
Tel: (+86) 0533 722-0838 
(+86) 0533 722-0837

Fax: (+86) 0533 721-6024
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BACTOFLAVOR® 

FLORA ITALIA

COM UM AROMA 

PRÓPRIO DA ITÁLIA
Segurança alimentar, eficiência e qualidade consistente!!!!

ISSO PARECE FAMILIAR?

Bem, isso é familiar para a maioria dos fabricantes de 
salame. Hoje, a maioria dos fabricantes enfrenta desafios 
sérios à medida que eles se empenham constantemente em 
desenvolver produtos estáveis e seguros, otimizar o uso da 
matéria-prima e os custos de fabricação, e ao mesmo tempo, 
proporcionar aos consumidores produtos seguros e apreciados 
por seu sabor, textura e cor condizentes.

As culturas cárneas da Chr. Hansen têm um extenso 
histórico de proporcionar essas características, e com a nova 
linha Bactoflavor® Flora Italia não é diferente. Na verdade, a 
seleção abrangente de uma série de bactérias identificou uma 
combinação de cepas que era melhor do que a maioria das 
culturas cárneas atualmente oferecidas à indústria da carne.

A Bactoflavor® Flora Italia é caracterizada:
• Pela rápida acidificação em uma produção segura e de 
excelente qualidade microbiológica.
• Sem comprometer a cor e o aroma, graças às cepas de 
Staphylococcus muito mais ativas e resistentes ao pH.
• Pela robustez que garante a repetibilidade, independen-
temente da qualidade da matéria-prima.

Fig. 1. Pelas curvas de acidifi cação de culturas de rápida fermentação 
em uma matriz de carne a 24oC.

Fig. 2. Pontuação geral do sabor das salsichas/salame fermentados com 
Bactofl avor® Flora Italia ou outras culturas iniciadoras no mercado

• Uma nova cepa de L. sakei, atende as exigências do con-
sumidor em relação a nuances de sabor mais doce e não 
picante típico dos suaves produtos italianos.

Agora, a Chr. Hansen lança também o SafePro Flora Italia 
LC para fornecer uma barreira extra de segurança alimentar, 
a fim de minimizar o risco de crescimento da bactéria Listeria 

monocytogenes.

Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda.

Tel.: (19) 3881-8300 
www.chr-hansen.com 
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SABORES E 

CONDIMENTOS 

PARA INDÚSTRIA 

CÁRNICA

Condimentos ou temperos, são 
produtos constituídos de uma ou 

diversas substâncias sápidas, de origem 
natural, com ou sem valor nutritivo 
empregado nos alimentos com o fim 
de modificar ou exaltar o seu sabor. Na 
verdade, os condimentos vão além de 
uma simples definição e fazem parte 
da vida humana há milhares de anos.

Existem registros que ao longo da 
história da evolução humana, as espe-
ciarias tiveram emprego em banhos, 
inalações, rituais, misturas medicinais 
e principalmente na culinária. O uso de 
algumas delas tinha o poder especial 
de realçar o sabor, melhorar o aroma 
e tornar palatáveis carnes e outros 
alimentos.

Quando passaram a ser comer-
cializadas, seu preço era tão alto que 
somente os ricos podiam utilizá-las. 
Assim, a riqueza do anfitrião passara a 
ser julgada pelo requinte de seus pra-
tos e pela diversidade das especiarias 
utilizadas.

No Brasil, os condimentos chega-
ram através dos colonizadores 
portugueses. Naque-
la época, os nobres 
mandavam v i r 
da  Índia  seus 
condimentos 
prediletos 
como ca-
nela, cra-
vo e noz 
moscada.

Com o 
avanço da 

humanidade, novas tecnologias foram 
adotadas, inclusive nos alimentos. 
Indústrias foram abertas, e com elas 
vieram a produção em larga escala, 
mas mesmo assim, ainda continuamos 
a utilizar as especiarias em diversos 
produtos para agregar valor, além de 
aprofundar as pesquisas sobre suas 
funções, uma vez que muitos delas 
possuem também, ação antioxidante 
e antimicrobiana.

Hoje, a indústria de ingredientes 
alimentícios realiza pesquisas sobre 
as funcionalidades das especiarias e 
outros ingredientes (aromas, nutrien-
tes, proteínas e enzimas), para fornecer 
produtos balanceados e com caracte-
rísticas exclusivas. Uma das tecno-
logias usadas 
para garantir 
o aro-
ma de 
c a d a 
condi-
mento 

processado, é a moagem por criogenia.
A criogenia é um sistema que 

foi implantado, na Doremus, para a 
moagem de especiarias, pensando em 
melhorar a qualidade sensorial e orga-
noléptica dos alimentos e reduzir os 
custos. É o ramo da físico-química para 
a produção em temperaturas muito 
baixas, utilizando nitrogênio líquido. 

Em um processo convencional de 
moagem, ocorre o super aquecimento 
do produto, provocando a perda dos 
óleos essenciais voláteis, que são os 
princípios ativos do aroma das espe-
ciarias. Através da criogenia, há uma 
redução de custo, pois se utiliza menor 
quantidade de especiaria para atingir o 

aroma desejado uma vez que, du-
rante a sua moagem, todas as 

propriedades sensoriais 
e organolépticas 

são mantidas.
Os óleos es-

senciais são subs-
tâncias voláteis ex-
traídas das plantas 

aromáticas. São 
formados por 
diversos com-
postos quími-
c o s  d e n t r e 
eles alcoóis, 
cetonas, ter-

penos, éste-
res e prin-
cipalmente 
a l d e í d o s . 
A extração 

d o s  ó l e o s 



44

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

CARNES

essenciais é feita, na maioria dos casos 
por destilação a vapor, pressão a frio, 
solventes orgânicos. São amplamente 
utilizados na elaboração de condimen-
tos destinados à indústria frigorífica. 
Os óleos de laranja, limão, canela, 
cravo, orégano, noz moscada entre 
outros, são extraídos a partir de folhas, 
sementes, flores ou cascas, de cada um 
desses produtos.

Para avaliar o aromas das especia-
rias, dos óleos essenciais e também 
de suas misturas balanceadas (condi-
mentos e aromas), a análise sensorial 
é constantemente empregada.

A análise sensorial é a disciplina 
científica utilizada para evocar, me-
dir, analisar e interpretar reações das 
características de alimentos e outros 
materiais na forma como são percebi-
dos pelos cinco sentidos: visão, olfato, 
paladar, tato e audição.

A análise sensorial objetiva buscar 
informações e respostas para medir 
preferências, procurar melhorias 
da qualidade, vida útil ou es-
tabilidade, aceitabilidade, 
manutenção da qualidade 
sensorial, favorecendo a 
fidelidade do consumidor.

Empresas do setor cár-
neo, no decorrer dos anos, 
tornaram-se conhecidas e di-
fundiram suas marcas e muitas 
delas fidelizaram seus clientes. O fator 

considerado preponderante, é a fixação 
de determinado perfil aromático e 
sabor desejável, único e marcante nos 
embutidos.

O consumidor, cada vez mais exi-
gente nesse quesito, fideliza determi-
nada marca porque se identifica com 
seu sabor e perfil sensorial. Muitas 
vezes, o produto ao ser comprado por 
esse consumidor, deixa de ser chamado 
apenas por: linguiça, salsicha, morta-
dela ou salame, e passa a ser chamado, 
atrelando-se à marca. 

É válido frisar que para a elaboração 
de um produto embutido, 
avaliando a composição 
das matérias-primas 
ut i l izadas ,  os 
custos com 
aromas e 

condimentos são os menos 
impactantes na maioria dos 
casos, porém são fatores 
chave  para  con fe r i r  o 
sabor  caracter íst ico,  e 
consequentemente garantir 
a fidelidade do consumidor.

A Doremus atua com so-
luções em ingredientes e aro-
mas para atender a industria 
de carnes e processados. Em 
nosso portfólio de produtos 
temos estabilizantes, emul-
sificantes, antioxidantes, 
conservantes,  proteínas de 
soja,corantes naturais e uma 
linha completa de condimen-
tos elaborados para diversos 
tipos de aplicação na indus-
tria frigorífica. 

A linha de Condimentos, é 
desenvolvida por profissionais 

com formação em Engenharia de Ali-
mentos e por Aromistas, que possuem 
vasto conhecimento dos diversos tipos 
de especiarias, óleos essenciais e outras 
notas aromáticas que compõe a recei-
ta dos condimentos para embutidos. 
Além disso, a empresa é pioneira em 
tecno logia de moagem Criogênica, que 
confere a esses produtos uma melhor 
performance em sabor e aroma.

Como apoio ao trabalho da criação 
de um aroma ou um condimento, a 
Doremus conta laboratório de análise 
sensorial e uma planta piloto para 
fabricação de embutidos, tais como, 

linguiças, salames, mortadelas, 
presuntos e outros, onde apli-
camos os ingredientes e con-
cluímos o desenvolvimento 
dos Condimentos e Aromas 
Salgados.

Doremus Alimentos Ltda.

Tel.: (11) 2436-3333
www.doremus.com.br
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Conceito clean label e as tendências para o segmento.

INGREDIENTES 

NATURAIS NA 

INDÚSTRIA DE 

CARNES

A demanda por alimentos na-
turais e livres de aditivos atingiu a 
indústria de alimentos em cheio nos 
últimos anos, e não mostra sinais de 
abatimento. Os consumidores nunca 
estiveram tão preocupados com sua 
alimentação, passando cada vez mais 
a checar os rótulos dos produtos 
antes de efetuar uma compra. Con-
sequentemente, declarações como 
“natural”, “orgânico”, ou “livre de” 
tornaram-se onipresentes por toda a 
cadeia de alimentos. Esta crescente 
tendência de saúde e bem estar gerou 
um aumento considerável no número 
de produtos contendo rótulos mais 
amigáveis, os chamados produtos 
clean label, com uma parcela con-
siderável dos lançamentos globais 
de alimentos e bebidas contendo 
alegações de “livre de conservantes” 
ou “livre de aditivos”.

Por acreditarem que os produtos 
cárneos sejam uma fonte potencial de 
ingredientes químicos, aditivos, toxi-
nas e alergênicos, os consumidores 
retraem-se cada vez mais de produtos 
cárneos percebidos como altamente 
processados. No lugar destes, buscam 
por produtos mais naturais, fabrica-
dos através de processos de produção 
tradicionais e com ingredientes que 
eles conhecem e compreendem.

Enquanto esses produtos cada vez 
mais naturais, saudáveis e ao mesmo 
tempo práticos abrem novas oportu-
nidades para a indústria de produtos 

cárneos, esta revolução dos produtos 
clean label traz também importantes 
desafios. Os ingredientes considera-
dos “químicos” utilizados atualmente 
oferecem funcionalidades essenciais 
à qualidade dos produtos cárneos, 
variando de considerações quanto à 
textura e ao sabor, até preocupações 
com a segurança dos alimentos e sua 
vida de prateleira. Dessa maneira, 
encontrar ingredientes que atendam 
aos critérios de clean label  e ainda 
assim entreguem as mesmas funcio-
nalidades dos ingredientes químicos 
pode ser uma tarefa difícil para os 
produtores de cárneos.

O CONCEITO “CLEAN 

LABEL” E A PERCEPÇÃO 

DOS CONSUMIDORES

Estudos recentes demonstram 
que cada vez mais os consumidores 
estão tornando a compra de alimen-
tos um processo de tomada de deci-
são, analisando seus rótulos de ma-
neira mais criteriosa, comparando 
marcas, buscando alternativas, etc. 
Além da data de validade e preço, a 
lista de ingredientes tem se tornado 
cada vez mais importante. Em paí-
ses desenvolvidos como os Estados 
Unidos e outros representantes 
europeus, a presença de aditivos é 
uma das maiores preocupações dos 
consumidores, e devido ao fenômeno 
da globalização, essa tem se tornado 

uma consideração crescente tam-
bém nos mercados emergentes.

Embora a tendência por rótulos 
mais compreensíveis tenha evoluído 
consideravelmente ao longo dos 
anos e o consumidor esteja cada vez 
mais interessado nos produtos que 
consome, o conceito de clean label 
e sua definição exata continuam 
incertos. Enquanto para alguns 
consumidores um produto clean 

label remete a alimentos baseados 
em ingredientes naturais, outros 
associam-no a um produto de maior 
saudabilidade, que seja também livre 
de componentes que buscam evitar, 
tais como glúten, gordura, açúcar 
ou sal. Um exemplo da falta de con-
sistência dentre os consumidores 
frente a essas novas tendências pode 
ser explicitada pelos resultados obti-
dos por uma pesquisa nos EUA, onde 
65% dos entrevistados identificaram 
o sal como um ingrediente natural, 
porém apenas 32% considera que 
seu equivalente químico, o cloreto 
de sódio, também o seja. 

Apesar das divergências, de ma-
neira geral a tendência baseia-se 
no desejo dos consumidores por 
produtos cada vez mais simples, 
com rótulos que eles são capazes 
de compreender. Portanto dentre 
os elementos chave de um produto 
clean label estão ingredientes de 
fácil reconhecimento pelo público 
geral, naturais ou minimamente 

CARNES
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processados, que não contenham 
aditivos ou conservantes.

OS DESAFIOS PARA A 

INDÚSTRIA

Os aditivos alimentares pos-
suem um papel chave na produção 
e qualidade de produtos cárneos 
processados e preparados. Eles for-
necem sabor, apelo visual, frescor, 
segurança e textura a uma matriz 
alimentícia complexa, a carne, o que 
torna a reformulação de produtos 
cárneos um grande desafio. Os três 
principais requisitos que compõem 
uma reformulação são manter o pro-
duto atraente ao consumidor através 
de suas características sensoriais, 
garantir sua segurança frente à con-
taminação microbiológica e manter 
a vida de prateleira do produto, 
atendendo à crescente demanda por 
conveniência e flexibilidade.

Alinhada às tendências globais, 
às demandas dos consumidores e 
ainda às necessidades da indústria, 
a Corbion Purac oferece uma linha 
única de ingredientes naturais e 
multifuncionais, chamada Verdad®. 
Produzidos a partir de matérias 

primas renováveis como o açúcar 
e o vinagre, através de processos 

de fermentação natural sem a in-

clusão de aditivos, os ingredientes 
da linha Verdad® estão aptos a pro-
teger a estabilidade microbiana dos 
alimentos, garantindo segurança e 
manutenção da vida de prateleira, 
além de trazerem benefícios ao 

aroma e sabor. 

O vinagre é um produto larga-
mente conhecido da fermentação, 
que por sua vez é um processo 
tradicional de fabricação de ali-
mentos utilizado há milênios em 
diversas culturas. Os vinagres são 
ingredientes naturais que auxiliam 
na manutenção da segurança de ali-
mentos, suprimindo o crescimento 
de patógenos e uma ampla gama de 
bactérias deteriorantes.  A Corbion 
Purac oferece vinagres nas formas 
líquidas e em pó para atender às suas 
necessidades.

Independente de ser um produto 
natural, manter sua aparência agra-

dável ao consumidor continua sendo 
uma prioridade para os produtores 
de alimentos. Embora os consumi-
dores busquem por rótulos mais 
simples, as características como 
sabor, aroma e aparência visual 
continuam sendo fatores chaves no 
processo de decisão de compra e 
recompra. Verdad® N4, por exem-
plo, uma combinação de vinagres e 
aromas naturais, comprovadamente 
melhora a suculência, sabor salgado 
e percepção geral de sabor em pre-
sunto curado cozido.

Simplificar a lista de ingredien-
tes e eliminar aditivos artificiais ou 
químicos na indústria de cárneos é 
um tema especialmente delicado 
quando o assunto é a segurança. 
Nitritos e nitratos, por exemplo, tem 
um papel importante no processo 
de cura, mas também previnem o 
desenvolvimento de patogênicos 
como a Listeria monocytogenes, mi-
croorganismo bastante conhecido, 
cuja presença em alimentos prontos 
para consumo e processados cárneos 
resulta em diversas incidências de 
doenças e ainda significativos re-
calls para a indústria. Por ser uma 
fonte de ácido acético, os vinagres 

Verdad® podem ser utilizados para 
aumentar a segurança dos seus 
produtos, inibindo o crescimento de 
Listeria por mais de 100 dias.

Finalmente, deve-se considerar 
a vida de prateleira dos produtos a 
serem reformulados. A vida de prate-
leira de um produto cárneo engloba 
diversos aspectos, incluindo controle 
de bactérias, oxidação lipídica, 

sabor, textura e estabilidade da 

coloração.

Embora os varejistas continuem 
sendo o principal elemento na 
busca por alimentos com prazos de 
vencimento cada vez mais longos, 
a demanda dos consumidores por 
maior conveniência, praticidade e 
flexibilidade também impulsiona a 
demanda por produtos clean label, 
que sejam ainda apetitosos e man-
tenham seu frescor por mais tempo. 
A adição de Verdad® em produtos 
cárneos pode estender a vida de 
prateleira em até 100 por cento, 
dependendo da aplicação.

CONCLUSÃO

A tendência dos produtos clean 

label abriu um grande número de 
oportunidades animadoras para 
a indústria de produtos cárneos. 
Para maximizar esse potencial, os 
desenvolvedores de produtos de-
vem considerar cuidadosamente os 
ingredientes disponíveis ao retra-
balhar suas fórmulas. É essencial que 
esses ingredientes que permitem a 
fabricação de produtos com rótulos 
mais simples atendam também às 

demandas dos consumidores e es-

tejam de acordo com as diretrizes 

regulatórias. O portfolio Verdad®, 

oferecido pela Corbion Purac, en-
trega diversos benefícios tangíveis 
em relação à vida de prateleira, 
segurança, e qualidade global dos 
produtos, e ao mesmo tempo satisfaz 
às demandas dos consumidores por 
uma lista de ingredientes mais limpa 
e mais simples.

Com mais de 80 anos de expe-
riência em processos de fermentação 
e no uso de materiais renováveis para 
produção de ingredientes excepcio-
nais para a indústria de alimentos 
e bebidas, a Corbion Purac é espe-
cialista no mundo de ingredientes 
alimentícios naturais. Nosso amplo 
portfólio combinado com a expe-
riência, conhecimento de aplicação 
e serviços técnicos que podemos 
oferecer fazem de nós o seu parcei-
ro ideal para o desenvolvimento de 
alimentos cada vez mais saudáveis, 
frescos e saborosos.

Corbion Purac

Tel.: (11) 5509-3099
www.corbion.com
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EXTRATOS NATURAIS DE PLANTAS 
TOTALMENTE SUSTENTÁVEIS AJUDAM 
A MANTER A INTENSIDADE DA COR 

VERMELHA DE CARNE BOVINA

A busca por carne bovina minimamen-
te processada, a qual sofreu bem 

pouco beneficiamento, como limpeza, 
proporcionamento em ou moagem, 
tem se tornado cada vez mais popular 
entre os consumidores brasileiros, que 
buscam praticidade aliada à segurança 
alimentar. De acordo com vários estu-
dos conduzidos com consumidores no 
ato da compra, é desejado um produto 
embalado com coloração de tonalidade 
vermelho vivo. 

Da mesmo forma que a cor é um 
fator decisivo na gôndola refrigerada, há 
uma demanda crescente por rotulagem 
limpa,  ou seja, produtos, que tenham 
o mínimo de ingredientes declarados. A 
indústria pode utilizar alguns métodos 
para ajudar a manter a intensidade da 
cor vermelha de carne bovina. Uma solu-
ção de rotulagem amigável que permite 
deixar o produto com a coloração dese-
jada pelo consumidor é a aplicação de 
blends de extratos naturais de plantas. 

Os extratos naturais de plantas pro-
duzidos pela Kemin podem colaborar 
na manutenção da aparência, sabor 

e qualidade de carne bovina 
sem qualquer impacto 
negativo nos perfis de cor 
e odor. 

Estes extratos foram 
desenvolvidos com 
propriedades antioxi-
dantes efetivas, consti-
tuindo em alternativas 

aos antioxidantes 
sintéticos conven-

cionais ou 
aos tocofe-
róis.

OS EXTRATOS NATURAIS DE PLANTAS PRODUZIDOS PELA KEMIN PODEM 

COLABORAR NA MANUTENÇÃO DA APARÊNCIA, SABOR E QUALIDADE 

DA CARNE BOVINA SEM QUALQUER IMPACTO NEGATIVO NOS PERFIS DE 

COR E ODOR.

O PODER ANTIOXIDANTE DO 

ALECRIM 

A marca FORTIUM® de extratos 
naturais de plantas da Kemin consiste 
no extrato de alecrim com produção  
totalmente verticalizada pela empresa.

FORTIUM® RGT é uma combina-
ção vesátil de alecrim e chá verde que 
possuem ação sinérgica, concedendo 
proteção superior  sem conferir nenhum 
impacto sensorial negativo.

O extrato de alecrim e outros extra-
tos naturais de outras plantas se torna-
ram  um avanço tecnológico na indústria 
de carne para extensão de shelf life, 
através do retardo do ranço oxidativo.

AÇÃO SINÉRGICA DOS 

EXTRATOS NATURAIS

Aplicação de ingredients derivados 
de plantas como os da linha FORTIUM®  
da Kemin contribui significativamente 
para a cor de carne bovina, de acordo com 
um estudo de pesquisa conduzido recen-
temente.Uma avaliação comparativa 
do impacto da marca FORTIUM® R30 
Líquido (extrato de alecrim) e o chama-
do  FORTIUM® RGT12 Plus Dry (extratos 
de alecrim e chá verde), referentes aos 
atributos de qualidade de carne bovina 
congelada.Carne bovina moída congela-
da com FORTIUM® comparada com uma 
amostra sem tratamento resultaram em 
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INSTRUMENTAL COLOR (A* VALUE) OF GROUND 

BEEF DURING FROZE STORAGE

valores mais altos na escala Hunter a* 
(medida de intensidade de vermelho) 
no decorrer do estudo (veja gráfico). 
Valores de a* mais elevados correlacio-
nam com uma coloração vermelha mais 
desejada. Ao fim das análises no dia 315, 
sob congelamento, todas as amostras 
com FORTIUM® apresentaram cor mais 
vermelha, do que o controle negativo, 
indicando uma demora na oxidação da 
mioglobina da carne.

CONCLUSÃO

Tratamento com extratos naturais 
da marca FORTIUM® podem retardar a 
oxidação da mioglobina da carne,  man-
tendo a cor vemelha desejável em carne 
bovina congelada, indo ao encontro dos 
anseios do consumidor. É um ingre-
dient versátil e natural com antividade 
antioxidante, respondendo ao apelo de 
clean label.

ORIGEM 100% VERTICALIZADA E SUSTENTÁVEL

Os extratos à base de plantas da 
Kemin  são oriundos de processos 
produtivos que resultam em uma 
solução homogênea, concetrada e 
altamente purificada. A verticaliza-
ção total da empresa, sua seleção 
criteriosa de mudas, além dos seus 
processos de extração, diferencia a 
Kemin de outros fornecedores de 
extrato de alecrim. 

A Kemin oferece uma variedade 
de extratos naturais para aplica-
ções em carne bovina e aves, como 
blends de alecrim, chá verde com 
alecrim, e somente de chá verde. 

A Kemin conduz sua própria 

propagação, plantio, cultivo e 
colheita para desenvolver produtos 
distintos e customizados às expecta-
tivas do mercado e dos produtos 
finais, como carne moída bovina.

SOBRE A KEMIN

Os cientistas da empresa são espe-
cialistas em identificar e desenvolver  
moléculas, tanto sintéticas, quanto 
naturais, que auxiliam os alimentos a 
se manterem mais atraentes, saborosos, 
saudáveis e frescos por mais tempo.

Fonte: Randall, J. (2011). Comparative 

Study of the Impact of Rosemary Extract on the 

Quality Attributes of Raw Frozen Ground Beef 

Patties . Kemin Food Technologies Technical 

Literature.

Kemin do Brasil Ltda.
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Untreated

FORTIUM® brand R30 Liquid 0.05%

FORTIUM® brand RGT12 Plus Dry 0.2%

FORTIUM® brand RGT12 Plus Dry 0.3%
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