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ESPECTRO 
ESPECIALIZADO DE 
MALTOGÊNICAS

Eficiência para aumento da maciez sem perda da elasticidade dos 
pães embalados: a aplicação da alfa-amilase maltogênica.

Há pouco mais de 20 anos a Novozymes descobriu a maneira mais eficiente para 
aumento da maciez, sem perda da elasticidade dos pães embalados: a aplicação 
da alfa-amilase maltogênica. Hoje, nosso fornecedor aliado nos disponibiliza um 
espectro especializado de novas versões desta enzima, minuciosamente desenvol-
vida por seus cientistas para cada grupo específico de produtos derivados do trigo.

Até o início da aplicação da alfa-amilase maltogênica, elevadas cargas de gor-
duras, açúcares, massa madre, glúten, hidrocolóides, emulsificantes e complexos 
processos fermentativos eram algumas das ferramentas usuais para que os pães 
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tivessem melhor textura, com equilíbrio 
entre suavidade (maciez) e resiliência 
(elasticidade).

Não raramente, àquela época, era 
aplicada a alfa-amilase bacteriana para 
que os pães tivessem mais suavidade ao 
tocar ou mascar. Entretanto, a elevada 
termoestabilidade da alfa-amilase bacte-
riana resultava na perda da “memória 
do pão”, ou de sua elasticidade. Quando 
apertamos um pão com as mãos (e os 
consumidores fazem isso todos os dias 
nas gôndolas dos supermercados e pa-
darias) esperamos que ele volte ao seu 
formato original. Este nível de resiliência 
expressa a “memória do pão”, contri-
buindo para a percepção de frescor. Se 
por um lado a alfa-amilase bacteriana tor-
na os pães suaves, sua termoestabilidade 
também destrói a “memória do pão”. 
Fato que se agrava ao longo do tempo 
de prateleira, porque ela não é comple-
tamente inativada no forneamento.

A alfa-amilase maltogênica, lançada 
pela Novozymes em 1990, tinha ápice 
de atividade e uma faixa de termoesta-
bilidade muito especial, perfeitamente 
alinhados com os processos típicos 
aplicados na panificação. Isto permitia 
que a enzima catalisasse pequenas 
hidrólises na amilose e amilopectina, 
“apenas” o suficiente para o pão ficar 
muito mais macio e o melhor: sem 
perda de sua “memória”. A mesma 
transformação que aumentava a maciez 
permitia a extensão do shelf life dos 
pães embalados. E quem trabalha com 
logística e distribuição de pães sabe 
bem o que pode significar a possibili-
dade de aumento do tempo de vida de 

prateleira deste alimento. Os benefícios 
nas operações de planejamento e con-
trole de produção, na distribuição e na 
administração de devoluções e resíduos 
podem ser facilmente vislumbrados e 
quantificados. Mas foquemos apenas na 
qualidade percebida pelo cliente final, 
fator primordial para diferenciação dos 
produtos. Com o uso da alfa-amilase 
maltogênica os consumidores passa-
ram a experimentar pães mais macios, 
elásticos, prazerosos ao mastigar e su-
ficientemente resistentes para receber 
camadas de cremes, doces, geleias, etc.

Primeiramente aplicada em pães 
de sanduíche (fôrma, hambúrguer, 
hot-dog, bisnaguinhas), não demorou 
muito para se perceber a possibilidade 
de aplicação da alfa-amilase maltogê-
nica em pães integrais, whole grains, 
multicereais e light. Certamente a Eu-
ropa foi o primeiro mercado beneficiário 
desta extensão de uso, que se propagou 
pelas diversas regiões mundiais. A apli-
cação da enzima em produtos ricos em 
fibras e com teores reduzidos de açúcar 
e gordura foi um dos instrumentos 
que sustentou a ascensão destes pães 
no Brasil e no mundo. Sim, porque o 
consumidor busca produtos com con-
teúdos nutricionais diferenciados, mas 
não quer abrir mão das características 
sensoriais que lhe dão prazer.

Na sequência, a aplicação da alfa- 
amilase maltogênica em panetones e bo-
los foi mais uma possibilidade bem-suce-
dida. Notadamente, os bolos industriais 
diferenciam-se positivamente quando 
apresentam maior coesividade (menor 
esfarelamento) e maior sensação de 

maciez, umidade e frescor, caracterís-
ticas obtidas com o uso da alfa-amilase 
maltogênica ao prolongar o estado de 
gelatinização do amido e retardar sua 
retrogradação. Estas características 
também são desejáveis nos panetones 
nossos de cada Natal (em breve, de cada 
dia...). Ambos os produtos apresentam 
receitas ricas em açúcar e gordura. Nos 
bolos observa-se também a fermentação 
química, diferente da biológica aplica-
da na panificação. Tínhamos, então, 
uma enzima alfa-amilase maltogênica 
de amplo espectro de aplicação. Ini-
cialmente aplicada em pães brancos, 
ela apresentava excelentes resultados 
também em pães ricos em fibras, pane-
tones e bolos. Apesar disso, a Novozymes 
aprofundou a pesquisa e, recentemente, 
seus cientistas e especialistas desenvol-
veram alternativas específicas para cada 
segmento, traçando um espectro espe-
cializado de maltogênicas, ao observar 
características particulares a cada grupo 
de produtos, desde o perfil típico das 
formulações, dos processos produtivos 
e dos diferenciais qualitativos dos pães 
e bolos, segundo a percepção do con-
sumidor final.

De posse deste espectro especia-
lizado de maltogênicas as equipes da 
Granotec/Granolab e de nossos clien-
tes, especialistas nas particularidades 
unicamente encontradas no mercado 
brasileiro de panificação e confeitaria 
(industrial e artesanal) poderão “tro-
picalizar” a aplicação deste exclusivo 
portfólio, customizando-o segundo as 
demandas específicas da produção e 
consumo de pães no nosso país.
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ESPECIALIZADO DE 
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Há pouco mais de 20 anos a Novozymes descobriu a maneira mais eficiente para 
aumento da maciez, sem perda da elasticidade dos pães embalados: a aplicação 
da alfa-amilase maltogênica. Hoje, nosso fornecedor aliado nos disponibiliza um 
espectro especializado de novas versões desta enzima, minuciosamente desenvol-
vida por seus cientistas para cada grupo específico de produtos derivados do trigo.

Até o início da aplicação da alfa-amilase maltogênica, elevadas cargas de gor-
duras, açúcares, massa madre, glúten, hidrocolóides, emulsificantes e complexos 
processos fermentativos eram algumas das ferramentas usuais para que os pães 
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SPRING FRESH 
DESENVOLVIDA 
ESPECIALMENTE PARA 
PÃES WHOLE GRAIN, 
MULTICEREAIS E LIGHT

Atualmente, a procura por produtos 
ricos em fibras, multicereais e light é 
uma tendência que só vem aumentando. 
Os alimentos ricos em fibras promovem 
uma sensação de saciedade, podendo 
auxiliar em dietas para controle do 
peso e emagrecimento; as fibras ainda 
auxiliam o trânsito intestinal, o controle 
de glicose e colesterol.

O perfil de uma receita, pela quanti-
dade de seus macro ingredientes, pode 
alterar principalmente o pH da massa 
e a cinética da fermentação, podendo 
dificultar os efeitos de determinadas 
enzimas. O que pode requerer uma 
enzima específica para cada faixa de pH 
e condições específicas.

Já com a diminuição ou exclusão de 
gordura e açúcar nas receitas, pães (co-
mumente observadas nestes) tendem a 
diminuir sua maciez e shelf life. Quando 
adicionamos fibras, que são responsáveis 
por uma elevada absorção de água, mas 
também possui baixa capacidade de 
retenção, estamos facilitando a desi-
dratação do pão e, consequentemente, 
o seu ressecamento. A enzima Spring 
Fresh foi especialmente desenvolvida 
para funcionar plenamente em receitas 
com baixo teor de gordura e/ou açúcar 
e ricas em fibras. Aumentando a maciez, 
elasticidade e shelf life, proporcionando 
melhoras desde o primeiro dia da fabri-
cação até o decorrer do seu tempo de 
prateleira.

NOVA SPRING CAKE 
A PRATICIDADE DO 
BOLO INDUSTRIAL COM 
APARÊNCIA DE CASEIRO

Hoje, encontramos nos pontos de 
venda bolos industriais para diferentes 
ocasiões: do bolo individual, perfeito 
para um lanche rápido e muito prático 
para as crianças, até o bolo família 
para compartilhar do café da manhã ao 
lanche da tarde. A indústria tenta conci-
liar a praticidade do bolo industrial com 
o sabor, a textura e o frescor do bolo 

caseiro. Os principais desafios, que estão 
sendo gradativamente vencidos são: o 
fácil esfarelamento, textura seca, pouca 
coesividade e a busca por um mouthfeel 
que nos remeta ao bolo da vovó. Como 
à medida que o tempo de prateleira 
passa se acentuam as diferenças para o 
bolo caseiro, manter as características 
de frescor ao longo do shelf life é uma 
grande demanda da indústria.

A Nova Spring Cake, como mal-
togênica especialmente desenvolvida 
para processos de fermentação química 

(processo rápido e com pH próximo 
do neutro) e receitas ricas em açúcar 
e/ou gorduras (que normalmente ini-
bem a atividade de enzimas que não 
têm o perfil exclusivo da Nova Spring 
Cake) é a solução para o bolo industrial. 
Capaz de deixar um miolo mais unido e 
macio, com maior sensação de frescor e, 
ainda, resultar num aumento de shelf life 
do produto. Iniciando sua aplicação no 
mercado brasileiro, a Nova Spring Cake é 
uma oportunidade para a indústria inves-
tir em um produto que está em crescente 
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demanda. O aumento do poder aquisitivo 
do consumidor, aliado a constante busca 
pela conveniência, atestam o aumento de 
12% no faturamento de bolos industriais 
no último ano. O consumidor está práti-
co e exigente; inovar é necessário e sair 
na frente é diferencial.

SPRING PLUS
NOVA SENSAÇÃO DE 
TEXTURA EM PÃES 
EMBALADOS

A maciez nos pães embalados é uma 
das qualidades mais percebidas pelo con-
sumidor e sua falta é uma das principais 
razões de reclamações, devoluções e des-
cartes. Por isso, a indústria utiliza a alfa -
amilase maltogênica, que é uma enzima 
responsável por manter o pão macio e 
elástico desde o primeiro dia e durante 
o armazenamento. Sua função é atuar no 
retardo da retrogradação do amido, alte-
rando levemente a estrutura da amilose 
e amilopectina, mantendo a capacidade 
mecânica desses polissacarídeos, que se 
refletem na elasticidade dos pães.

Além disso, os consumidores também 
valorizam a qualidade da sensação de 
umidade do pão, buscando consumir 
produtos com textura mais leve. Mais im-
portante que proporcionar o aumento do 
shelf life, a Spring Plus vem garantir ao 
consumidor essa sensação numa textu-
ra deliciosamente suave. E não apenas 
na região central das fatias dos pães, 
mas esta suavidade se estende para as 
extremidades. Isso garante uma textura 
macia, elástica e sensação de frescor 
durante toda a estocagem, desde o tem-
po zero da fabricação até a exposição e 
consumo final.

A Spring Plus pode ser utilizada em 
todas as linhas de pães embalados: pane-
tones, fôrma, bisnaguinha, hambúrguer, 
brioches, etc. Isso quer dizer que onde 
a maciez e frescor ao mascar são dife-
renciais, a Spring Plus tem aplicação 
indicada.

MIXOLAB E 
MALTOGÊNICAS

Pães macios ao longo do shelf life é 
um desafio para a indústria. As enzimas 
maltogênicas contribuem muito na 
obtenção destas características.

É possível comprovar a ação das enzimas maltogênicas no pão através de 
análises sensoriais e também texturômetros. Porém, como comprovar a atuação das 
maltogênicas com análises reológicas? A resposta é o Mixolab Chopin. O Mixolab 
Chopin é uma inovação em termos de equipamentos analíticos, capaz de avaliar o 
comportamento da massa através de trabalho mecânico e variação da temperatura. 
O Mixolab Chopin tem vários protocolos, o principal, chamado de Standard, mede a 
variação da viscosidade da massa em cinco diferentes fases, proporcionando leituras 
de absorção de água, estabilidade, gelatinização do amido, atividade amilásica e 
retrogradação.

O Mixolab Chopin identifica a influência de vários ingredientes adicionados 
à massa, revela claramente o impacto de diferentes dosagens de maltogênica e 
vai além. Através de modelos matemáticos consegue-se antecipar com precisão 
características físicas e, no caso de maltogênicas, sensoriais de pães embalados.

Elevada Retrogradação

Reduzida Retrogradação

* Divanildo Carvalho Junior é Ge-
rente de Tecnologia e Inovação; Kátia 
Cordeiro é pesquisadora de Inovação e 
Tecnologia; Daniela Schwan é Gestora 
de Marketing; e Paola Lopes é Gestora 
de Aplicação em Equipamentos, da 
Granotec/Granolab. Granotec do Brasil S/A

Granolab do Brasil
Tel.: (41) 3027-7722 
www.granotec.com.br
www.granolab.com.br
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DESENVOLVIDA 
ESPECIALMENTE PARA 
PÃES WHOLE GRAIN, 
MULTICEREAIS E LIGHT

Atualmente, a procura por produtos 
ricos em fibras, multicereais e light é 
uma tendência que só vem aumentando. 
Os alimentos ricos em fibras promovem 
uma sensação de saciedade, podendo 
auxiliar em dietas para controle do 
peso e emagrecimento; as fibras ainda 
auxiliam o trânsito intestinal, o controle 
de glicose e colesterol.

O perfil de uma receita, pela quanti-
dade de seus macro ingredientes, pode 
alterar principalmente o pH da massa 
e a cinética da fermentação, podendo 
dificultar os efeitos de determinadas 
enzimas. O que pode requerer uma 
enzima específica para cada faixa de pH 
e condições específicas.

Já com a diminuição ou exclusão de 
gordura e açúcar nas receitas, pães (co-
mumente observadas nestes) tendem a 
diminuir sua maciez e shelf life. Quando 
adicionamos fibras, que são responsáveis 
por uma elevada absorção de água, mas 
também possui baixa capacidade de 
retenção, estamos facilitando a desi-
dratação do pão e, consequentemente, 
o seu ressecamento. A enzima Spring 
Fresh foi especialmente desenvolvida 
para funcionar plenamente em receitas 
com baixo teor de gordura e/ou açúcar 
e ricas em fibras. Aumentando a maciez, 
elasticidade e shelf life, proporcionando 
melhoras desde o primeiro dia da fabri-
cação até o decorrer do seu tempo de 
prateleira.

NOVA SPRING CAKE 
A PRATICIDADE DO 
BOLO INDUSTRIAL COM 
APARÊNCIA DE CASEIRO

Hoje, encontramos nos pontos de 
venda bolos industriais para diferentes 
ocasiões: do bolo individual, perfeito 
para um lanche rápido e muito prático 
para as crianças, até o bolo família 
para compartilhar do café da manhã ao 
lanche da tarde. A indústria tenta conci-
liar a praticidade do bolo industrial com 
o sabor, a textura e o frescor do bolo 

caseiro. Os principais desafios, que estão 
sendo gradativamente vencidos são: o 
fácil esfarelamento, textura seca, pouca 
coesividade e a busca por um mouthfeel 
que nos remeta ao bolo da vovó. Como 
à medida que o tempo de prateleira 
passa se acentuam as diferenças para o 
bolo caseiro, manter as características 
de frescor ao longo do shelf life é uma 
grande demanda da indústria.

A Nova Spring Cake, como mal-
togênica especialmente desenvolvida 
para processos de fermentação química 

(processo rápido e com pH próximo 
do neutro) e receitas ricas em açúcar 
e/ou gorduras (que normalmente ini-
bem a atividade de enzimas que não 
têm o perfil exclusivo da Nova Spring 
Cake) é a solução para o bolo industrial. 
Capaz de deixar um miolo mais unido e 
macio, com maior sensação de frescor e, 
ainda, resultar num aumento de shelf life 
do produto. Iniciando sua aplicação no 
mercado brasileiro, a Nova Spring Cake é 
uma oportunidade para a indústria inves-
tir em um produto que está em crescente 
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APLICAÇÃO DE EXTRATO 
DE MALTE EM PANETONE DE 

FERMENTAÇÃO NATURAL
O extrato de malte é um ingrediente 

versátil, que realça sabor, textura, apa-
rência e performance em uma variedade 
de aplicações, atuando como: flavo-
rizante, realçando o sabor dos produtos 
e mascarando sabores amargos, como os 
provenientes do cacau e da soja; promo-
tor de crocância, em cereais matinais 
e granolas; agente de preenchimento 
e corpo em bebidas. No segmento da 
panificação contamos com um forte 
aliado, para auxiliar no enriquecimento 
nutritivo e aprimoramento sensorial 
dos produtos. 

O extrato de malte, obtido a partir 
da hidrólise enzimática dos  grãos de 
malte e cevada, é composto de açúcares 
(principalmente a maltose), proteínas 
na forma de aminoácidos, vitaminas 
e minerais. Possui sabor, cor e aroma 
característicos e bastante marcantes, 
sendo amplamente utilizado pela in-
dústria de panificação na fabricação de 
panetones, biscoitos e pães.

Os dados descritos neste artigo são 
resultantes de um estudo que  teve por 
objetivo demonstrar os benefícios da 
aplicação do extrato de malte na fa-
bricação de panetones de fermentação 
natural.

Para fins do estudo, foram fabricados 
2 tipos de panetone, sendo o  “Padrão”  
(sem extrato de malte) e o “Malte” 
(com 3% de extrato de malte seco - tipo 
EMS-A , da Liotécnica).  A função do 
extrato de malte na composição é de um 
substituto parcial do açúcar.

A avaliação comparativa entre as 
amostras foi feita através de 2 meto-
dologias:

1) Análise sensorial, utilizando a 
metodologia Quick Flavor Profile, um 
método rápido de Análise Descritiva, 
o qual utiliza provadores treinados 
para identificar e quantificar atributos 
sensoriais de um determinado produto.

2) Análise de textura, medindo a firmeza e elasticidade do panetone através 
de texturômetro.

Estas análises foram conduzidas ao longo de 6 meses, a partir da  fabricação.

Os resultados obtidos estão expressos abaixo:

 1) ANÁLISE SENSORIAL

A primeira análise sensorial realizada apresentou grande quantidade de atributos 
com diferença significativa entre as amostras “Padrão” e “Malte”. O resultado dessa 
primeira análise sensorial está apresentado no gráfico abaixo. 

Nota-se que o pa-
netone “Malte” apre-
senta destaque para 
os atributos maltado, 
cremoso / mouthfeel, 
caramelo e odor. E 
o panetone “Padrão” 
(sem extrato de mal-
te), apresentou-se 
mais ácido e cítrico. 

O gráfico abaixo 
mostra o detalha-
mento dos atributos 
que apresentaram 
diferença significati-
va entre as amostras 
“Padrão” e “Malte” 
ao longo do shelf life 
(6 meses).
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Analisando o gráfico, é possível concluir que, ao longo do shelf life, o panetone 
“Malte” obteve melhor performance nos seguintes descritores: doce, odor, caramelo, 
cremoso/mouthfeel, baked, vanílico, maltado e fermentado. O panetone “Padrão” 
(sem extrato de malte), obteve melhor performance nos descritores ácido e cítrico. 

 2) ANÁLISE DE TEXTURA

Com relação à firmeza, o comportamento do panetone “Malte” ao longo do 
shelf-life foi superior ao panetone “Padrão” (sem extrato de malte) conforme 
demonstra o gráfico abaixo (quanto menor a força, maior a maciez do miolo do 
panetone). Na maioria dos pontos avaliados ao longo do shelf life, o panetone com 
extrato de malte se mostrou mais macio. 

Com relação à elasticidade, o comportamento do panetone com extrato de malte 
ao longo do shelf life foi superior ao panetone “Padrão” (sem extrato de malte) 
conforme demonstra o gráfico abaixo (quanto maior o %, maior a elasticidade do 
miolo). Na maioria dos pontos avaliados ao longo do shelf life, o panetone com 
extrato de malte se mostrou levemente mais elástico.

CONCLUSÃO

Como conclusão, constata-se que o 
panetone de fermentação natural que 
contém o extrato de malte na sua com-
posição, apresentou um perfil sensorial 
mais equilibrado e diferenciado ao longo 
do shelf life, principalmente na inten-
sificação das notas brown (caramelo, 
vanílico e maltado), com odor, cremosi-
dade e “mouthfeel” mais intensos. Estas 
características são muito positivas para 
o perfil sensorial do produto. 

Quando verificamos o perfil de sabor 
cítrico e o fato destas terem notas sido 
parcialmente encobertas, este fator 
pode ser corrigido utilizando um reforço 
de aromatização.

Baseado nas análises de textura ao 
longo do shelf life, foi evidenciado que 
o panetone de fermentação natural 
que contém o extrato de malte   possui 
qualidade superior, pela evidencia de-
monstrada de  melhor maciez  e melhor  
elasticidade do miolo, características 
estas muito  positivas para o produto.

Principais diferenciais identificados 
para o panetone com extrato de malte:

- Maciez - Desempenho superior 
(maior maciez). 

- Miolo - Produto com melhor elasti-
cidade (maior palatabilidade). 

- Sabor/Odor - Realce das notas 
brown (caramelo, vanílico e maltado), 
com maior odor, e maior cremosidade 
e “mouthfeel”.

* Dulcineia Rossini Milan é Diretora 
Técnica - P&D/Qualidade da Liotécni-
ca Tecnologia em Alimentos Ltda.

Liotécnica Tecnologia em 
Alimentos Ltda.

Tel.: (11) 4785-2300 
www.liotecnica.com.br

APLICAÇÃO DE EXTRATO 
DE MALTE EM PANETONE DE 
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característicos e bastante marcantes, 
sendo amplamente utilizado pela in-
dústria de panificação na fabricação de 
panetones, biscoitos e pães.

Os dados descritos neste artigo são 
resultantes de um estudo que  teve por 
objetivo demonstrar os benefícios da 
aplicação do extrato de malte na fa-
bricação de panetones de fermentação 
natural.

Para fins do estudo, foram fabricados 
2 tipos de panetone, sendo o  “Padrão”  
(sem extrato de malte) e o “Malte” 
(com 3% de extrato de malte seco - tipo 
EMS-A , da Liotécnica).  A função do 
extrato de malte na composição é de um 
substituto parcial do açúcar.

A avaliação comparativa entre as 
amostras foi feita através de 2 meto-
dologias:

1) Análise sensorial, utilizando a 
metodologia Quick Flavor Profile, um 
método rápido de Análise Descritiva, 
o qual utiliza provadores treinados 
para identificar e quantificar atributos 
sensoriais de um determinado produto.

2) Análise de textura, medindo a firmeza e elasticidade do panetone através 
de texturômetro.

Estas análises foram conduzidas ao longo de 6 meses, a partir da  fabricação.

Os resultados obtidos estão expressos abaixo:

 1) ANÁLISE SENSORIAL

A primeira análise sensorial realizada apresentou grande quantidade de atributos 
com diferença significativa entre as amostras “Padrão” e “Malte”. O resultado dessa 
primeira análise sensorial está apresentado no gráfico abaixo. 

Nota-se que o pa-
netone “Malte” apre-
senta destaque para 
os atributos maltado, 
cremoso / mouthfeel, 
caramelo e odor. E 
o panetone “Padrão” 
(sem extrato de mal-
te), apresentou-se 
mais ácido e cítrico. 

O gráfico abaixo 
mostra o detalha-
mento dos atributos 
que apresentaram 
diferença significati-
va entre as amostras 
“Padrão” e “Malte” 
ao longo do shelf life 
(6 meses).
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SOLUÇÃO 
NATURAL PARA 
SUBSTITUIÇÃO 
DE GORDURA EM 
PANIFICÁVEIS

De acordo com a Associação Brasi-
leira da Indústria de Panificação e Con-
feitaria, entre os anos de 2010 e 2013, 
o faturamento das empresas do setor de 
Panificação e Confeitaria cresceu 35%. 
No ano passado o faturamento corres-
pondeu a aproximadamente 76 bilhões 
de reias, o que representou um aumento 
de 8,7% no crescimento com relação ao 
ano anterior. Dentre os produtos que 
contribuíram para este crescimento 
estão os alimentos com baixo teor de 
gordura que nos últimos se mostraram 
como tendências de mercado.

O consumo de gordura está relacio-
nado a um risco potencial de provocar 
doenças cardiovasculares, acidentes 
vasculares cerebrais (AVC), obesidade, 
hipertensão e uma série de outras com-
 plicações. Por isso, cada vez mais, há 
um interesse em produtos com teor de 
gordura reduzido. Porém, produzir um 
alimento com baixo teor de gordura com 
características sensoriais e organolépti-
cas semelhantes a um alimento com 
gordura é um desafio para as indústrias 
alimentícias.

A Nexira, líder mundial em goma 
acácia, com a finalidade de atender 
de forma mais eficiente esse mercado 
lançou o EquaciaTM, um texturizante 
nutricional e um eficiente substituto 
de gordura baseado em carboidratos. 
EquaciaTM é uma combinação de fibra 
solúvel de acácia e fibra insolúvel de 

trigo isenta de glúten, um ingrediente 
totalmente natural. 

Quando utilizado em produtos de 
panificação como muffins, 
pães e bolos, EquaciaTM 
proporciona mouthfeel 
semelhante ao da 
gordura, melhora a 
textura do produto 
como um todo e 
aumenta o teor de 
fibras. A adição de 
1% de EquaciaTM e 
3% de água substitui de 
até 50% da gordura,  
aumenta a vida de 
prateleira e frescor do 
produto final e estabiliza 
a  textura da massa 
du ran te  conge l amento/
descongelamento devido a sua 
propriedade de retenção de água. 
Por substituir ovos, se mostra como 
uma alternativa para dietas veganas 
e preocupações alérgicas. Como 
consequência da redução de gordura 
e do aumento do teor de fibras, o 
produto final tem seu perfil nutricional 
melhorado e seu teor calórico reduzido.

Além das vantagens sensoriais, há 
vantagens tecnológicas. EquaciaTM pos-
sui boa estabilidade a baixos valores de 
pH e altas temperaturas tanto durante 
o processo quanto durante a vida de 
prateleira.

EquaciaTM é uma das soluções da 
Nexira à crescente busca da indústria 
alimentícia e seus consumidores por 
produtos mais saudáveis!

Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel.: (11) 3803-7373 

www.nexira.com
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ÚLTIMA 
TECNOLOGIA DE 

ENZIMAS PARA 
FRESCOR E MACIEZ 

EM PRODUTOS 
PANIFICADOS

 
Não há nada mais gostoso que pão quentinho recém-saído do forno. A razão é simples: 

pães frescos são macios, úmidos e saborosos.  
Estender a vida de prateleira de pães para que tenham  características de qualidade 

como se fossem recém produzidos não é tarefa fácil.  
Este é o grande desafi o para a indústria de panifi cação, que precisa manter seus 

produtos com as características ideais de consumo. 
Um alimento dentro da vida útil deve manter suas condições sensoriais aceitáveis. 

No caso dos pães, é fundamental que o mesmo mantenha a maciez, a textura do miolo 
para que não se esfarele e mantenha a umidade.  

No entanto, sem o uso de enzimas, um pão industrial pode durar apenas de 3 a 5 dias.

SOLUÇÃO 
NATURAL PARA 
SUBSTITUIÇÃO 
DE GORDURA EM 
PANIFICÁVEIS

De acordo com a Associação Brasi-
leira da Indústria de Panificação e Con-
feitaria, entre os anos de 2010 e 2013, 
o faturamento das empresas do setor de 
Panificação e Confeitaria cresceu 35%. 
No ano passado o faturamento corres-
pondeu a aproximadamente 76 bilhões 
de reias, o que representou um aumento 
de 8,7% no crescimento com relação ao 
ano anterior. Dentre os produtos que 
contribuíram para este crescimento 
estão os alimentos com baixo teor de 
gordura que nos últimos se mostraram 
como tendências de mercado.

O consumo de gordura está relacio-
nado a um risco potencial de provocar 
doenças cardiovasculares, acidentes 
vasculares cerebrais (AVC), obesidade, 
hipertensão e uma série de outras com-
 plicações. Por isso, cada vez mais, há 
um interesse em produtos com teor de 
gordura reduzido. Porém, produzir um 
alimento com baixo teor de gordura com 
características sensoriais e organolépti-
cas semelhantes a um alimento com 
gordura é um desafio para as indústrias 
alimentícias.

A Nexira, líder mundial em goma 
acácia, com a finalidade de atender 
de forma mais eficiente esse mercado 
lançou o EquaciaTM, um texturizante 
nutricional e um eficiente substituto 
de gordura baseado em carboidratos. 
EquaciaTM é uma combinação de fibra 
solúvel de acácia e fibra insolúvel de 

trigo isenta de glúten, um ingrediente 
totalmente natural. 

Quando utilizado em produtos de 
panificação como muffins, 
pães e bolos, EquaciaTM 
proporciona mouthfeel 
semelhante ao da 
gordura, melhora a 
textura do produto 
como um todo e 
aumenta o teor de 
fibras. A adição de 
1% de EquaciaTM e 
3% de água substitui de 
até 50% da gordura,  
aumenta a vida de 
prateleira e frescor do 
produto final e estabiliza 
a  textura da massa 
du ran te  conge l amento/
descongelamento devido a sua 
propriedade de retenção de água. 
Por substituir ovos, se mostra como 
uma alternativa para dietas veganas 
e preocupações alérgicas. Como 
consequência da redução de gordura 
e do aumento do teor de fibras, o 
produto final tem seu perfil nutricional 
melhorado e seu teor calórico reduzido.

Além das vantagens sensoriais, há 
vantagens tecnológicas. EquaciaTM pos-
sui boa estabilidade a baixos valores de 
pH e altas temperaturas tanto durante 
o processo quanto durante a vida de 
prateleira.

EquaciaTM é uma das soluções da 
Nexira à crescente busca da indústria 
alimentícia e seus consumidores por 
produtos mais saudáveis!

Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel.: (11) 3803-7373 

www.nexira.com
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O AVANÇO DE TECNOLOGIAS EM 
ENZIMAS 

À medida que o tempo passa, os pães vão ficando secos 
e duros. A razão é um processo físico-químico chamado re-
trogradação do amido. A perda da maciez e do  frescor dos 
produtos de panificação   é   um   dos   principais   fatores   que   
levam   esses   produtos   a   rejeição   pelos consumidores 
e a serem retirados das prateleiras sem serem consumidos, 
resultando em um alto índice de retorno aos fabricantes e 
perdas financeiras. 

Com o avanço de tecnologias em enzimas e o desenvol-
vimento da linha MegaFresh tornou-se possível minimizar 
significativamente essa perda!  

MegaFresh  é  uma  preparação  enzimática  à  base  de  
amilases  especiais  que  evitam  a retrogradação   do  amido  
e  deixam  pães  com  excelente  qualidade:  macios,  frescos  
e úmidos em até 28 dias. MegaFresh tem a capacidade de 
retardar o envelhecimento dos pães, com a vantagem de 
deixar  o  miolo  com  as  características  de  maciez  e  textura  
adequadas, além  de aumentar a flexibilidade e elasticidade. 
Ele não causa gomosidade do miolo mesmo em doses maiores 
que a recomendada, pois é inativado durante os estágios finais 
do forneamento.  

Essa tecnologia revolucionou o mercado de panificação 
industrial e está consagrada, pois além de  melhorar  a  quali-
dade  dos  produtos  desde  o  primeiro  dia,  permite  uma  
grande  economia em distribuição e diminui o retorno de 
pães ao fabricante.  

Com a evolução tecnológica da linha MegaFresh, é possível 
alcançar as características ideais de frescor e maciez, mesmo 
em produtos com alto teor de açúcar em sua formulação. 

ÚLTIMA TECNOLOGIA PARA PÃES 
DOCES, BOLOS, COLOMBAS E 
PANETONES

A Prozyn, com o seu DNA inovador desenvolveu uma nova  
enzima especialmente desenhada para produtos de panifica-
ção com alto teor de açúcar. 

MegaFresh  Sugar,   uma  enzima  que  evita  a  retrogra-
dação  do  amido  que  não  é  inibida pelo açúcar.    Mega-
Fresh  Sugar  é  ideal  para  produtos  que  contenham  mais  
de  10%  de  açúcar  na formulação, como pães doces, bolos, 
colombas e panetones.  

Panetones  e  colombas,  por  exemplo,  são  produtos  
com  vendas  sazonais  concentradas  no período do Natal e na 
Páscoa, respectivamente, assim o ideal é começar a produção 
mais cedo para atender a alta demanda, no entanto o produto 
precisa ter uma boa qualidade na data de consumo.  

Testes práticos feitos em nossa planta piloto mostram 
que com pequenas doses de MegaFresh Sugar  é  possível  
conseguir  colombas  e  panetones  macios  e  com  excelente  
textura  e  maior  shelf life.

Teste de maciez no Texturômetro TAX 2.

CONCLUSÃO  

MegaFresh Sugar é uma nova tecnologia de enzimas dire-
cionadas para produtos com alto teor de açúcar como bolos, 
colombas e panetones.  

A  enzima  melhora  a  maciez  e  o  frescor  desde  a  data  
da  produção,  aumentando  a  vida de prateleira dos produtos 
de panificação com alto teor de açúcar.

Prozyn Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: (11) 3732-0000
www.prozyn.com




