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TATE & LYLE É PREMIADA 
NA CATEGORIA “NOVO 
INGREDIENTE FUNCIONAL”

UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PORTO DESENVOLVE 
REQUEIJÃO PROBIÓTICO 

A Universidade Católica do Porto desenvolveu, em labora-
tório, um requeijão probiótico que procura desvendar a solu-
ção para valorizar o soro do leite, subproduto dos lacticínios 
com elevada carga poluente. Desenvolvido em laboratório, 
o requeijão probiótico é um projeto pioneiro em Portugal, 
levado a cabo pela Escola Superior de Biotecnologia (ESB) 
da Universidade Católica no Porto, que pretende encontrar 
a solução para valorizar o soro do leite, um subproduto da 

produção de produtos lácteos com grande carga poluente. 
As conclusões do projeto esclarecem que, através da incor-
poração de culturas probióticas no requeijão, é possível a 
obtenção de novos tipos de queijos e derivados lácteos, que 
acabam por adquirir melhores características nutricionais e, 
consequentemente, reduzem o seu caráter poluente. Com o 
crescente aumento da procura por produtos de qualidade que 
sejam benéficos para a saúde, o estudo baseou sua pesquisa 
na exploração de alimentos funcionais, ou seja, alimentos 
enriquecidos com aditivos alimentares, dos quais as bactérias 
probióticas são exemplo. 

A ESB foi pioneira no lançamento da formação em Engenha- 
ria Alimentar em Portugal, há 25 anos, oferecendo, ainda, a 
única licenciatura em Microbiologia existente no país.

A Tate & Lyle foi premiada no Beverage Innovation functional  
Drinks Awards 2011,  na categoria “melhor conceito em 
novo ingrediente funcional”, pela sua bebida enriquecida 
com maçã desenvolvida para o mercado europeu. O evento, 
realizado em Washington, DC, nos Estados Unidos, premiou 
as melhores inovações do mercado de bebidas e recebeu 

mais de 150 inscrições de 22 países. Enriquecida com maçã, a Tate & Lyle 
teve como objetivo criar uma bebida saborosa, mas que também ajuda 
os consumidores a controlar seu peso e manter saudáveis   às funções 
intestinais. Pesquisas recentes realizadas pela Tate & Lyle mostram que a 
fibra encabeça a lista de nutrientes que os consumidores europeus acre-
ditam estar faltando nos alimentos e bebidas; muitos desses consumidores 
também procuram alimentos e bebidas que contenham baixos níveis de 
açúcar ou calorias. Segundo a Tate & Lyle, esse prêmio é um grande reco-
nhecimento de seus ingredientes e mostra como a empresa está sempre à 
procura de inovações, desenvolvendo novos protótipos para seus clientes.  
A bebida enriquecida com maçã possui 40% menos calorias do que os 
sucos regulares, açúcar integral, e oferece um elevado teor em fibra (7,5g), 
sem alterar o sabor.  A Tate & Lyle chegou a esse resultado utilizando 
a fibra solúvel polidextrose Sta-Lite e uma combinação de sucralose  
Splenda e frutose Fructo-
pure para obter um sabor 
de fruta de alta qualidade.

PROTEÍNA DE SOJA 
PROPORCIONA  
MAIOR REDUÇÃO DO 
COLESTEROL DO QUE A 
PROTEÍNA DO LEITE 

A capacidade da proteína de soja de diminuir tanto o 
colesterol total quanto o LDL (colesterol ruim) já foi am-
plamente estudada, mas o mecanismo por meio do qual a 
proteína da soja reduz o colesterol ainda não foi totalmente 
detalhado. Um novo estudo publicado no Jornal of Clinical 
Lipidology mostrou que a proteína da soja apresentou melhor 
resultado na redução do colesterol total e colesterol não-
HDL do que a proteína do leite em pacientes com níveis de 
colesterol moderadamente elevados. O estudo randômico, 
controlado, feito com dois testes paralelos, avaliou os efeitos 
de uma fração insolúvel da proteína de soja, comparada com 
as proteínas do leite integral com elevado teor de cálcio, 
em relação ao perfil lipídico em jejum. Também avaliou as 
potenciais contribuições do aumento da excreção de ácidos 
biliares e esteróis neutros quanto a seus efeitos de alteração 
de lipídios. Os resultados do estudo também mostraram que 

a proteína de soja reduziu o colesterol não-HDL por meio 
de um mecanismo que não envolve o aumento da excreção 
de ácidos biliares, mas por algum outro mecanismo, que ainda 
precisa ser determinado. No entanto, segundo os autores 
do estudo, esses resultados sustentam a alegação de que a 
proteína da soja faz bem à saúde do coração. A alegação de 
saúde aprovada pelo FDA, em 1999, afirma que “25 gramas 
de proteína de soja por dia, como parte de uma dieta pobre 
em gordura saturada e colesterol, pode reduzir o risco de 
doença cardíaca”. Em 2005, a ANVISA também validou a 
alegação de saúde que diz que 25 gramas de proteína de 
soja ao dia podem ajudar a reduzir o colesterol. Além dos 
Estados Unidos e Brasil, 10 outros países têm alegações de 
saúde aprovadas para a proteína de soja. O consumo da soja 
deve ser associado a uma dieta balanceada e hábitos saudáveis.  
A proteína de soja da Solae usada neste estudo foi uma fração 
relativamente insolúvel de proteína isolada de soja que com-
provadamente reduziu o colesterol plasmático e aumentou 
a excreção fecal de ácidos biliares em animais. Os níveis de 
isoflavonas na proteína de soja foram menores do que o 
conteúdo tipicamente encontrado nas proteínas isoladas de 
soja disponíveis comercialmente, sustentando ainda mais o 
conceito de que as isoflavonas não desempenham um papel 
na redução do colesterol. O grupo que recebeu suplementos 
de proteínas do leite também mostrou uma modesta redução 
do colesterol.

Mercado,
Empresas&Cia.
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ENDIVIA - SABOR 
E VERSATILIDADE 

Idolatrada na culinária europeia, 
especialmente em países como 
França, Bélgica e Holanda, a endivia 
vem agradando ao paladar dos 
brasileiros. A hortaliça, produzida 
sem nenhum uso de agrotóxico, 
possui baixa caloria, é rica em cálcio, 
vitamina A, fibras, potássio e ferro, 
tornando-a ideal em uma dieta 
alimentar saudável. Uma porção de 
50g de endivias (equivalente a uma 
xícara de chá) contém apenas 8,4 
kcal, nenhum grama de gordura saturada ou trans, 1,5g de 
fibra alimentar e 11mg de sódio. A endivia é muito indicada 
para dietas e não contém glúten. 

De acordo com informações da California Vegetable Specia-
lities, a endivia absorve o colesterol na corrente sanguínea e 
remove toxinas do sistema digestivo. Segundo a Agent fruits et 
legumes frais (Aprifel), agência de pesquisa e informações sobre 
frutas e legumes da França, a endivia age como antioxidante, 
eliminando os radicais livres, e contém selênio, que retarda 
as células do envelhecimento precoce. Variante da chicória, 
a endivia tem suas peculiaridades, como a forma alongada e 
folhas tenras, compondo um broto amarelo claro. Na Bélgi-

ca, sua terra natal, e na 
Holanda, são conheci-
das como witloof, que 
significa folha branca. 
Enquanto a chicória é 
cultivada à luz, a cul-
tura da endivia ocorre 
no escuro. Sua história 
data de 1843, quando 
um camponês belga 
reparou que das raízes 
da chicória selvagem, 
deixadas na terra e ao 
abrigo da luz, despon-
tavam uns rebentos 
compridos, brancos, 

adocicados e de textura muito agradável. Na Europa, ficou 
popular durante a Primeira Guerra Mundial, quando muitas 
pessoas eram impedidas de trabalhar livremente em céu 
aberto devido aos ataques aéreos. A endivia passou, então, 
a ser cultivada no escuro protegido de cavas, estufas e até 
em estábulos, exercendo grande importância na economia 
e subsistência de muitos vilarejos e camponeses na época.

A endivia pode ser consumida crua, refogada, cozida no 
vapor ou assada, em receitas salgadas e doces, quentes ou 
frias. Combinada com azeite de oliva, alho, queijos cremosos, 
tomates secos ou frutas, dá um toque de requinte em entradas, 
saladas e pratos principais.

ALIMENTOS PODEM SER ANTIINFLAMATÓRIOS NATURAIS 
Os alimentos antiinflamatórios agem fortalecendo as 

defesas e equilibrando o organismo, ou seja, aumentam a 
imunidade. O controle da inflamação é feito pelo corpo 
através de hormônios que a intensificam ou a diminuem, a 
fim de permitir que o processo inflamatório ocorra quando 
realmente seja necessário, tanto para reparar uma lesão 
como proteger contra uma infecção. Os alimentos têm 
efeito importante nos níveis dos hormônios, podendo ativar 
ou inibir a ação inflamatória. O tomate é rico em licopeno, 
substância responsável pela coloração vermelha, que pos-
sui ação antioxidante e está presente também em outras 
frutas vermelhas, como melancia, goiaba e mamão papaia. 
O tomate cru tem alto teor de vitaminas A, B e C. O efeito 
antioxidante do licopeno reduz a presença de radicais livres, 
protegendo as células da oxidação. Estudos demonstraram 
que alimentos contendo licopeno reduzem o risco de câncer 
intestinal, estomacal, da bexiga, do colo uterino, da pele e 
dos pulmões. O licopeno também previne o surgimento de 
doenças cardiovasculares, em especial aterosclerose, redu-
zindo o risco de infarto. Já os ácidos graxos ômega 3 são 
encontrados no azeite de oliva extra virgem, óleo de milho 
ou girassol, soja, sementes de girassol, gergelim, castanhas, 
nozes e peixes de águas frias (salmão, atum, bacalhau, arenque, 
cavalinha, sardinha e truta). No organismo, estes ácidos são 
convertidos em substâncias semelhantes aos hormônios, que 

reduzem inflamações. Os ácidos graxos ômega 3 diminuem 
o processo inflamatório. Chá verde, alho, aveia, cebola, cru-
cíferas (brócolis, couve-flor e repolho), semente de linhaça, 
soja, tomate e uva são alimentos com substâncias bioativas, 
que têm ação na modulação do processo inflamatório e 
são antioxidantes. Os alimentos antioxidantes têm o poder 
de evitar lesões. A cenoura é uma das melhores fontes de 
betacaroteno. Pode ser convertido em vitamina A, vitamina 
C e ferro. Fortalece o sistema imunológico. A cebola é rica 
em quercetina (especialmente as roxas), um poderoso antio-
xidante, um anticancerígeno chamado alicina, vitaminas A e 
C e cálcio. A cebola tem o poder de ajudar na regulação da 
pressão e circulação sanguínea, tem efeito anticoagulante e 
aumenta o bom colesterol (HDL), que protege o coração. 
A maçã é fonte de fibras solúveis que auxiliam no controle 
glicêmico, cálcio, flavonóides, pectina (que auxilia o fun-
cionamento do intestino) e quercetina, um bioflavonóides 
com propriedades antiinflamatórias, além de proteger o 
coração, possuir atividade anticâncer, antiúlcera, antialérgica, 
e ajudar na diminuição do risco de desenvolver catarata. A 
combinação dos fitoquímicos presentes na casca e polpa da 
maçã é responsável por suas propriedades antioxidantes e 
anticancerígenas. A ingestão regular de maçã também ajuda a 
reduzir as taxas do colesterol prejudicial (LDL) ao organismo, 
prevenindo problemas cardíacos.

SOJA PRETA CONTRA O ENVELHECIMENTO
A soja é muito conhecida atual- 

mente pela sua fama de “supera-
limento”, e isso acontece por ser 
fonte de proteína vegetal, apresentar 
alto teor de fibras, minerais e vita-
minas. Outra variedade da soja, com 
as propriedades da versão amarela, 
muito conhecida, porém com um 
bônus, é a soja preta. Essa opção 
mais escura possui maior concentra-
ção de antocianina, uma substância 
antioxidante que dá essa coloração 
diferente. Nas nações asiáticas já 
existem mercados tradicionais desse 
tipo de grão. No Brasil, a procura 
começou recentemente, devido as 
suas propriedades antioxidantes. O 
consumo de alimentos ricos nessas propriedades combate os 
radicais livres, evitando danos nas células do corpo humano e 
prevenindo contra diversas doenças.Segundo nutricionistas, o 
consumo regular de soja preta ajuda no combate as doenças. 
As antocianinas da soja preta agem como antioxidantes, com-
batendo radicais livres, desempenhando assim um importante 
papel na prevenção de doenças cardiovasculares, cânceres 

e regulação de inflamações. Essa 
substância ajuda a inibir a agregação 
das plaquetas, evitando a formação 
de coágulos que comprometem a 
circulação sanguínea. Há indícios 
ainda, em pesquisas realizadas, de que 
possa auxiliar também na prevenção 
de diabetes. A soja preta também é 
uma ótima opção para os adeptos 
da alimentação vegetariana, pelo seu 
alto teor de proteína. Pode ajudar 
a substituir o consumo de carne, 
frango e peixe, sendo utilizada em 
diversos preparos. Como a soja 
tradicional, a preta tem isoflavinas, 
que reduzem os sintomas da TPM e 
do climatério e ajudam a prevenir a 

osteoporose. Em estudo realizado no Japão, um snack feito à 
base de soja preta foi eficaz ao melhorar a perda de volume 
ósseo.  A soja preta tem o sabor parecido com o da amarela. 
Pode ser utilizada no preparo de caldos, sopas e saladas. Co-
zida, combina com o arroz branco ou integral. A sua farinha 
pode ser usada em receitas de bolos e pães ou, simplesmente, 
misturada em sucos, vitaminas e iogurtes.

Os consumidores estão cada vez mais atentos às suas dietas, a fim de obter um estilo de vida mais saudável. 
Uma de suas principais preocupações é a saúde dos ossos. Quando a dieta é deficiente em cálcio, o corpo 
reabsorve este mineral dos ossos, resultando em redução da massa óssea (osteoporose). Além do cálcio, 
o magnésio também é fundamental na construção e manutenção de ossos saudáveis.

Alimentos e bebidas fortificadas são uma fonte ideal para aumentar a ingestão de cálcio e magnésio 
pelos consumidores. As linhas PURACAL® e PURAMEX® oferecem  minerais solúveis, neutros, 
altamente biodisponíveis e fornecem à indústria alimentícia a solução perfeita para atender a esta
necessidade do consumidor. Para mais informações, por favor visite: www.purac.com/minerals

T: +55 11 5509 3099

F: +55 11 5103 0599

Solução Natural para ossos mais fortes
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LYCORED LANÇA  
SOLUÇÃO DE VITAMINA D3 
PARA BEBIDAS 

A LycoRed lançou uma linha inovadora de solução de 
vitamina D3 completamente transparente para a indústria 
de bebidas.  Além de altamente solúvel, a nova linha é 
extremamente clara, sendo ideal para a utilização em uma 
variedade de bebidas e preparações líquidas, bebidas em pó 
e instantâneas; é especialmente adequada para uso em água 
funcional. A CapsuDar D3 CWD, como foi batizada, é ime-
diatamente dissolvida e estável em uma ampla faixa de pH. 
Consiste em uma preparação microencapsulada de vitamina 
que protege contra a oxidação, luz e ácido, prevenindo contra 
a inativação da vitamina D3, quando adicionada a uma bebida. 
Segundo a LycoRed, nos últimos anos o consumidor está 
mais consciente sobre os benefícios da vitamina D. Com este 
novo desenvolvimento, a empresa fornece uma vantagem 
competitiva em relação as vitamina D3 existentes no mercado. 

A LycoRed oferece uma ampla gama de formulações 
de vitamina D, disponível em comprimidos, tabletes de 
gel ou aplicações para alimentos e bebidas. O objetivo da 
linha de produtos CapsuDar é oferecer uma variedade de 

aplicações, tais como produtos lácteos, águas funcionais, 
produtos de panificação e suplementos para dieta. É estável 
em misturas nutricionais, altas temperaturas e processos 
extremos que podem afetar o ingrediente ativo.  Alimentos 
e bebidas fortificados com vitamina D desempenham um 
papel importante em ajudar o consumidor a obter a dose 
diária recomendada.  A vitamina D auxilia no metabolismo 
de cálcio, que é importante para a saúde óssea ao longo 
da vida. Recentemente, a vitamina D também demons-
trou ajudar na saúde cardiovascular, controle de peso, 
diferenciação celular, cicatrização de feridas, e no sistema 
imunológico, protegendo contra artrite, gripe, alterações 
cognitivas, depressão e sintomas da menopausa.  A vitamina 
D também auxilia a saúde da pele, sendo um dos ingre-
dientes mais importantes nesta categoria.  A vitamina D é 
desenvolvida principalmente na pele quando exposta ao 
sol, com doses obtidas através de fontes alimentares, no 
entanto, as pessoas não expostas ao sol precisam obter 
vitamina D a partir de outras fontes, como suplementos ou 
alimentos. Em crianças, a 
deficiência severa de vi-
tamina D pode resultar 
em mineralização óssea 
inadequada, prejudican-
do o crescimento. 

PIMENTA PROTEGE O 
CORAÇÃO E AJUDA NA DIETA

Conhecidas por seu poder afrodisíaco e gosto ardido, as 
pimentas aparecem como protagonistas de mais um novo 
estudo sobre seus benefícios para a saúde. Além de melho-
rarem a digestão, protegem o organismo contra alguns tipos 
de câncer e fazem o corpo queimar gordura, reduzindo os 
níveis de colesterol, porém, quando consumidas em excesso, 
podem comprometer a saúde do aparelho digestivo. Além de 
possuir princípios ativos como capsaicina e piperina, a fruta é 
muito rica em vitamina A, E e C, ácido fólico, zinco e potássio. 
Apresenta, por isso, fortes propriedades antioxidantes e bio-
flavonóides, pigmentos vegetais que 
previnem o câncer. Graças a essas 
vantagens, a fruta já está classificada 
como alimento funcional, o que signi- 
fica que, além de seus nutrientes, 
possui componentes que promovem 
e preservam a saúde. Um estudo rea- 
lizado por cientistas do Centro 
de Ciências Alimentícias de Wage-
ningen, na Holanda, revelou que a 
capsaicina (responsável pelo ardor 
da pimenta) seria bastante eficaz 
no processo de emagrecimento, 
porque formaria uma espécie de 

bolsão energético durante as refeições, onde parte da energia 
ingerida ficaria armazenada para ser gasta mais tarde, assim 
o corpo, abastecido, não sentiria fome. Porém, todos os es-
tudos que indicam esses resultados revelam o uso de uma 
dose bastante elevada de pimenta no cardápio dos pacientes, 
o que demonstra que a eficiência da fruta no emagrecimento 
está diretamente ligada a quantidade consumida. Como a  
capsaicina ajuda a queimar gordura do corpo, diminui os níveis 
de colsterol ruim (LDL) do sangue e evita o acúmulo de gordu-
ra na parede das artérias, protegendo o organismo das doenças 
cardiovasculares. Uma pesquisa da Faculdade de Nutrição da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com 
ratos, comprovou que a pimenta diminui o risco de doenças 
cardiovasculares, maior causa de mortes no Brasil. Por duas se-

manas, um grupo de cobaias recebeu, 
todos os dias, uma pequena dose de 
extrato de pimenta dedo-de-moça, a 
mais consumida no país para efeito de 
teste. No fim do período, os cientistas 
compararam o sangue dos ratos que 
consumiram a pimenta com o do gru-
po que não a consumiu e os resultados 
foram impressionantes: houve redução 
de até 45% do colesterol total dos 
ratos que consumiram a fruta.  Ainda 
falta determinar quanto é necessário 
consumir para que a pimenta traga 
todos esses benefícios. 

ASPARGO POSSUI SUBSTÂNCIA  
QUE PREVINE O CÂNCER

O aspargo é uma 
planta muito utilizada 
na culinária mundial e é 
considerada uma flor da 
família dos lírios.  Apesar 
de ter melhores resul-
tados ao ser plantado 
em terrenos arenosos, 
o aspargo é cultivado 
em diferentes locais 
do mundo e possui di-
ferentes variedades. O 
aspargo inglês não pos-
sui o talo muito grosso, 
já o italiano possui a cor violeta, e os 
cultivados na Holanda,  Alemanha e 
Bélgica são brancos, pois se desenvol-
vem em locais escuros e não possuem 
clorofila. O aspargo possui vitamina A, 
B, C, cálcio, ferro, sais minerais, potássio 
e é uma rica fonte de fibras, cerca de 
3,6g por xícara do vegetal. O aspargo é 
considerado uma das melhores fontes 
de ácido fólico, conhecido por ajudar a 
prevenir câncer, doenças do coração, do 
fígado e até da espinha. Também possui 
baixa quantidade de calorias e não tem 
colesterol, nem gorduras.  Segundo o 
Instituto Nacional do Câncer, o ácido 
fólico age diretamente no DNA e na 

síntese de substâncias essenciais ao 
organismo e a sua deficiência tem sido 
relacionada ao aparecimento de câncer. 
O Instituto afirma também que esta vi-
tamina é importante desde a prevenção 
até o tratamento da doença, já que pre-
judica o desenvolvimento do tumor. O 
ácido fólico é sintetizado por bactérias 
do intestino e fica estocado no corpo 
humano.  Além de trazer benefícios para 
o organismo, o aspargo dá um sabor 
especial às refeições.  A planta pode ser 
consumida como ingrediente de pratos 
incrementados, ser servido frio com 
vinagrete, cozido com manteiga e ainda 
consumido em forma de conserva.

PESQUISAS AJUDAM A AUMENTAR A 
PRODUÇÃO DE LEITE ORGÂNICO 

O mercado de alimentos orgânicos 
cresce de 20% a 30% ao ano. Com o 
leite não poderia ser diferente.  Apesar 
da escala ainda pequena, o aumento da 
demanda tem sido responsável pelo 
desenvolvimento de pesquisas que 
auxiliam os produtores a aumentar a 
produção. Rico em cálcio e proteínas, 
o leite faz parte da alimentação dos 
brasileiros, que consomem 28 bilhões 
de litros por ano. Agora as atenções 
se voltam para o produto orgânico, 
livre de qualquer tipo de resíduo de 
medicamento. Segundo a EMBRAPA, 
normalmente, os sistemas convencio-
nais utilizam produtos químicos para 
controle de parasitas, que é o que mais 

acomete nos rebanhos leiteiros nessa 
região e em todo o Brasil, e o processo 
de substituição desses produtos quí-
micos por produtos homeopáticos e 
fitoterápicos, que não deixam nenhum 
tipo de resíduo nem no leite nem 
na carne, são utilizados em sistemas 
orgânicos de produção. Uma rede de 
pesquisa foi implantada para aprimorar 
esse segmento. O objetivo é estimular 
a cadeia de leite orgânico no país. Hoje 
são produzidos cinco milhões de litros 
por ano. O que representa apenas 
0,01%. O cultivo diferenciado rende 
aos produtores um valor 50% maior 
do que o leite comum. Além disso, é 
garantia de uma bebida mais saudável.
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FONTE DE FIBRAS, 
CHOCOLATE AJUDA A 
DIMINUIR A  ABSORÇÃO  
DE CALORIAS 

 Ao contrário das crenças populares que dizem que choco-
late faz mal, descobriu-se que ele possui várias ações positivas 
sobre a saúde. Manuscritos de eras indígenas e coloniais, por 
exemplo, mostram que bebidas à base de cacau eram reco-
mendadas para melhorar a digestão, além de ser eficiente 
para os estômagos fracos. Uma de suas recomendações era 
para estimular o sistema nervoso, especialmente para os pa-
cientes identificados como fracos, com carência de energia, 
ou para os que sofriam de exaustão e cansaço. Trata-se de 
um alimento rico em procianidinas, polifenóis e flavonóides 
(derivados da catequina e epicatequina), todos com potente 
ação antioxidante e protetora dos vasos sanguíneos. Uma 
recente pesquisa realizada por cientistas do Instituto Nacional 
de Saúde Pública e Meio Ambiente de Bilthoven, na Holanda, 
mostrou que, por possuir estas propriedades, o cacau reduz 
o risco de doença cardíaca.  A ingestão de uma barra de 100g 
eleva significativamente a capacidade antioxidante do plasma, e 
o uso diário de pequenas quantidades (aproximadamente 50g) 

ajuda a reforçar e a relaxar a parede das artérias. O chocolate 
possui ainda em sua composição o aminoácido triptofano, além 
de alcalóides e cafeoildopamina. Essas substâncias estimulam 
os receptores da serotonina e da dopamina, que têm a função 
de melhorar o humor e a atividade mental. Devido ao seu 
potencial antioxidante e protetor, tem sido muito utilizado na 
indústria de cosméticos. E sobre o velho mito de que causa 
acne, pesquisadores mostram que isto não tem base cientí-
fica. O chocolate possui muitas vitaminas e minerais, como 
magnésio e potássio. Portanto, é muito bom para a saúde e 
benéfico quando aplicado de forma tópica.

FUTURO MENOS PROMISSOR 
PARA ALIMENTOS E BEBIDAS 
À BASE DE SOJA?

Segundo um novo relatório da Mintel, o mercado de ali-
mentos e bebidas de soja nos Estados Unidos caiu 16% entre 
2008 e 2010. Embora parte dessa queda se deva à recessão e ao 
corte dos consumidores nos itens de soja com preço premium, a 
concorrência de outros alimentos saudáveis e de produtos com 
sabor agradável, bem como diferentes alternativas sem leite de 
soja têm surgido e vem prejudicando as vendas da indústria 
da soja. Para o futuro, a Mintel prevê declínio do mercado de 
alimentos e bebidas de soja, estimando queda de outros 17% 
entre 2010 a 2012. Isto se deve a vários fatores, incluindo a 
própria concorrência de produtos que não são feitos a partir 
da soja, o aumento dos preços dos ingredientes, o desgaste e 
a alergia a soja. Segundo analistas da Mintel, além da economia 
estagnada, os consumidores estão mudando, e a imagem da soja 

SORVETE TERAPÊUTICO
Uma bola de sorvete por dia para diminuir o colesterol. 

Pode soar estranho, mas isso já é possível em Buenos Aires, 
na Argentina. Desenvolvido pelo Programa Argentino de 
Prevenção ao Infarto em parceria com a Universidad Na-
cional de La Plata, a sobremesa resulta de uma tendência 
observada em outros centros de pesquisa: acrescentar 
ingredientes ao sorvete para torná-lo capaz de interferir 
positivamente na saúde. Na receita argentina, a adição de 
fitoesteróis e ácidos graxos combate o colesterol, que 
segundo estimativas, pode ser reduzido em até 20% com 
a ingestão diária de 120g do produto. Na Nova Zelândia, 
uma equipe da Universidade de Auckland realiza, em oito 
centros oncológicos do país, testes com o ReCharge, 
sorvete que promete reduzir os efeitos colaterais da 
quimioterapia, como a anemia. Outros grupos testam for-
mulações acrescentando probióticos (bactérias que ajudam 
o funcionamento do intestino) e fibras. 

está um pouco desgastada. Não muito tempo atrás foi dito aos 
consumidores americanos que a soja era um “super alimento” 
e que não se comia o suficiente desse alimento super saudável; 
agora esses mesmos consumidores estão dizendo que, quem 
sabe, estão comendo soja demais! A aversão à soja é agora 
um problema, porque há toneladas de produtos competitivos 
disponíveis, facilitando a mudança dos consumidores para algo 
novo e inovador. Dados da pesquisa mostram que em termos de 
consumo doméstico, o molho de soja é o mais utilizado (42%), 
seguido pelos produtos à base de soja que possuem sabor e 
características da soja mais proeminentes, incluindo o leite de 
soja (19%), barras energéticas à base de proteína de soja (15%) 
e edamane (14%), que é feijão em vagem, fervido. Segundo a 
pesquisa, os fabricantes podem desenvolver novos produtos 
misturando soja com nozes e outros grãos para criar alimen-
tos e bebidas inovadoras, com melhor sabor e, possivelmente, 
preços mais acessíveis. Entre aqueles que preferem alternativas 
à soja, 34% têm preferência por outros tipos de leite, de origem 
não-láctea, tais como o leite de coco ou leite de aveia, e 21% 
preferem especificamente leite de amêndoa.

RESVERATROL REDUZ 
RISCO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 

Nos últimos anos, cientistas brasileiros e americanos 
vêm estudando os benefícios da ingestão do resveratrol, uma 
molécula encontrada principalmente na uva preta e no vinho 
tinto. Estudos realizados na PUCRS já concluíram que ele pode 
contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares e 
retardar o envelhecimento. Pesquisadores da Universidade 
de Harvard também comprovaram outra importante ação 
benéfica dessa substância: o favorecimento da longevidade. 

Diferentes estudos indicam que o resveratrol ajuda a reduzir 
o mau colesterol e aumentar o bom colesterol, por meio da 
redução das lipoproteínas de baixa densidade e do aumento 
das lipoproteínas de alta densidade. Para completar, há pesqui-
sas que indicam um efeito benéfico na prevenção do câncer, 
devido à capacidade do resveratrol de conter a proliferação 
de células tumorais por meio da inibição de uma proteína 
envolvida na regulação da proliferação celular. O resveratrol é 
um importante aliado para a saúde humana, pois oferece uma 
variedade de efeitos benéficos: é antioxidante, antiinflamatório, 
antiviral, cardioprotetor e quimiopreventivo de câncer. Os 
estudiosos acreditam, inclusive, que seus efeitos são compa-
ráveis aos da restrição calórica e da prática de exercícios, que 
comprovadamente aumentam a longevidade

FEIJÃO-DE-CORDA  
CONTRA CÂNCER DE MAMA 

Cientistas da Universidade de Brasília (UnB) encontraram 
uma substância no feijão-de-corda capaz de tratar o câncer de 
mama. A descoberta pode ser o ponto inicial para um medica-
mento que reduza os efeitos colaterais da quimioterapia e da 
radioterapia. Segundo o estudo, a molécula encontrada no grão -  
chamada BTCI - mata as células cancerígenas sem afetar as sadias. 
A pesquisa durou quatro anos e foi divulgada na revista Cancer 
Letter, publicação internacional sobre descobertas relacionadas à 
doença. O método utilizado foi o da observação in vitro, em que 
linhagens de células cancerígenas foram expostas à BTCI. Os tes-
tes em humanos e o desenvolvimento do novo tratamento devem 
acontecer nos próximos anos. Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer, por ano, a doença afeta 49 em cada 100 mil pessoas no 
Brasil. A região Centro-Oeste é a terceira com maior número 
de casos, em que a proporção é de 38 mil para cada 100 mil. 
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PROUÇÃO DE MEL CRESCEU 30% NO ÚLTIMO ANO 
A crescente produção brasi-

leira de mel, que saltou de 38 mil 
toneladas em 2009 para 50 mil 
toneladas em 2010, colocou o 
país na 11ª posição no ranking dos 
produtores mundiais. O Brasil é 
o quinto maior exportador do 
produto. Programas de incentivo 
à produção apícola e capacitação 
de agricultores envolvidos com a 
cadeia produtiva são os responsá-
veis pelo destaque do setor nos 
últimos anos. Segundo a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (EMBRAPA), uma das princi-
pais alternativas para o aumento 
da produção nacional de mel é a parceria entre a apicultura, a 
fruticultura e a silvicultura. Alguns Estados brasileiros, como 
Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, têm projetos 
em andamento. Em Minas Gerais, uma das boas experiências 
nessa área é a de uma associação de apicultores que trabalha 
com silvicultores. Como resultado da parceria, em 2010, houve 
um aumento no faturamento da associação de produtores 
e na produção de mel. A produtividade média das colméias 

registrada na região foi de 55 
a 60 kg/colméias/ano em 2009 
e 2010, com valores acima da 
média nacional, que é de 25 kg/ 
colméia/ano. A Confederação 
Brasileira de Apicultura (CBA) 
e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) pretendem elaborar 
um plano de parcerias padro-
nizado. O objetivo é expandir 
a cadeia produtiva de flores-
tas e promover a inclusão so-
cial dos apicultores envolvidos.   
A EMBRAPA contribuirá direta-
mente na capacitação dos pro-

dutores e na pesquisa de novas formas de consórcio entre as 
espécies madeireiras comumente empregadas e outras espécies 
vegetais e culturas agrícolas. A iniciativa pretende melhorar a 
produção e permitir a exploração apícola dessas áreas durante o 
período de desenvolvimento das espécies madeireiras. Estudos 
relacionados à identificação de espécies e de variedades mais 
produtivas e com maior precocidade e período de floração 
também podem ser potenciais fontes de pesquisas. 

CHÁ VERDE PODE AJUDAR NA 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

Hábitos orientais como beber chá verde e praticar tai 
chi chuan já são comuns no Ocidente, e fazem bem à saúde, 
sobretudo para as mulheres. É o que aponta uma pesquisa 
do Instituto Laura W. Bush de Saúde Feminina, no Estado do 
Texas, Estados Unidos. O chá verde é rico numa substância 
chamada polifenol, que é conhecida pelo seu efeito antioxidan-
te. Dezenas de pesquisas já mostraram que quem consome 
níveis maiores dos polifenóis do chá verde tende a ter riscos 
menores de desenvolver doenças cardiovasculares, entre 
outros males crônicos. A pesquisa estudou a capacidade do 
chá verde, em conjunto com o tai chi chuan, de aumentar a 
força dos ossos em mulheres que já fizeram a menopausa. O 
estudo foi feito com 171 mulheres nesta fase da vida (idade 

média de 57 anos), com ossos fracos, mas sem osteoporose 
propriamente dita. Elas foram dividas em quatro grupos. 
O primeiro tomou apenas uma pílula de amido, que é um 
placebo; o segundo recebeu 500mg/dia de polifenóis de chá 
verde (equivalente a entre quatro e seis xícaras); o terceiro 
tomou pílulas de amido e fez tai chi chuan; o quarto recebeu 
os polifenóis e praticou tai chi chuan. A pesquisa durou seis 
meses, nos quais elas fizeram exames de sangue, urina e força 
muscular. Os resultados mostraram que, em três meses, a 
substância presente no chá verde já apontava melhoras na 
saúde dos ossos. Com o tai chi chuan, os mesmos efeitos 
foram apresentados depois de seis meses. A força muscular 
também apresentou melhora em seis meses, em ambos os 
casos. Ainda mais importante, é o fato de que o chá verde e 
o tai chi chuan, juntos, reduziram o nível de oxidação, o que 
diminui o risco do desenvolvimento não só da osteoporose, 
mas das doenças inflamatórias como um todo.

CATEGORIA DE ENERGÉTICOS GANHA NOVO FORNECEDOR 
Com investimentos de R$ 1,5 milhão, a empresa Ouro 

Fino expandiu seu portfólio e entrou no segmento de bebi-
das energéticas. A bebida, batizada de Insano, já está sendo 
comercializada no Paraná e em Santa Catarina e começa 
a chegar ao Estado de São Paulo. A expectativa é que nos 
próximos 12 meses seja distribuída para todo o país. A ava-
liação do mercado de energéticos serviu de incentivo para 
a fabricante de água apostar nesta nova categoria. Dados da 

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas 
não Alcoólicas (ABIR) mostram que o mercado de energéticos 
cresceu 325% nos últimos quatro anos. O produto chega ao 
mercado em três versões: PET e lata de alumínio, ambas com 
296 ml, e PET de 1 litro. A empresa, que ainda está fabricando 
de acordo com a demanda, informou que a única mudança 
na linha de produção foi adequar a fábrica para produzir sua 
primeira bebida que leva açúcar. 

LINHAÇA: ALIMENTO FUNCIONAL PARA O CORPO
as taxas desse hormônio são baixas, sendo ela um importante 
agente natural na reposição desse hormônio.  A lignana “en-
gana” os receptores de estrógeno e se acopla a eles. Sendo 
assim, a lignana é uma substância importante na prevenção do 
câncer de mama, por neutralizar a ação do estrógeno sobre 
esse tecido. É rica em fibras solúveis sendo ideal como laxante 

e evitando problemas de constipação 
(intestino preso).  A semente de linhaça 
moída trás mais benefícios nutricionais 
do que a semente inteira, que possui uma 
casca dura, difícil de digerir. Para aproveitar 
ao máximo a semente, bom seria triturá-la 
no liquidificador ou comprar já triturada.  
A casca é bastante resistente, pode passar 
intacta pelo aparelho digestivo.  A linhaça 
pode ser utilizada em iogurtes, saladas, su-

cos, vitaminas, misturada a cereais, massas de pães e bolos e em 
todos os outros alimentos. Existe dois tipos de linhaça: marrom 
e a dourada.  A linhaça marrom é nativa da região mediterrânea, 
mas também cultivada no Brasil. Ela apresenta casca um pouco 
mais dura e resistente, o que pode diminuir a disponibilidade 
dos seus nutrientes.  A linhaça dourada cresce em climas mais 
frios e é geralmente importada do Canadá. Tem a casca mais 
fina e seu sabor é mais suave do que o da linhaça marrom. 

A linhaça é a semente do linho. É usada há mais de 5.000 
anos e hoje é considerada um alimento funcional devido aos 
seus conhecidos benefícios para a saúde. Dela se extrai um 
óleo de grande valor nutricional e na prevenção de doenças.  
A linhaça é rica em ácidos graxos essenciais, mais conhecidos 
como ômega-3 e ômega-6. Esses ácidos graxos auxiliam na 
prevenção de doenças cardiovasculares, 
reduzindo o LDL (colesterol ruim) e 
impedindo seu acúmulo nas artérias. Na 
composição da semente de linhaça também 
estão presentes proteínas, fibras, vitaminas 
e minerais, que lhe conferem a proprieda-
de de alimento funcional. Por isso, auxilia 
na prevenção de alguns tipos de câncer; 
melhora o funcionamento intestinal, con-
tribui para a estabilidade da glicemia em 
diabéticos e possui propriedades antioxidantes que retardam 
o envelhecimento celular, e também auxilia para a prevenção 
da obesidade. A semente de linhaça é considerada um alimen-
to funcional, pois, além de ter suas propriedades nutricionais 
básicas, tem propriedades preventivas graças aos compostos 
antioxidantes. Além disso, a linhaça é a maior fonte alimentar de 
lignanas, um fitoesteróide que “imita” a ação do estrógeno.  A 
lignana é muito importante no período da menopausa, quando 
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PESQUISADORES DO ITAL TESTAM BACTÉRIAS 
PROBIÓTICAS EM NÉCTAR DE FRUTAS

Alimentos que colaboram para melhorar o metabolis-
mo e previnem problemas de saúde: essa pode ser uma 
definição para os conhecidos alimentos funcionais, tema de 
estudo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Ali-
mentos (ITAL), órgão da Agência Paulista dos Agronegócios 
(APTA) e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, que buscam reconhecer ou melhorar 
as propriedades dos alimentos. Os pesquisadores avaliaram 
a adição de culturas probióticas em néctar de frutas de 
diversos sabores, como acerola, manga, maracujá, uva e 
goiaba.  As bactérias probióticas são microorganismos vivos 
que, quando consumidos, exercem efeitos benéficos sobre 
o corpo, sendo capazes de auxiliar o funcionamento da 
microbiota natural digestiva. Dentre os sabores de néctar 
testados, os pesquisadores tentaram buscar o que mais se 
adequava para a manutenção das propriedades dos probió-
ticos ao longo do tempo no alimento, pois a sobrevivência 
das culturas nos sucos varia de acordo com o sabor e com 
as linhagens de bactérias utilizadas. O grupo de estudo 
utilizou a técnica de microencapsulação, que consistiu no 

revestimento de dois tipos de bactérias probióticas em 
minúsculas cápsulas. O objetivo da microencapsulação foi 
impedir que as bactérias entrassem em contato com o 
produto que é naturalmente ácido.  Após a pasteurização, 
as culturas probióticas encapsuladas foram incorporadas 
nas garrafas para o armazenamento. As análises foram 
realizadas periodicamente após 1, 5 e 15 dias. Os pesqui-
sadores observaram as amostras visualmente e também 
realizaram análises microbiológicas para averiguar possíveis 
bolores e outras alterações no néctar. Como resultado, o 
grupo observou que o néctar de acerola foi considerado 
o mais adequado para receber as culturas de probióticos, 
já que não apresentou problemas, como ocorrência de 
grumos, o que pode vir a prejudicar o aspecto da bebida. 
Além disso, foi percebido que umas das bactérias utilizadas 
(Bifidobacterium animalis) apresentou melhor sobrevivência 
na bebida. Segundo os pesquisadores, a acerola foi selecio-
nada como o sabor mais apropriado para veiculação de 
culturas probióticas, já que nesse produto obteve-se maior 
sobrevivência da cultura durante a estocagem.

MANJERICÃO REALÇA O 
SABOR DOS ALIMENTOS E 
TRAZ BENEFÍCIOS À SAÚDE 

Os temperos fazem parte da culinária de todo o mundo 
e dão um toque especial aos pratos. Ervas, plantas e raízes 
servem para realçar o sabor dos alimentos e deixar a refeição 
ainda mais gostosa.  Alguns temperos vão além e trazem gran-
des benefícios à saúde. É o caso do manjericão, planta rica em 
magnésio, ferro, cálcio, potássio e vitamina C.  A erva também é 
conhecida como alfavaca, erva real, basílico grande e até remé-
dio de vaqueiro. Também é uma boa fonte de vitamina E, B3, B6 
e zinco. Devido à presença do magnésio, o manjericão melhora 

a saúde do sistema 
cardiovascular, pois 
estimula os músculos 
e vasos sanguíneos a 
relaxar, melhorando 
o fluxo sanguíneo e 
reduzindo o risco de 
arritmias cardíacas. 

Possui flavonóides, que protegem as estruturas celulares e 
os cromossomas contra a radiação e contra os efeitos dos 
radicais livres. O alimento também é antiinflamatório, esti-
mulante digestivo, calmante e previne problemas digestivos 
e infecções no intestino. O tempero pode estar presente de 
várias formas na alimentação, como in natura em saladas ou 
presente em molhos, carnes e outros pratos.

ALIMENTOS FUNCIONAIS 
AQUECEM O MERCADO 

Cada vez mais os consumidores estão dispostos a utilizar 
em sua alimentação produtos que, além de suprir as necessi-
dades calóricas diárias, colaboram para manter o organismo 
em um bom estado de funcionamento. Marcas como Danone 
e Becel reconheceram a oportunidade que existia no mercado 
e lançaram produtos que hoje fazem parte da mesa do brasi-
leiro.  Alimentos funcionais são aqueles que colaboram para 
melhorar o metabolismo do corpo e prevenir problemas de 
saúde. A pesquisa neste ramo científico já descobriu muitas 
propriedades funcionais, mas não há ainda estudos conclusivos 
sobre dietas que atendam a todo o sincronismo fisiológico. 
Contudo, já existem no mercado produtos capazes de suprir 
algumas funcionalidades e combater problemas, como Activia, 
que promete dar fim à prisão de ventre. 

Para que um alimento industrializado seja considerado 
funcional, ele deve atender à certificação da ANVISA, o único 
órgão no Brasil que pode conceder este status aos produtos. Há 
uma série de nutrientes que determinam se um alimento pode 
ou não ser considerado funcional, em razão de sua quantidade 
disponível por porção e benefício comprovado cientificamente. 
O creme vegetal Becel, desenvolvido na Holanda em 1950, 
chegou ao mercado nacional em 1973, com a proposta de ser 
uma alternativa à manteiga de banha e reduzir o colesterol. Em 
princípio, o produto não teve grande aceitação por parte dos 
consumidores, pois não havia uma preocupação maior com 
a saúde. Com a mudança de percepção, a marca investiu em 
ações de esclarecimento junto aos consumires. Uma delas foi a 
criação do Centro de Informação Becel, canal de comunicação 

do público com profissionais de saúde.  A empresa também 
participa de eventos relacionados à cardiologia, reforçando a 
credibilidade do produto entre a classe médica. Já Actvia está 
no Brasil desde 2004. O produto, lançado inicialmente em 
1987 na Europa, veio para o país com a premissa de combater 
a prisão de ventre. Hoje, a Danone comemora a fatia de 13% 
do mercado nacional de iogurtes. Aproveitando a crescente 
preocupação do consumidor, não apenas pelo bem-estar físico, 
mas também pela estética, foi lançado em 2010 os “aliméticos” 
da Beauty’In. A linha, composta por drinks e balas de colágeno, 
promete benefícios como fortalecimento de unhas e cabelos 
e auxílio na hidratação do organismo. É importante ressaltar, 
entretanto, que apesar dos benefícios prometidos, o produto 
não é reconhecido pela ANVISA como funcional e acaba por 
se enquadrar na categoria de nutricosméticos. Mesmo assim, os 
aliméticos seguem conquistando novos consumidores, inclusive 
fora do target feminino.  A ampliação do mix de produtos é uma 
etapa natural. Em 2000, a Unilever lançou o Becel Pro-Activ, 
com fitoesteróis que prometem ajudar a reduzir a absorção do 
colesterol no sangue. Este foi o primeiro alimento no Brasil a 
receber a certificação de funcional da ANVISA. Em 2009, a marca 
ganhou sua linha de iogurtes, apostando no mesmo ingrediente. 
Em novembro do ano passado, foi a vez da Danone ampliar a 
linha Activia com as sobremesas. A iniciativa focava em outros 
momentos de consumo, além do café da manhã. A empresa conta 
ainda com a linha Actimel, leite fermentado com propriedades 
probióticas, apresentado ao mercado nacional em 2009. Já o 
lançamento mais recente da Danone, o Densia, promete suprir 
50% da necessidade de cálcio diária das brasileiras. Segundo 
dados coletados pela Danone, nove em cada 10 mulheres não 
consomem a quantidade indicada. Apesar da proposta, o produto 
também não é certificado pela ANVISA como funcional. 

NOZES SÃO AS MAIS 
RECOMENDADAS PARA UMA 
DIETA SAUDÁVEL 

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que, entre 
as frutas oleaginosas, são as nozes as mais recomendadas para 
uma dieta saudável por conter o mais alto nível e a melhor 
qualidade de antioxidantes, substâncias que ajudam a prevenir 
doenças. Segundo o estudo, um punhado de nozes contém 
duas vezes mais antioxidantes que um punhado de castanhas, 
amêndoas, amendoins, pistaches, avelãs, castanhas-do-Pará, 
castanhas de caju, macadâmias ou nozes-pecã. 

Além disso, os antioxidantes presentes nas nozes têm 
maior qualidade e potência do que os dos outros frutos secos 
analisados. A pesquisa, conduzida por um cientista da Uni-
versidade de Scranton, na Pensilvânia, Nordeste dos Estados 
Unidos, também concluiu que os antioxidantes encontrados 
nas nozes são entre duas a 15 vezes mais poderosos do 
que os da vitamina E, também conhecida pelo seu benefício 
antioxidante. Os antioxidantes impedem reações químicas 
que ocasionam mudanças na estrutura molecular das células 

do corpo. Segundo a pesquisa, todas as frutas oleaginosas 
têm boas qualidades nutricionais. Elas contêm proteínas de 
alta qualidade, muitas vitaminas, minerais e fibras. Pesquisas 
anteriores demonstraram que o consumo regular de pequenas 
quantidades de frutas oleaginosas pode reduzir o risco de 
doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, diabetes tipo 2 e 
outros problemas de saúde. As porções dessas frutas consu-
midas devem ser pequenas, sete ao dia são o suficiente para 
obter os benefícios para a saúde descobertos nos estudos. 

C O N C E N T R A D O  D E  P R O T E Í N A  D E  S O R O  D E  L E I T E  M I C R O PA R T I C U L A D A

SIMPLESSE ®

O Caminho para Produtos Saudáveis

...faça  tudo isso e muito mais com o SIMPLESSE da CP Kelco.

CP Kelco Brazil S/A
Rua Teixeira Marques, 845
13485-127 - Limeira, SP 

Tel: 19 3404 4600

www.cpkelco.com

E se...você pudesse criar bebidas DELICIOSAS e SEM os impactos negativos da gordura?

MERCADO
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É 
PREFERÊNCIA DOS BRASILEIROS 

Recente estudo publicado pela Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP) e o Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística (IBOPE) revela que o brasileiro 
tem se alimentado de forma mais saudável. A procura por 
alimentos mais nutritivos, por exemplo, aumentou em 32% e 
os produtos de maior qualidade tem uma aceitação de 29%, 
entre os entrevistados. A pesquisa também apontou que os 
brasileiros estão mais criteriosos na hora de consumir e pre-
ferem alimentos que, por sua origem, são mais saudáveis e que 

proporcionam qualida-
de de vida, benefícios 
à saúde e bem-estar. 
Entre eles, o arroz e o 
feijão são os produtos 
mais procurados na 
hora de fazer compras 
e constituem, respecti-
vamente, 44% e 36% do 
mercado consumidor. 
Porém, as atribulações 

do dia a dia ainda limitam uma parcela de 51% da população 
brasileira que, segundo pesquisa realizada em 2010 pela GfK 
Custom Research Brasil, não consomem alimentos em casa 
porque trabalham, estudam ou passam o dia fora de casa. Para 
famílias sem crianças, o indicativo é ainda maior e responde a 
63%. Uma alimentação saudável e balanceada pede a ingestão 
de frutas, legumes, verduras, cereais e carnes magras. As re-
feições têm que ser feitas em pequenas quantidades divididas 
em seis porções ao dia. Desta maneira, consegue-se mais 
vitalidade, o peso ideal e a prevenção de doenças.

CONSUMO DE LARANJA EVITA 
PROBLEMAS PULMONARES 

PRODUTOS 
ORGÂNICOS 
GANHAM FORÇA 
NO MERCADO 

A Associação Brasileira de Orgâni-
cos (BRASILBIO) prevê que 2011 será 
de grande salto do setor no país. Essa 
expectativa deve-se a entrada em vigor 
da Lei dos Orgânicos, que institui o selo 
obrigatório para certificação oficial. 
A perspectiva é ampliar o consumo, 
uma vez que todo o item dito orgânico 
deverá obrigatoriamente contar com o 
selo. Já o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 
aumentou os recursos em projetos vol-
tados para a área de produtos orgânicos 
no Brasil. 

O consumo de vitamina C 
é essencial para o ser humano, 
principalmente para aqueles 
que fazem uso do cigarro. A 
suplementação da vitamina C 
ajuda a impedir lesões provo-
cadas no pulmão por causa do 
fumo. E a laranja é um excelente 
alimento. A fruta é rica em 
vitamina C, antioxidante que 
reduz a ação dos radicais livres 
e previne o envelhecimento das 
células pulmonares. Um estudo ameri-
cano recente apontou que a pessoa que 
consome uma porção de laranja por dia 
apresenta um menor declínio das fun-
ções pulmonares. A vitamina A também 
contida na laranja atua na regeneração 

NOVO RELATÓRIO BRITÂNICO REFORÇA A CONTRIBUIÇÃO 
DOS TRANSGÊNICOS PARA A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

O mais recente relatório sobre o im-
pacto global dos cultivos geneticamente 
modificados (GM) ou transgênicos 
aponta que a biotecnologia continua 
promovendo benefícios socioeconô-
micos e ambientais e está contribuindo 
positivamente para a produção global de 
alimentos e para a segurança alimentar. 
Lançado no mês passado no Reino Uni-
do, o levantamento - que reúne dados 
de 1996 a 2009 - indica que a adoção 
de transgênicos contribuiu para redu-
zir a emissão de gases de efeito estufa 
provenientes da agricultura, diminuiu a 
pulverização com defensivos e aumen-
tou significativamente os rendimentos 
dos agricultores, especialmente nos pa-
íses em desenvolvimento. Os principais 
resultados do estudo são:

Redução na emissão de gases 
de efeito estufa - As culturas GM con-
tribuíram para reduzir significativamente 
as emissões de gases de efeito estufa 
provenientes das práticas agrícolas. Esse 
benefício resulta da redução do consu-
mo de combustível nos maquinários (em 
razão da diminuição de aplicações de 
defensivos) e armazenamento adicional 
de carbono no solo em áreas de pre-

paro reduzido. Em 2009, foi equivalente 
à remoção de 17,7 bilhões de quilos de 
dióxido de carbono da atmosfera (ou 
igual à remoção de 7,8 milhões de carros 
das ruas por um ano).

Redução de defensivos - De 
1996 a 2009, a diminuição das pulveri-
zações de pesticidas em lavouras trans-
gênicas foi equivalente a 393 milhões/
kg (-8,7%). Assim, o impacto ambiental 
associado ao uso de herbicidas e inseti-
cidas sobre a área plantada com culturas 
GM caiu 17,1%.
Diminuição da erosão do solo -  

Plantas GM tolerantes a herbicidas têm 
facilitado a adoção do plantio direto 
em muitas regiões, especialmente na 
América Latina.  A prática tem contri-
buído para a redução da erosão e para 
melhorar os níveis de umidade do solo. 

Ganhos econômicos para os 
produtores - A parcela dos ganhos 
de rendimento agrícola, tanto em 2009 
quanto cumulativamente (1996-2009), 
foi de cerca de 50% para agricultores 

dos alvéolos, pequenas estruturas dos 
pulmões responsáveis pelas trocas gaso-
sas. A rutina, hesperidina e outros biofla-
vonóides existentes na laranja também 
previnem o crescimento de tumores e 
ajuda a controlar o colesterol.

de países desenvolvidos e em desen-
volvimento.

Aumento da produção de 
alimentos - Desde 1996, a adoção da 
biotecnologia na agricultura acrescentou 
83,5 milhões de toneladas de soja e 
130,5 milhões de toneladas de milho à 
produção mundial. A tecnologia também 
contribuiu com um acréscimo de 10,5 
milhões de toneladas de algodão em plu-
ma e 5,5 milhões de toneladas de canola.

Redução da área de plantio - 
Para alcançar os mesmos níveis de 
produção mundial de algumas culturas 
em 2009, a necessidade de expansão de 
terras teria aumentado se não tivessem 
sido usados os grãos GM. Teria sido 
indispensável o plantio adicional de 3,8 
milhões de hectares de soja, 5,6 milhões 
de hectares de milho, 2,6 milhões de 
hectares de algodão e 0,3 milhões de 
hectares de canola. Essa área total seria 
equivalente a cerca de 7% da terra arável 
dos Estados Unidos ou 24% da terra 
arável do Brasil.

O material detalhado e o estudo completo, em inglês, estão disponíveis no site 
da PG Economics em http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-
-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops.

OS BENEFÍCIOS DO  
ÓLEO DE COCO 

O coco é abundante no Brasil e bem conhecido pela 
população. Mas poucas pessoas sabem que o fruto apresenta 
diversos benefícios.  Além da água de coco e da polpa da fruta, 
do coco se extrai também o óleo. No processo de obtenção 
do óleo, não são empregados solventes químicos ou altas 
temperaturas e por isso os fotoquímicos antioxidantes são 
preservados. O óleo de coco tem importante papel no com-
bate aos radicais livres e por isso retarda o envelhecimento, 
previne doenças crônicas, como o câncer, e reduz as taxas de 
colesterol sanguíneo.  Além de antioxidantes, o óleo de coco 
é fonte de triglicerídeos de cadeia média (TCM), um tipo de 
gordura que é rapidamente absorvida e transportada para 
o fígado, onde é transformada em energia, que aumenta a 
termogênese e o gasto energético do organismo. O óleo de 
coco também causa saciedade. Por esse motivo, um estudo 
revelou que o uso do óleo de coco é capaz de reduzir o 
Índice de Massa Corporal (IMC), bem como a circunferência 
abdominal. O óleo de coco é também rico em ácido láurico, 
um tipo de gordura de ação antibacteriana, antifúngica, antiviral 
e antiprotozoária, sendo demonstrado em diversos estudos 
suas ações em casos como candidíase e gastrite bacteriana 
(Helicobacter pylori). É também, um potente imunomodulador. 
Além de sua ingestão ser benéfica ao organismo, o óleo de 
coco também pode ser utilizado com finalidades cosméticas 
sem conter conservantes e/ou substâncias químicas alergêni-
cas. Seu uso na pele atua como hidratante, promove melhora 
da elasticidade e confere uma aparência mais jovem e sadia. O 
óleo de coco é um alimento com baixo potencial alergênico 
e, de uma maneira geral, não possui contra indicações quando 
consumido em uma quantidade de 30 a 45ml/dia. 

CONSUMIDO NA 
QUANTIDADE CERTA, CÁLCIO 
EVITA A OSTEOPOROSE

A osteoporose é uma doença que assombra a maioria 
das mulheres, principalmente no período da menopausa. Por 
isso, para evitar problemas no futuro, é necessário consumir 
a quantidade diária de cálcio corretamente, de preferência até 
os 35 anos, período que a absorção pelo organismo é ainda 
mais rápida. Quando se fala em alimentos com cálcio logo se 

lembra do leite e seus derivados. Mas há outras opções que 
podem substituir e ajudar a completar a dose diária recomen-
dada (1000mg para adultos): os vegetais verde escuro, como 
o brócolis e a couve manteiga; os peixes, como a sardinha e o 
salmão; e as frutas, como o figo e damasco. Uma dica é esperar 
duas horas para ingerir leite e seus derivados depois de comer 
alimentos que contenham ferro, como a carne vermelha, por 
exemplo, isso porque o ferro dificulta o aproveitamento do 
cálcio pelo organismo.  A vitamina D é responsável por aju-
dar a absorver ao máximo o cálcio; o mineral, além de evitar 
problemas com os ossos e cartilagens, regula a digestão, o 
metabolismo, e ajuda na cicatrização de feridas.
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OS BENEFÍCIOS DO 
MARACUJÁ 

Já é senso comum que a folha do maracujá é excelente 
calmante; existem, inclusive, produtos à base de maracujá para 
controle da ansiedade, comercializados no mercado. O que a 
maioria não sabe é que muitas espécies silvestres do gênero 
passiflora têm um potencial ainda não explorado para prevenir 
doenças, como tremores, diabetes e problemas cardiovascula-
res, além de contribuir na regeneração celular e no controle 
de obesidade. Para que esses benefícios cheguem à mesa do 
consumidor, a Embrapa Cerrados realiza uma pesquisa que 
estuda e desenvolve tecnologias para aproveitar o fruto do 
gênero passiflora como um alimento funcional, ou seja, que 
gera benefícios para saúde humana. Além de avaliar os com-
ponentes químicos e nutricionais que podem causar o efeito 
funcional, o estudo busca saber se eles funcionam no dia-a-dia e 

não apenas no labo-
ratório. Estão sendo 
avaliadas quatro es-
pécies diferentes de 
maracujás nativos 
do Cerrado, ain-
da não explorados 
comercialmente , 
são eles: Passiflora 
A, controle de es-
tresse e enxaqueca; 
Passiflora B, mini-
miza os tremores 
em idosos; Passi-
flora C,  recupera-
ção pós-trauma e 
regeneração celular; 
e Passiflora D, con-
trole de obesidade 

e cardiovascular. A validação da pesquisa em humanos já está 
em andamento e conta com equipes médicas de diferentes 
instituições brasileiras, como universidades e o Instituto do 
Coração. Simultaneamente à pesquisa sobre a funcionalidade 
dos frutos, os pesquisadores também buscam desenvolver 
os elos que ligam produtores com interesse em produzir o 
fruto ao consumidor final. O estudo avalia desde informações 
biológicas das plantas (como a polinização da planta e a quebra 
da dormência das sementes) até o processamento final do 
alimento pela indústria. Tantas facetas diferentes exigiram a 
criação da rede Passitec, que reúne 12 instituições de pesquisa, 
40 laboratórios e cerca de 100 profissionais em todo o país. 
Para ser funcional, o alimento deve ser elaborado de forma 
correta e consumido na quantidade certa para surtir o efeito 
biológico desejado. Por isso, a equipe da Embrapa Cerrados 
elabora também produtos a serem industrializados já com a 
quantidade necessária dos maracujás estudados. São sucos, 
bolos e, até mesmo, uma linha de lácteos. Todos eles passam 
por uma análise sensorial para garantir que o saudável seja 
também gostoso.

MAIS SAUDE À MESA
O azeite extra virgem é re- 

conhecido pelo FDA - Food and Drug  
Administration - como um alimento 
com características funcionais que, 
pela presença de antioxidantes, forta-
lece o sistema imunológico quando faz 
parte da dieta do indivíduo. Enquanto 
os outros óleos são produzidos a 
partir das sementes, o azeite é o único 
óleo extraído da fruta (azeitona), pos-
sui gordura monoinsaturada, vitaminas, 
antioxidantes e minerais, além de ser 
fonte de vitamina E. O azeite de oliva 
é rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a elevar 
o HDL (colesterol “bom”) e a reduzir o LDL (colesterol 
“ruim”). Cerca de 20% das calorias diárias consumidas por 
uma pessoa devem vir da gordura monoinsaturada, 10%, da 
poliinsaturada e até 7%, da saturada. No caso de diabetes, a 
substituição de gordura saturada e do carboidrato pelo azeite 
(gordura monoinsaturada) melhora a resistência à insulina e, 
consequentemente, diminui a glicemia do diabético.

CHÁ DE PAPAIA POSSUI 
PODER ANTICANCERÍGENO 

O chá do extrato de folha de 
papaia contém propriedades que 
combatem com grande poder os 
vários tipos de câncer e não deixa 
seqüelas de nenhuma toxidade, 
segundo uma pesquisa da Universi-
dade da Flórida. Um grupo de cien-
tistas documentou os poderosos 
efeitos anticancerígenos da papaia 
sobre o câncer de útero, de mama, 
fígado, pulmão e pâncreas, através 
de testes em laboratório com uma ampla variedade de tumores. 
Os pesquisadores utilizaram um extrato de folhas secas de 
papaia e os efeitos anticancerígenos foram mais fortes quando 
as células recebiam maiores doses de chá. Pela primeira vez, um 
estudo comprovou que o extrato de folha de papaia estimula 
a produção de moléculas essenciais do tipo citoquinas Th1. 

Essa regulação do sistema imunológico, junto ao combate 
direto do tumor em vários tipos de câncer, sugerem possíveis 
estratégias terapêuticas utilizadas pelo sistema imunológico para 
combater o câncer. Além disso, o fato de o extrato de papaia 
não possuir nenhum efeito tóxico nas células normais evita uma 
conseqüência devastadora comum em muitas terapias antican-
cerígenas. Os cientistas utilizaram dez tipos diferentes de células 
cancerígenas e as expuseram a quatro graus de concentração 
de extrato de papaia durante 24 horas, medindo seus efeitos 
após esse tempo. Segundo o estudo, a concentração reduziu o 
crescimento dos tumores em todos os cultivos.


