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Z-TRIM

INTRODUÇÃO
Há mais de 50 anos, a Kraki se 

dedica a desenvolver soluções para 
a indústria de alimentos, sempre 
atenta as tendências e dinâmicas do 
mercado. Com nossa experiência, 
buscamos sempre fornecer soluções 
sob medida para nossos clientes 
e através de parcerias internacio-
nais com empresas detentoras de 
tecnologia de ponta, conseguimos 
entender profundamente os anseios 
do mercado consumidor, assim como 
antecipar tendências mundiais.

Uma forte tendência atual no 
mercado de alimentos são os pro-
dutos com reduzidos teores de 
gorduras e calorias. Isto se deve, 
principalmente, a obesidade adulta, 
que ao lado da obesidade infantil, 
se tornou um dos problemas mais 
crônicos deste início de século, e já é 
responsável diretamente por grande 
parte dos problemas de saúde da 
população. Isso afeta diretamente 
as empresas de alimentos, as quais 
estão sendo forçadas a oferecer 
produtos com menores teores de 
gorduras, carboidratos e calorias. 
Nos Estados Unidos a obesidade é 
um problema tão grave que virou 
tema dos debates políticos para elei-
ção presidencial. Se a tendência que 
tem se confi rmado pelas últimas três 
décadas continuar, é possível que, 

Z TRIM 
REVOLUCIONÁRIO 

SISTEMA DE 
SUBSTITUIÇÃO DE 

GORDURAS 
dentro de 40 anos, todos os adultos 
americanos tenham sobrepeso, diz 
um estudo realizado no país.

Desta forma, universidades, cen-
tros de pesquisa, empresas e órgãos 
governamentais, têm unido esforços 
em pesquisa e campanhas de cons-
cientização na busca de alternativas 
para a gordura e nas mudanças de 
hábitos alimentares. Neste esforço, a 
pedido do governo americano, foi ori-
ginalmente desenvolvido pelo USDA 
(United States Department of Agricul-
ture) um revolucionário substituto de 
gordura, com o objetivo de ajudar as 
empresas a melhorar seus produtos 
a partir de um produto superior às 
soluções até então disponíveis. Este 
produto é conhecido como Z Trim. 
Essa extraordinária característica em 
substituir gordura fez com que o Z 
Trim se tornasse o ingrediente mais 
promissor no combate a epidemia de 
obesidade nesse país. Ele é produzido 

pela Z Trim Holdings, Inc., empresa 
situada no Estado de Illinois, e que 
possui modernas instalações para 
sua produção. No Brasil, a Kienast & 
Kratschmer - Kraki é a única empresa 
que tem a licença para distribuí-lo. 

O Z Trim foi lançado durante a 
feira Food Ingredients South America 
- São Paulo, em 2006, e conquistou 
o FI Award, o concurso que premia o 
ingrediente mais inovador a cada ano.

Seu uso abre novas possibilidades 
e inovações na indústria alimentícia, 
uma vez que com ele é possível produ-
zir alimentos com níveis de gorduras 
saturadas, trans e totais reduzidos, 
transformando-os em alimentos mais 
saudáveis, sem perda nas caracterís-
ticas sensoriais.

O Z Trim é um produto composto 
por 90% de fi bras insolúveis em mé-
dia (conforme tabela de composição 
centesimal), 100% natural, feito à 
base de cereais com zero caloria, 
constituindo um alimento totalmen-
te seguro. Possui certifi cação GRAS 
e Kosher, aprovação do FDA e, aqui 
no Brasil, o produto foi aprovado pela 
ANVISA como ingrediente, sendo de-
clarado na rotulagem dos alimentos 
como fi bra alimentar.

Quimicamente falando, o Z Trim é 
constituído de celulose amorfa, sendo 
que durante o processo de fabricação, 
o qual é todo protegido por patentes, 
a celulose proveniente dos resíduos de 

TABELA DE COMPOSIÇÃO 
CENTESIMAL

Umidade máxima (%) 9,00

Cinzas (%) 4,50

Fibras (%) 88 – 92

Sódio < 50 ppm

Colesterol Zero

Gorduras Trans Zero

Vitaminas Zero
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cereais tem sua estrutura molecular 
“aberta”, deixando disponíveis diver-
sos grupos hidroxila OH (veja figura 
abaixo), tornando possível a forte 
interação química com a umidade do 
alimento através de pontes de hidro-
gênio. Desse modo, essa estrutura 
permite estabilizar o balanço hídrico 
do alimento frente aos inúmeros pro-
cesso da indústria de alimentos ou 
variações de temperatura e pH.

Sua utilização não interfere na 
aparência, textura ou sabor dos ali-
mentos. Esse é um produto único, 
sem similar no mercado. O Z Trim é 
de fácil aplicação, uma vez que não 
necessita de aquecimento. Sua adição 
é feita no início do processo na forma 
pó, ou então, pode ser adicionado na 
forma de gel, hidratando a fibra com 
água em diferentes concentrações, 

dependendo do nível de substituição 
desejado e do processo utilizado.

Esse ingrediente foi desenvolvido 
para proporcionar às pessoas alimen-
tos saborosos, saudáveis e nutritivos 
com reduzidos teores de gorduras. O 
Z Trim possibilita a substituição de, no 
mínimo, 50% da gordura dos alimen-
tos, podendo, em alguns casos, atingir 
níveis mais elevados de substituição.

Além da propriedade de substitui-
ção de gordura possui outras funcio-
nalidades, tais como agente de textu-
ra, melhorador de cremosidade, entre 
outras, podendo atuar também como 
substituto de alguns hidrocolóides e 
ingredientes funcionais, como goma 
guar, xantana, LBG e amido.

Muitas empresas já possuem ver-
sões light de seus produtos, e muitas 
tecnologias já estão disponíveis no 

mercado, porém o Z Trim é um pro-
duto único e com diferentes proprie-
dades em comparação com outros 
substitutos de gordura disponíveis.

Sua gama de aplicações em ali-
mentos é muito grande e entre os pro-
dutos de maior sucesso está o sorvete.

Z TRIM EM SORVETES
A gordura está associada à qua-

lidade do produto, pois propicia 
melhor textura, corpo, sabor, cre-
mosidade, maior resistência a fusão 
e maior viscosidade. Utilizado como 
substituto de gordura de produtos à 
base leite e à base água, o Z Trim aju-
da também a manter essas proprie-
dades, além de aumentar o tempo de 
derretimento e reduzir a formação de 
cristais de gelo do produto final. Em 
sorvetes à base de água pode ajudar 
também a aumentar o overrun.

Foram realizados testes em nossa 
planta-piloto, avaliando a performan-
ce do Z Trim em diferentes níveis de 
substituição de gordura (30%, 50% 
e 70%), além da influência da repo-
sição de sólidos totais. Os seguintes 
aspectos foram avaliados: tempo de 
derretimento, textura, cremosidade, 
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INÍCIO (CHOCOLATE):

CONTROLE 30% REDUÇÃO DE 
GORDURA 

50% REDUÇÃO DE 
GORDURA 

70% REDUÇÃO DE 
GORDURA 

50% REDUÇÃO 
GORD. S/ 

REPOSIÇÃO DE 
SÓLIDOS

TEXTURA cremoso cremoso muito cremoso cremoso pouco cremoso

SABOR bom muito bom muito bom regular regular

ARENOSIDADE não apresenta não apresenta não apresenta não apresenta não apresenta

CRISTAIS DE GELO não apresenta não apresenta não apresenta não apresenta não apresenta

PREFERÊNCIA(*) 3 2 1 4 5
(*) A escala está em ordem decrescente de preferência (o número 1 indica o sorvete preferido).

APÓS 30 DIAS (CHOCOLATE):

CONTROLE 30% REDUÇÃO DE 
GORDURA 

50% REDUÇÃO DE 
GORDURA

 70% REDUÇÃO DE 
GORDURA 

50% REDUÇÃO 
GORD. S/ 

REPOSIÇÃO DE 
SÓLIDOS

TEXTURA cremoso cremoso muito cremoso cremoso pouco cremoso

SABOR bom muito bom muito bom regular bom

ARENOSIDADE não apresenta não apresenta não apresenta não apresenta não apresenta

CRISTAIS DE GELO apresenta não apresenta não apresenta não apresenta apresenta

PREFERÊNCIA(*) 3 2 1 4 5
(*) A escala está em ordem decrescente de preferência (o número 1 indica o sorvete preferido).
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Kienast & Kratschmer Ltda. – Kraki
Av. Industrial, 3331

09080-511 - Santo André, SP
Tel.: (11) 4428-7111
Fax: (11) 4428-7112
www.kraki.com.br 
www.ztrim.com

formação de cristais, arenosidade e 
sabor. Abaixo seguem os resultados:

Tempo de derretimento: Medição 
feita em proveta da quantidade de 
sorvete derretida em 25 minutos à 
temperatura ambiente.

Fazendo uma média do derretimen-
to de cada teste, os resultados obtidos 
estão representados nas Figuras 1, 2 e 3.

Teste de prateleira e consumo do-
miciliar: Simulação das condições das 
gôndolas dos supermercados, abrindo 
o freezer oito vezes ao dia a cada uma 
hora e deixando-o aberto por 10 mi-
nutos, exceto aos fi nais de semana, e 
retirando o sorvete duas vezes ao dia 
do freezer e deixando-o a temperatura 
ambiente por 20 minutos.

Avaliação dos resultados: Através 
da avaliação dos resultados demons-
trados acima, foi possível concluir 
que as reduções de 30% e 50% de 
gordura foram as melhores opções, 
resultando em produtos de qualidade 
superior ao controle. Os testes com 

Z Trim resultaram em sorvetes de 
melhor textura, sem formação de 
cristais de gelo e com derretimento 
mais lento em relação ao controle.

O Z Trim contribuiu positivamen-
te na redução do derretimento dos 

sorvetes, sendo esse parâmetro muito 
importante para o transporte e quali-
dade do produto fi nal. A utilização do 
Z Trim também ajudou na inibição da 
formação de cristais de gelo quando os 
testes foram comparados ao controle 
após 30 dias de armazenamento. A 
cremosidade também foi uma variável 
que se destacou nos testes com Z Trim, 
havendo um signifi cativo incremento 
desse fator na maioria dos testes.

Com relação à reposição de só-
lidos, esta contribuiu para manter 
e, em alguns casos, melhorar as 
características originais do produto. 
Essa reposição não é obrigatória, pois 
nos testes onde não foi realizada, os 
sorvetes também apresentaram resul-
tados próximos ao controle.

Por todas as conclusões avaliadas 
durante a realização dos testes, obser-
va-se que o Z Trim confere ao sorvete 
melhores características sensoriais, 
além de ser uma fi bra natural com 
o benefício de redução de gorduras, 
gorduras trans e calorias, estando 
alinhado a grande tendência mundial 
de combate a obesidade e de alimen-
tações balanceadas e mais saudáveis.

Como pode ser observado nos 
testes [veja tabelas Início (chocolate) 
e Após 30 dias (chocolate)], o Z Trim 
mostrou-se como um ótimo substi-
tuto de gordura, diferente de todos 
existentes no mercado por não in-
terferir nos aspectos organolépticos, 
como sabor, textura e aparência, nas 
mais diversas aplicações em produtos 
alimentícios, sem alterar os proces-
sos industriais. Ainda demonstrou 
agregar variados benefícios em suas 
utilizações, além do seu apelo para 
a saúde, melhorando características 
importantes do produto.

Figura 3 - 
Aspecto de derrimento 

comparativo

Figura 2  - 
Teste de derrimento 

comparativo

Sabor Chocolate
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Figura 1: Resultados do teste de derretimento comparativo
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de comparativo



Tecnologia em Alimentos

Extrato de Malte. A fonte de energia 
saudável para os seus produtos.
A Liotécnica produz o Extra Malte Seco e o Extra Malte Xarope 
sob os mais rígidos padrões de qualidade, conquistando a liderança  
e o reconhecimento do mercado, por meio de um produto 
saudável e nutritivo. Perfeito para diversas aplicações como 
achocolatados em pó e pronto para beber, biscoitos, cereais  
matinais, chocolates, produtos para panificação, produtos à base
de soja e muitos outros. Além de conferir sabor característico, 
possui inúmeras funcionalidades como ingrediente saudável. 
Liotécnica, naturalmente a sua melhor escolha.

Mascara
o sabor 
residual
da soja

Contém
naturalmente 

proteina, 
vitaminas

 e minerais

,
Alternativa 
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acucares 
convencionais

~

,

Substrato para 
fermentacao 
na fabricacao 

de paes e 
biscoitos

~
~~

~

~ Realca
e arredonda

o sabor

~
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