos, 
alguns consumidores ainda possuem 
dúvidas quanto a funcionalidade e 
benefícios dos mesmos.

prepArAndo 
bebidAs sAudáveis: 
um desAfio pArA 
os fAbricAntes

Quando uma bebida contém ingre-
dientes que são especificamente para 
finalidades de saúde, é importante 
garantir que o gosto e a textura não 
sejam afetados de forma negativa. A 
maioria dos consumidores não com-
prará essas bebidas se o sabor não 
estiver à altura das suas expectativas. 
Isto constitui um grande desafio para 
os fabricantes: esses ingredientes sau-

dáveis não devem introduzir sabores 
e odores adicionais ao produto, nem 
sabores residuais, etc. 

E isso não é tudo: conforme a 
demanda por bebidas saborosas, nu-
tritivas e saudáveis cresce, também 
aumenta a pressão para encontrar 
soluções economicamente vantajosas. 
Mudança de sabor, estabilidade de 
emulsão, preservação, nutrição, saúde 
e custo, tudo faz parte de uma com-
plexa e exigente equação. Ao mesmo 
tempo, estes pré-requisitos também 
oferecem oportunidades para desen-
volver novos produtos que ofereçam 
saúde como parte do seu todo.

As muitAs 
vAntAgens dA 
fibrA solÚvel 
nutriose® em 
bebidAs

Bebidas, como refrigerantes, sucos 
açucarados e bebidas energéticas tor-
naram-se uma das principais fontes de 
calorias e são, assim, o alvo de esforços 
para a melhora do seu perfil. A indústria 
de bebidas assimilou esse fato e está 
pronta para oferecer novas soluções. 

O crescimento do mercado de 
bebidas com benefícios nutricionais 
elevados deve continuar nos próxi-
mos anos4, com a suplementação 
de fibra superando a de cálcio. Para 
o consumidor, a incorporação de fi-
bras em bebidas é bem interessante 
devido aos aspectos nutricionais, 
enquanto que, para os fabricantes, 
essa inclusão constitui a chave para 
um apelo positivo nos rótulos. Além 
disso, a inclusão de fibras também é 
considerada um caminho para tornar 
produtos aceitáveis pelo mercado no 
que diz respeito ao gosto, textura 
e qualidade sensorial do produto. 
Satisfazendo tantos objetivos simul-
taneamente, é compreensível que a 
fibra tenha se tornado o centro das 

atenções dos fabricantes. 
Seguindo essa ideia, a Nutriose® 

é a fibra completa que tantos procu-
ram. É solúvel e extraída de trigo ou 
milho e, portanto, um ingrediente 
alimentar tradicional que também 
está isento de organismos geneti-
camente modificados. Promove um 
ligeiro aumento na viscosidade 
(como agente de corpo) em bebidas 
mais leves, o que, em refrigerantes, 
pode imitar a sensação da sacarose na 
boca, não tendo no entanto um im-
pacto adoçante no produto (o índice 
de doçura da Nutriose® 06 é menor 
que 0.1). Isto torna a Nutriose® uma 
grande parceira dos adoçantes de 
alta intensidade. Graças ao seu alto 
peso molecular (aproximadamente 
5.000 Da), a Nutriose® pode suprir 
a sensação que bebidas contendo 
sacarose promovem na boca, porém 
com uma dosagem significativamen-
te inferior (conforme especificado no 
conceito descrito abaixo). Também se 
dissolve facilmente como o açúcar e 
não requer tecnologias de produção 
específicas ou sofisticadas. Devido 
sua neutralidade em cor e sabor, a 
detecção da Nutriose® em bebidas 
pelo consumidor acaba por ser um 
grande desafio.

um conceito 
revolucionário 
pArA o 
desenvolvimento 
de umA novA 
gerAção de 
bebidAs com sAbor 
de frutAs 

Geral
Conforme mencionado acima, 

graças às propriedades únicas da 
fibra solúvel Nutriose®, a Roquette 
desenvolveu recentemente um novo 
conceito de bebida baseado em uma 

bebida com sabor de frutas (fabricada 
com concentrados de frutas) na qual 
a sacarose é totalmente eliminada da 
formulação original (90g/L – 11°Brix 
corrigido) pela utilização de uma 
mistura de Nutriose® FM 06 (20g/L 
no produto final) e de adoçantes 
de alta intensidade (Acesulfame K/
Aspartame). Nesse caso, o produto 
final apresenta um perfil de sensação 
na boca, um gosto e uma doçura 
que se aproximam da receita padrão 
utilizando açúcar.  

Esse conceito permite o apelo 
“Sem adição de açúcar” (ou seja, 
contém apenas o açúcar que está 
naturalmente presente na fruta) 
oferencendo assim os importantes 
e compreensíveis benefícios de uma 
“redução calórica de 75%”, “1.7g de 
fibra/ 100 ml” e “fonte de fibra”.

sem a adição de açúcar (contendo 
Nutriose® FM 06 e adoçantes de 
alta intensidade). O teste triangular 
avaliando a similaridade dos produ-
tos (de acordo com a norma ISO 
4120:2003) com 99 membros não 
treinados no painel revelou que as 
duas formulações foram consideradas 
semelhantes tanto no gosto como 
na sensação na boca. Os membros 
do painel que conseguiram detectar 
uma diferença entre as duas receitas 
avaliaram que a receita contendo 
Nutriose® era mais saborosa do que 
a receita padrão contendo sacarose.

Ponto de vista econômico:
O impacto do custo deste novo 

conceito também foi avaliado e com-
parado com o produto padrão. Graças 
à baixa dosagem na formulação e ao 
preço estável da Nutriose®, a ideia foi 
avaliada como uma alternativa positi-
va com relação ao seu custo-benefício 
quando comparada com a formulação 
padrão baseada na sacarose.

Além disso, a Nutriose® oferece 
um grande potencial de inovação 
para bebidas, funcionando bem em 
aplicações de misturas secas (bebidas 
em pó) e na compressão de compri-
midos efervescentes saborizados, por 
exemplo. 

Vantagens nutricionais
As bebidas proporcionam uma 

grande oportunidade para auxiliar as 
pessoas a aumentarem o consumo de 
fibras em suas dietas, pois formam 
uma parcela significativa desse con-
sumo. As propriedades da Nutriose® 
permitem que a mesma seja incluída 
em qualquer tipo de bebida, mesmo 
em grandes quantidades, tendo assim 
um efeito na saúde verdadeiramente 
positivo e sem efeitos negativos na 
aceitabilidade por parte do consumi-
dor. A Nutriose® também apresenta 
um alto teor de tolerância, o qual foi 
clinicamente avaliado em 45g/dia, 
sem desconfortos digestivos associa-
dos. Além disso, devido ao seu baixo 
índice glicêmico de 25%, a Nutriose® 
também atua como uma fonte de 
energia de longa duração quando 
adicionada a formulações de bebidas 
energéticas e bebidas para esportistas.

 bebidAs: A 
AplicAção ideAl 
pArA fortificAção 
com fibrAs e 
controle de peso

Mais fibra
“Fibras” sugerem saúde, boa nu-

trição e bem estar. O apelo da fibra 
com sendo um ingrediente “bom para 
você” abrange todas as faixas etárias 
e todos os segmentos de consumi-
dores nos chamados “produtos de 
bem estar”. “Natural” é outra palavra 
poderosa e a “fibra” é considerada, de 
um modo geral, como sendo natural. 
Além disso, consumidores associam 
utilmente o termo naturalidade com 
bem esta5. Nesse contexto, a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda uma ingestão balanceada 
de calorias consistindo em carbohi-
dratos (55-75%), lípidos (15-30%) e 
proteínas (10-15%) – e uma ingestão 
diária de fibra na ordem de 25g-30g.

Interessantemente, uma pesquisa 
ao consumidor realizada em três 
países (França, Itália e Reino Unido) 
pelo grupo Cegma Topo em Junho 
de 2009 (pesquisa realizada em 
parceria com a Roquette Freres com 
um total de 180 entrevistados por 
país, dos quais 67% foram mulheres 
com uma idade média de 45 anos), 
revelou que 98% dos consumidores 
sabe que ingerir fibras é importante 
para a saúde. Mesmo assim, 65% 
desses consumidores admitiram 
não ingerir a quantidade de fibra 
suficiente. A auto avaliação desses 
consumidores está correta: a Série 
Européia de Monografias Concisas do 
International Life Sciences Institute 
(Fibra Dietética – 2006) afirma que a 
dieta francesa só provê uma média de 
16g, a dieta britânica, 20g, e a dieta 
italiana, 22g.

Apoiando o controle de peso
A suplementação de fibras em 

bebidas é uma das melhores maneiras 
de aumentar a quantidade de fibra na 
dieta dos consumidores podendo ser 
eficaz também no controle do apetite 

Quando o gosto tem preferência 
- um conceito evidenciado por um 
estudo externo 

Para evidenciar este conceito e 
demonstrar o potencial de Nutriose® 
nesses tipos de bebidas, a Roquet-
te desenvolveu juntamente com o 
Grupo ISA (Escola de Engenharia 
em Lille, França), em Abril de 2011, 
um estudo com foco na avaliação 
sensorial com testes de discrimina-
ção entre uma receita padrão (com 
adição de açúcar) e uma formulação 
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Receita nº 2 – “Bebida sem a adição de açúcar”
- 25,7g de concentrado de fruta/L
- 20g de Nutriose® 06/L
- 0,30g Aspartame e Acesulfame K/L

Receita nº 1 (Controle)
- 25,7g de concentrado de fruta/L
- 90g de sacarose/L



e no total de energia 
ingerida. De acordo 
com uma nova pesquisa 
apoiada pela Roquette, 
a suplementação de 
fibras solúveis, como a 
Nutriose®, em bebidas, 
pode afetar a inges-
tão de energia a curto 
prazo e pode causar 
implicações no controle 
do peso. Esse estudo, 
realizado com homens 

chineses com sobrepeso como alvo 
da pesquisa, reportou que a adição 
de Nutriose® a uma bebida líquida 
aumenta os níveis de saciedade e re-
duz de modo significativo a ingestão 
de alimentos e de calorias em até  
14g/dia6 (o conceito da bebida sem 
adição de açúcar da Roquette contém 
20g Nutriose®/litro).

As comunidades científicas e mé-
dicas concordam sobre os benefícios 
da fibra na equação dos alimentos 
balanceados e o seu papel preventivo 
com relação à obesidade e suas com-
plicações. No entanto, alcançar os 
níveis recomendados de fibras perma-
nece um desafio difícil. Felizmente, 
pela sua natureza, as bebidas têm 
uma grande vantagem, proporcio-
nando uma oportunidade ideal para 
ajudar as pessoas a aumentarem a 
ingestão de fibras, atuando como um 
aliado importante no combate aos 
efeitos de uma dieta não balanceada. 
Este papel é ainda mais relevante 
pela conveniência e iminência das 
bebidas no mundo estressado de hoje 
com os seus horários irregulares. 
Portanto, não é surpreendente que 
novos produtos sejam lançados no 
mercado todos os meses com novos 
benefícios e apelos. 

oportunidAdes 
de crescimento 
no mercAdo 
de bebidAs 
enriquecidAs  
com fibrAs 

A um dado momento, apenas as 
pessoas idosas pensariam em tomar 

Agente e representante exclusivo 
no Brasil

Labonathus Biotecnologia Inter-
nacional Ltda.

Rua Jaguaretê, 120 
02515-010 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 3961-2078
Fax: (11) 3961-2079

www.labonathus.com.br

bebidas contendo fibra. Contudo, 
hoje até os jovens estão reconhecen-
do os seus benefícios. Isto tem pres-
sionado os fabricantes a responder à 
essa demanda de fibras em forma de 
bebidas - tornando-as também sabo-
rosas. Graças à contínua inovação, 
os dias em que se ingeriam bebidas 
saudáveis na forma de líquidos visco-
sos são coisas do passado: hoje em 
dia, bebidas fortificadas com fibras 
possuem características físicas e 
sensoriais muito próximas quando 
comparadas com as bebidas tradicio-
nais, com base em sacarose.

Alimentos e bebidas com o apelo 
de fibras registraram um crescimento 
significativo de dois dígitos em cada 
um dos últimos cinco anos e obtive-
ram um volume de negócios avaliado 
em US$3,5 bilhões de dólares em 
2008, um aumento de 15,5 sobre 
2007 (de acordo com AC Nielsen, 
para as 52 semanas com término em 
12 de julho de 2008). Além disso, a 
Datamonitor e o seu grupo de Análise 
de Lançamento de Produtos reportou 
que, em 2008, um total de 6,3% dos 
novos produtos continham um apelo 
de “alto teor de fibra”. Por fim, foi 
também publicado um relatório pela 
Leatherhead em novembro de 20107, 
o qual avaliou o mercado internacio-
nal de produtos para o “controle de 
peso” como tendo um valor signifi-
cativo de US$ 7,3 bilhões de dólares 
em 2009, e com uma expectativa de 
crescimento de até 8 por cento nos 
próximos cinco anos.

A chAve pArA 
inovAção e 
sAtisfAção 

Atualmente, os consumidores 
estão buscando ganhos nutricionais 
nos alimentos consumidos, porém, 
mais uma vez, com a preocupação 
do não comprometimento do sabor 
e da conveniência do produto. Como 
uma fibra solúvel, prebiótica, estável, 
segura e incolor, a Nutriose® tem 
tudo para satisfazer esta demanda 
global, tanto nos dias de hoje como 
no futuro. Nessa matéria, demons-
tramos como é simples a utilização 

da Nutriose® como um suplemento 
nutricional em fórmulas existentes, 
podendo substituir ingredientes, tais 
como os açúcares e gorduras. Devido 
a possível utilização da Nutriose® em 
todas as aplicações alimentares e em 
bebidas, essa se torna uma excelente 
ferramenta para a inovação. Adequa-
da e estável a praticamente qualquer 
tipo de condições de processamento, 
pode ser facilmente incorporada em 
fórmulas líquidas, em pó ou sólidas. A 
Nutriose® é, evidentemente, a chave 
natural para uma nova geração de 
ingredientes sustentáveis. 

Roquette Freres
Nutrition Business Unit
Tel.: (+33) 3 2163-3600

www.nutriose.com
www.roquette-food.com
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A purAc oferece
• Maior estabilidade de cores naturais 

(antocianinas).
• Controle de pH.
• Perfil de sabor melhorado.

Em todo o mundo, os consumidores 
estão cada vez mais escolhendo produtos 
alimentícios e bebidas que contêm cores 
naturais. Esta tendência é impulsionada por 
preocupações com a saúde; reforçada por 
pesquisas e informações emitidas por auto-
ridades alimentícias e de saúde. A indústria 

ESTABILIDADE DE 
CORANTES NATURAIS 

EM BEBIDAS

alimentícia e de bebidas está respondendo a 
esta necessidade do consumidor, com o uso 
crescente de cores naturais como alternati-
vas às cores artificiais.

As antocianinas são pigmentos vegetais 
comuns, encontradas em muitas frutas e 
vegetais (ver Tabela 1). Elas são frequen-
temente usadas   para colorir naturalmente 
alimentos e bebidas de cor vermelha, rosa 
ou roxo/azul. As antocianinas são instáveis   
e, quando utilizadas em aplicações em meio 
ácido, tais como bebidas ou preparados de 
frutas, o desbotamento da cor provavelmente 
irá ocorrer com maior intensidade.
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melhor perfil de sAbor 
O Purac® FIT Plus é uma fonte única de ácido láctico 

natural, otimizado para aplicações sensíveis ao sabor, 
como bebidas, preparado de frutas e confeitos. É usado 
para acidificação nestas aplicações, bem como para mas-
carar os sabores residuais de adoçantes de alta intensida-
de. Além disso, verificou-se que melhora a estabilidade da 
cor da antocianina em aplicações ácidas, em comparação 
com o ácido cítrico comumente utilizado.

Purac Sínteses Indústria e 
Comércio Ltda.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 
04583-909 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 5509-3099
www.purac.com/colorstability

TABELA 1 - FONTES DE ANTOCIANINA, APLICAÇÕES E INFLUÊNCIAS NA ESTABILIDADE

Fontes Exemplos de fonte de 
antocianina Aplicações típicas Influências na estabilidade da 

antocianina

Frutas
Aronia, groselha, amora,
Cranberry, Blueberry, 
Uva, framboesa, morango

Bebidas
Confeitos
Preparados de fruta
Geléia 
Gomas
Corantes naturais

pH
Luz
Temperatura
Oxigênio
Açúcar / sal
Concentração de antocianinas
Metais
Grupos de antocianinas
Tipo de acidulante utilizado

Vegetais Cenoura roxa/preta, 
repolho vermelho

mAior estAbilidAde  
de cor nAturAl

A Figura 1 demonstra o impacto do Purac FIT Plus e 
ácido cítrico na estabilidade da antocianina (cor). Neste 
exemplo, uma aplicação em bebida (desenvolvida a partir 
de um concentrado de suco de frutas vermelhas, colorida 
naturalmente,  pH 3,5, pasteurizada e exposta à luz) foi 
acidificada com Purac FIT Plus ou com ácido cítrico. A 
amostra acidificada com Purac FIT Plus exibe uma taxa 
significativamente menor de mudança de cor ao longo 
do tempo, quando comparada com a amostra acidificada 
com ácido cítrico. 

Isto foi testado para várias fontes de antocianinas de 
frutas e vegetais, as quais apresentaram efeitos seme-
lhantes. Quando a luz é excluída, este efeito é menor, 
mas continua presente e aumenta ao longo do tempo.

controle de ph
O pH tem um efeito estabilizante sobre antocianinas. 

A baixos valores de pH as antocianinas são cada vez mais 
estáveis. Isto explica porque a acidificação de uma apli-
cação usando Purac FIT Plus mostra um efeito menos 
benéfico sobre a estabilidade de cor a um nível de pH 
baixo. A níveis de pH mais elevados, este efeito benéfico 
aumenta significativamente. (ver Figura 2).

A pesquisa descrita acima mostra que a estabilidade de 
antocianinas melhora quando bebida  é acidificada com 
Purac FIT Plus, em comparação ao ácido cítrico.

O Purac FIT Plus está disponível em alto grau de con-
centração (ver Tabela 2). 

TABELA 2
Produto Descrição Grau

PURAC FIT 
Plus 90

Ácido Láctico 
Purificado

90% de ácido 
láctico

* Hugo Magalhães é gerente de desenvolvimento de negócios 
Tel.: (11) 5509-3087 - h.magalhaes@purac.com

Visit our website  
for more information

High quality leads - Brought to you by UBM Live - a renowned international provider of business to business solutions - 
the event will use its database of 150,000 contacts to make sure you receive an exceptional ROI.
Be the first - As an early adopter of this unique event, you will be seen as an industry leader in your field of business.

Captive audience - The Fi portfolio of events attract, on average, 80% of visitors that are senior managers 
with the power to purchase your ingredients.

Food ingredients Istanbul 2013 is a brand new event that creates a marketplace for companies 
from Turkey, North Africa, Middle East, Southern Europe and CIS countries. With a focus on natu-
ral, semi-commodities and technical food ingredients and processing technology, visitors will be 
local food processing companies, regional distributors and international companies looking for 
sourcing opportunities.

Food ingredients Istanbul 2013 
7 - 9 May  Istanbul, Turkey

2013. THE YEAR 
THE SEMEA FOOD 
INDUSTRY GETS 
CONNECTED

www.Fi-Istanbul.com

CONTACT Email: fiIstanbul.ubm.com Tel: +31 20 4099 544

Fi Istanbul210x292.indd   1 17/08/2012   14:03:52
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The Philippines is one of the most significantly growing markets in the 
region; with a large domestic market of 90 million people, the processed 
food industry has a considerable growth potential.

  Growth potential - 30% increase in processed food consumption 

  High Demand for Ingredients - 60% of food imports is 
ingredients for processing

  Rising success - the first ever Fi Philippines has attracted 
over 3,000 attendees

of visitors 
are senior 
decision 
makers

SUCCESSFUL 
BUSINESS 
DEVELOPMENT WITH  
FI PHILIPPINES

Officially 

supported by:

BOOK 
YOUR STAND

NOW!

Fi Philippines 2013 
11-13 July 2013 SMX Convention Center, Manila, The Philippines

CONTACT UBM ASIA
E: Nongnaphat.J@ubm.com 
T: +66 2 642 6911 

UBM LIVE
E: fiasia@ubm.com
T: +31 (0)20 40 99 544

www.ingredientsnetwork.com/philippines

Phili advert.indd   1 15/08/2012   11:24:47


