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ADITIVOS & INGREDIENTES  
NA INDÚSTRIA DE FIBRAS

O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de fibras é bastante 
amplo. Neste Caderno Especial, é apresentada uma coletânea de technical 
papers redigidos pelo departamento competente de algumas grandes empresas 
atuando neste ramo específico.  Alguns deles são mais técnicos, enquanto outros 
têm um discreto toque promocional.  Aditivos & Ingredientes não interferiu no 
conteúdo nem na redação dos artigos, somente tentou dar uma apresentação 
gráfica mais amigável. O leitor poderá também observar que, fiéis aos nossos 
princípios, a publicação destas matérias não foi vinculada à publicação de anúncios.



INTRODuçãO

Ao longo de uma vida, mesmo os 
menores detalhes podem fazer uma 
grande diferença em uma alimenta-
ção saudável e inteligente. As fibras 
prebióticas naturais inulina e oligo-
frutose, derivadas da raiz da chicória 
e encontradas também em diversos 
vegetais, como o trigo, cebola e alho, 
são elementos de uma dieta huma-
na natural que foram 
subestimados com rela-
ção à sua importância 
para a saúde e alimen-
tação. Como pesquisas 
nutricionais recentes 
mostraram, a inulina 
e a oligofrutose ofere-
cem uma contribuição 
significativa para um 
padrão saudável como 
um todo na escolha dos 
alimentos. 

Um número cada 
vez maior de pesquisas 
demonstra que uma su-
plementação com inu-
lina e oligofrutose na 
alimentação tem uma 
importância ampla e 
cumulativa para a saúde 
humana, começando na 
infância, englobando a 
vida adulta e se esten-
dendo até a velhice. 

Este artigo descreve 
os resultados de pesqui-
sas sobre o potencial da 
inulina e da oligofrutose 

OS BENEFÍCIOS 
DA INULINA E DA 
OLIGOFRUTOSE 

DURANTE TODA A VIDA
como prebióticos para melhorar a 
alimentação, além dos benefícios à 
saúde já bem estabelecidos das fibras 
alimentares em geral, que a inulina 
e a oligofrutose também oferecem. 
Numerosos estudos foram conduzi-
dos com a inulina enriquecida com 
oligofrutose e outros tipos de alto 
desempenho dos prebióticos Orafti®. 
Neste artigo, omitimos marcas regis-
tradas e informações específicas de 

formulações em favor dos termos 
genéricos inulina, oligofrutose, tam-
bém chamados genericamente de 
frutooligossacarídeos (FOS). Ao dis-
correr sobre os resultados nutricionais, 
deve ser subentendido que benefícios 
específicos para a saúde e alimentação 
não são relativos a todas as formas de 
inulina e oligofrutose genericamente. 

Numerosos estudos demonstra-
ram os amplos benefícios à saúde da 

inulina e da oligofru-
tose em adultos com 
base no efeito prebióti-
co. Como prebióticos, 
elas nutrem bactérias 
benéficas no cólon, 
melhorando a saúde 
digestiva, sua função e 
a imunidade. Na verda-
de, a inulina e a oligo-
frutose estão entre os 
ingredientes bifidogê-
nicos para alimentos e 
bebidas mais estabele-
cidos no mercado. Em 
décadas recentes, foi 
demonstrado que os 
prebióticos oferecem 
aos adultos uma varie-
dade de benefícios es-
pecíficos para a saúde. 
Pesquisas recentes se 
concentraram sobre 
os benefícios destes in-
gredientes não apenas 
para os adultos, mas 
também para os jovens 
e idosos, com resulta-
dos positivos similares. 
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BENEFícIOS pARA  
AS cRIANçAS

O leite materno é o alimento ideal 
para um bebê - recomendado inclu-
sive como única fonte alimentar até 
os seis meses de idade pelo Ministério 
da Saúde e também pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Algumas 
mulheres, no entanto, não con- 
seguem amamentar, e outras pre-
ferem não fazê-lo por uma série de 
motivos. É impossível copiar exata-
mente a composição do leite mater-
no. O objetivo das fórmulas infantis 
é chegar o mais próximo possível do 
leite materno para apoiar da melhor 
forma a saúde, o desenvolvimento e 
o conforto. 

Uma das principais diferenças 
entre o leite materno e as fórmulas 
infantis é que, com o aleitamento ma-
terno, há uma predominância de bifi-
dobactérias no cólon. Isto indica que 
o leite materno contém compostos 
bífido estimulantes. Acredita-se que 
estes sejam oligossacarídeos, uma 
classe de compostos que incluem a 
inulina e a oligofrutose. 

Em bebês, acredita-se que as bifi-
dobactérias têm um papel importante 
no desenvolvimento das funções imu-
nológicas dos intestinos e os protegem 
dos microorganismos prejudiciais. É 
sabido que os bebês amamentados 
com leite materno são geralmente 

mais sadios do que os bebês que são 
alimentados com fórmulas infantis pa-
drão. Há um consenso crescente entre 
os pesquisadores de que as bactérias 
intestinais têm um papel importante 
nisto. As bifidobactérias podem ter 
um papel importante no estágio 
inicial da vida, ao inibir as bactérias 
putrificantes e patogênicas, inibindo 
novas colonizações e o crescimento 
das colônias já presentes. 

Estudos conduzidos ao longo da 
última década indicaram os seguin-
tes benefícios da suplementação da 
alimentação de bebês e crianças 
com a inulina e oligofrutose (in-
clusive em combinação com outros 
oligossacarídeos): 

•	 Aumento nos níveis de bifidobacté-
rias (numerosos estudos); 

•	 Manutenção de altos níveis de 
bifodobactérias colônicas após 
tratamento com antibióticos sem 
sintomas digestivos; 

•	 Características das fezes (freqüên-
cia e consistência) muito mais próxi- 
mas das dos bebês amamentados 
com leite materno do que daque-
les alimentados com as fórmulas 
infantis padrão, sem inulina; 

•	 A habilidade de estabilizar a com-
posição da microflora intestinal. 

Em um importante estudo alea- 
tório, controlado com placebos, 
foram observados benefícios muito 

significativos em crianças que 
estão começando a andar, cuja 
alimentação foi suplementada 
com oligofrutose.  Houve uma 
notável diminuição no número 
de sintomas gastrintestinais 
gerais e relacionados no grupo 
que recebeu o suplemento, 
como vômitos, regurgitação e 
desconforto geral. Além disso, 
houve a diminuição de febres 
relacionadas como um indica-
dor da severidade dos episódios 
de diarréia e na necessidade de 
consultar um médico durante 
estes episódios. Além disso, 
houve uma taxa reduzida de fal-
tas nas creches devido à doença 
e um uso reduzido de antibió-
ticos. As implicações como um 

todo foram de que a suplementação 
contribuiu para um melhor mecanis-
mo de defesa intestinal e bem-estar. 

Outro estudo demonstrou que a 
inulina e a oligofrutose trabalham 
para ajudar a melhorar o desenvol-
vimento de anticorpos em crianças 
que estão começando a andar, que 
receberam a vacina contra o saram-
po. Outro mostrou uma diminuição 
significativa em diversas condições 
pediátricas, como diarréia, vômitos, 
febre e flatulência. E outro estudo 
de intervenção mostrou uma gama 
de benefícios de uma alimentação 
enriquecida com oligofrutose, como: 

•	 Queda rápida e significativa no 
número de horas que o bebê cho-
rava por dia; 

•	 Diminuição significativa da cons-
tipação; 

•	 Diminuição significativa no núme-
ro de bebês sem hipertonia; 

•	 Redução significativa nos episó-
dios de regurgitação; 

•	 Avaliação final mais favorável por 
parte tanto dos pais como também 
dos pediatras.

A suplementação com inulina 
e oligofrutose demonstrou repe-
tidamente ser tanto segura como 
também bem tolerada por bebês e 
crianças que estão começando a an-
dar. E demonstrou também que ela 
diminui o desconforto e flatulência 
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gastrintestinais. O amolecimento 
das fezes também foi outro bene-
fício apresentado. Isto é muito 
importante porque fezes duras 
e constipação são problemas 
comuns entre bebês alimentados 
com fórmulas infantis. 

A evidência em bebês, bem 
como em outros grupos etários pode 
indicar que começar com a suple-
mentação de inulina e oligofrutose no 
início da vida pode melhorar a saúde a 
curto e longo prazo. Isto é particular-
mente verdadeiro se considerarmos a 
importância por toda a vida de boas 
práticas alimentares como a base da 
saúde do organismo como um todo 
e sua ajuda para evitar muitos dos  
atuais problemas de saúde mais co-
muns relacionados à alimentação.  

BENEFícIOS pARA  
OS ADOlEScENTE

Aumentando a absorção de cál-
cio e a densidade mineral óssea em 
adolescentes 

Estudos demonstraram o poten-
cial da inulina e da oligofrutose, es-
pecialmente da inulina enriquecida 
com oligofrutose, para melhorar a 
absorção de cálcio e a mineralização 
óssea em jovens adolescentes. Um 
estudo da Faculdade de Medicina 
Baylor foi realizado com a intenção 
de estudar se a inulina e a oligofruto-
se poderiam aumentar a retenção do 
cálcio nos ossos. Durante o período 
de um ano, a retenção e acresção do 
cálcio nos ossos foram aumentadas 
em até 15% no grupo que recebeu 
o suplemento com a inulina en- 
riquecida com oligofrutose, em com-
paração com o grupo de controle. 
O suplemento também aumentou 
de forma significativa à densidade 
mineral óssea. 

 A absorção de uma quantidade 
adequada de cálcio é particular-
mente importante durante a ado-
lescência para poder obter um pico 
de massa óssea ideal. Garantir que 
a quantidade máxima de cálcio seja 
retida nos ossos na vida adulta de-
veria reduzir o risco de desenvolver 
condições como a osteoporose em 
idade mais avançada. 

Prevenindo 
o aumento excessi-
vo de peso em adolescentes 

Estudos demonstraram que 
incluir a inulina e a oligofrutose 
na alimentação ajuda a modular 
os níveis no sangue de poderosos 
hormônios envolvidos na regulação 
do apetite. Estudos subseqüentes 
demonstraram que a oligofrutose 
aumenta a saciedade, enquanto reduz 
a fome e a conseqüente ingestão de 
alimentos, levando a um menor con-
sumo total de calorias durante o dia. 

A manutenção de um peso saudá-
vel durante os anos da adolescência 
tem implicações para a saúde futura. 

Um estudo recente analisou os 
efeitos da suplementação com a 
inulina enriquecida com oligofrutose 
sobre o controle do peso em adoles-
centes não obesos de 9 a 13 anos 
durante o período de um ano. Além 
de aumentar a densidade mineral 
óssea, foi interessante notar que 
o incremento do Índice de Massa 
Corporal (IMC) durante este ano de 
intervenção foi muito mais baixo no 
grupo que consumiu o suplemento 
em comparação com o grupo de 
controle. O peso corporal e a massa 
de gordura corporal foram também 
significativamente mais baixas no 
grupo que teve o suplemento do que 
dos grupos de controle. O benefício 
foi maior na presença de um consu-
mo adequado de cálcio.  Outro fato 
digno de nota foi que no período de 
acompanhamento posterior, a dife-
rença no IMC entre os dois grupos 
foi mantido e até aumentou, mesmo 
após a finalização da suplementação 
por um ano inteiro. 

Este estudo demonstra o poten-

cial da suplementação alimentar com 
a inulina e a oligofrutose para bene-
ficiar a modulação do IMC e as mu-
danças na composição do organismo 
durante o crescimento na puberdade 
e para evitar um ganho de peso inde-
sejável durante este estágio crítico 
da vida. À luz da ligação comprovada 
entre obesidade e o desenvolvimento 
de enfermidades crônicas, como o 
diabetes, hipertensão e câncer, estu-
dos como este são vitais para achar 
caminhos para melhorar e manter 
a saúde na adolescência por toda a 
vida posterior. 

BENEFícIOS pARA  
OS ADulTOS 

Em adultos, a inulina e a oligo-
frutose são de longe os ingredien-
tes prebióticos mais bem estabele-
cidos cientificamente no mercado. 
Em dezembro de 2007, diversos 
estudos de intervenção humana 
confirmaram de forma significativa 
seu efeito prebiótico em adultos. 
Este equilíbrio digestivo melho-
rado é responsável pela maioria 
de seus benefícios positivos para 
a saúde. Estudos de intervenção 
humana mostram que, com o con-
sumo regular de um suplemento de 
inulina e oligofrutose:
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•	 Bifidobactérias benéficas no intes-
tino são estimuladas e aumentam 
em quantidade de 5 a 10 vezes; 

•	 O nível de organismos prejudiciais 
no trato digestivo, como a clostri-
dia, é reduzido;

•	 As bifidobactérias previnem a 
colonização do intestino pelos 
patógenos, criando um efeito de 
barreira e também produzem uma 
gama de ácidos graxos de cadeia 
curta que baixam o pH geral do 
sistema digestivo;

•	 O decréscimo do pH no cólon 
também demonstrou facilitar uma 
maior absorção de cálcio e magné-
sio no organismo. 
Um sistema digestivo mais saudá-

vel promove uma maior sensação de 
bem-estar. Todo o organismo de uma 
pessoa pode se tornar mais saudável, 
com efeitos positivos sobre o desem-
penho do humor e da mente. Evi-
dências científicas recentes indicam 
que a suplementação com inulina e 
oligofrutose aumenta a saciedade, 
ajudando as pessoas a se sentirem sa-
tisfeitas por mais tempo, ajudando-as 
a evitar lanches com muitas calorias. 

Adicionar a inulina e a oligofruto-
se à alimentação aumenta os níveis de 
bifidobactérias, que ajudam a refor-
çar as defesas naturais do organismo, 
um aspecto importante da proteção 
do sistema digestivo. Pesquisas mos-
traram o papel importante que a fibra 
prebiótica tem em melhorar a 
saúde digestiva e sua eficiência; 
já está bem estabelecido que uma 
boa saúde digestiva é uma peça-
chave para uma melhor absorção 
mineral e saúde óssea, bem como 
um bem-estar geral. 

Resultados do Projeto SYNCAN,  
patrocinado pela União Européia, 
indicaram que uma suplementa-
ção simbiótica, com a combina-
ção de inulina e oligofrutose com 
probióticos (bactérias benéficas) 
reduz os bimarcadores-chaves do 
risco de câncer colo-retal (CCR), 
especificamente em indivíduos 
com alto risco. 

Voluntários com risco de 
câncer do cólon (sejam eles 
pacientes que já foram tratados 
antes de câncer do cólon ou 

voluntários saudáveis que já tiveram 
pólipos intestinais removidos) toma-
ram um placebo ou um suplemento 
simbiótico diário (inulina/oligofru-
tose combinada com duas culturas 
probióticas). Após 12 semanas, foram 
realizados testes para estabelecer 
mudanças nos marcadores de risco 
de câncer de cólon. Os pacientes do 
grupo simbiótico experimentaram 
reduções dramáticas nos marcadores-
chaves de risco. Por exemplo, o dano 
ao DNA do tecido das mucosas dimi-
nuiu e a movimentação das células foi 
normalizada. Os pesquisadores con-
cluíram que um suplemento simbió- 
tico diário tem um impacto favorável 
sobre diversos marcadores prematu-
ros do risco de câncer do cólon.

BENEFícIOS pARA A 
TERcEIRA IDADE 

Um crescente volume de informa-
ções sobre as complexas conexões 
entre a alimentação e a saúde mostra 
a importância de uma alimentação 
correta para moderar os efeitos do 
envelhecimento em geral e o envelhe- 
cimento digestivo em particular. O 
envelhecimento digestivo pode ser 
um conceito novo; os pesquisadores 
identificaram mudanças específicas 
no equilíbrio dos microorganismos 
digestivos que provavelmente são 
parcialmente responsáveis por alguns 

dos crescentes problemas digestivos 
que são muito comuns na idade 
avançada. 

Resultados recentes do projeto de 
larga escala CROWNALIFE mostra-
ram que os idosos podem se benefi-
ciar da suplementação com inulina e 
oligofrutose. Uma importante inicia-
tiva patrocinada pela União Européia, 
este estudo examinou a composição 
bacteriana dos intestinos de pessoas 
saudáveis com idade de 65 anos ou 
mais, em comparação a adultos sau-
dáveis mais jovens, na faixa etária dos 
20 aos 45 anos.  Os pesquisadores 
avaliaram mudanças relacionadas 
com a idade na composição da mi-
croflora e seus efeitos sobre a saúde 
e o bem-estar. Eles compararam uma 
gama de parâmetros de bem-estar e 
saúde relacionados com a qualidade 
de vida dos idosos. Conforme as pes-
soas envelhecem, os níveis de bacté- 
rias benéficas no intestino tendem 
a diminuir, colocando os idosos sob 
um risco maior de contrair doenças 
e desconforto gastrintestinais. Os 
pesquisadores também avaliaram 
o impacto de uma suplementação 
simbiótica sobre esta população mais 
idosa. Os resultados indicaram que 
o nível de bifidobactérias aumentou 
significativamente nos voluntários 
que tomaram o suplemento e que 
seus hábitos de evacuação e bem-
estar em geral melhoraram. 
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Beneo-Orafti
Av. Ibijaú 329/331

04524-020 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5641-4610 
Fax: (11) 5641-4616

www.beneo.com

Existem amplas evi-
dências de que manter 
um trato digestivo sau-
dável, iniciando com um 
equilíbrio positivo de mi-
croorganismos, é vital 
para manter uma boa 
saúde e vitalidade em 
qualquer idade. Especial-
mente quando envelhe- 
cemos, um sistema diges-
tivo mais saudável traz 
consigo uma sensação 
definida de bem-estar 
pessoal e qualidade de 
vida. Uma dieta inteli-
gente está no centro de 
tudo isto.

Outros estudos clí-
nicos sugeriram que a 
suplementação com a 
inulina enriquecida com 
oligofrutose pode ajudar 
a melhorar a absorção mi-
neral e tem um impacto 
sobre o fortalecimento 
dos ossos em mulheres 
pós-menopausa. Esta é 
uma área promissora 
para pesquisas futuras. 
Estudos como este e o 
CROWNALIFE mostram 
que formular alimentos 
com a incorporação de in-
gredientes prebióticos pode fornecer 
benefícios para idosos, oferecendo 
uma contribuição para uma melhor 
qualidade de vida para milhões de 
adultos na terceira idade.  

A comercialização dos benefícios 
A inulina e a oligofrutose ocorrem 

naturalmente em muitos alimentos 
comuns. Estes prebióticos possuem 
tanto benefícios tecnológicos como 
também sólidos benefícios para a saú-
de que apóiam as alegações de valor 
agregado em sua função estrutural. 
Estudos de intervenção humana 
repetidamente demonstraram que 
praticamente todo mundo pode se 
beneficiar com um consumo maior 
de inulina e oligofrutose. A habilidade 
de comprovar benefícios específicos 
para a saúde para os consumido-
res representa uma ferramenta de  
marketing potencialmente importan-

te para os fabricantes de produtos.  
A habilidade de extrair ingredien-

tes alimentícios saudáveis como a 
inulina e a oligofrutose de suas fontes 
naturais permite que os fabricantes 
de produtos para consumo incluam a 
fibra prebiótica em uma ampla gama 
de alimentos sem afetar de forma 
adversa o sabor ou o paladar. Estes 
ingredientes não apenas têm poucas 
calorias, mas o seu nível de doçura 
também ajuda em formulações com 
teor de açúcar reduzido. 

Há um interesse crescente dos 
consumidores por uma alimentação 
saudável e natural nos Estados Uni-
dos e em muitos outros países a nível 
mundial. As qualidades nutricionais 
da inulina e da oligofrutose podem 
oferecer um argumento  forte na 
diferenciação dos produtos que as 
contém. A inulina e a oligofrutose 
podem ser utilizadas para substituir a 

gordura e/ou o açúcar, seja 
isoladas ou em combinação 
com edulcorantes intensos. 
A nível mundial, aparen-
temente há um crescente 
ciclo de conscientização, 
demanda e acessibilidade 
à inulina e à oligofrutose 
que deve culminar em mais 
opções e um maior consu-
mo ao longo do tempo. A 
tendência a nível mundial 
é um aumento do número 
e variedade de produtos, 
oferecendo benefícios pre-
bióticos. Isto poderia ga-
rantir um impacto positivo 
crescente sobre diversos 
temas ligados à saúde pú-
blica no futuro. 

Em RESumO 
Como prebióticos, a 

inulina e a oligofrutose 
demonstraram através de 
sólidas pesquisas que ofere-
cem numerosos benefícios 
nutricionais e para a saú-
de, começando com uma  
melhor saúde digestiva e de-
fesas naturais fortalecidas e 
se estendendo até um risco 
reduzido para uma ampla 

gama de enfermidades. Elas oferecem 
benefícios especiais para bebês e 
crianças pequenas, vantagens de for-
talecimento dos ossos para mulheres 
e adolescentes, e uma medida extra 
de proteção contra o envelhecimento 
digestivo. A inulina e a oligofrutose 
aparentam ser elementos vitais para 
uma alimentação apropriada e para 
uma boa saúde por toda a vida.
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A CNI, líder mundial em goma 
acácia, tem o prazer em apresen-
tar seu mais novo lançamento:  
Fibregum™ Clear, uma versão alta-
mente purificada e clarificada do já 
conhecido Fibregum™, especialmen-
te desenvolvido para o enriquecimen-
to de bebidas com fibras. Fibregum™ 
Clear é obtido através de um processo 
de purificação bastante específico e 
oferece os mesmos benefícios que o 
Fibregum™ convencional.

Desenvolvido pela CNI (Colloides 
Naturels International), Fibregum™ 
é a goma acácia totalmente natural 
particularmente rica em fibras solú-
veis (contendo um mínimo de 90%). 
Fibregum™ oferece propriedades 

NOVO FIBREGUM™ 
CLEAR PARA BEBIDAS 

FUNCIONAIS 
ENRIQUECIDAS COM 

FIBRAS
nutricionais excepcionais e cientifi-
camente comprovadas, inclusive seu 
efeito prebiótico. 

Fibregum™ ajuda a equilibrar a mi-
croflora intestinal e favorece o cresci-
mento de bactérias “boas” (bifidobacte- 
ria, lactobacilli). A fermentação de 
Fibregum™ também induz a produção 
de curtas camadas de ácidos graxos 
(SCFA), que são bem conhecidos por 
trazerem benefícios à saúde.

Fibregum™ tem boa tolerância, 
comparado às outras fontes de fibras 
solúveis: não causa desconforto in-
testinal quando consumido em doses 
maiores que 50g/dia.

Fibregum™ Clear apresenta baixa 
viscosidade e estabilidade excelente 

em meio ácido, o que o torna a 
primeira opção, quando se trata 
de enriquecimento de bebidas 
funcionais e sucos, sem impactar 
na clareza, brilho e sabor.

Fibregum™ Clear é uma 
fonte totalmente natural de 
fibras solúveis, e sua adição em 
bebidas funcionais permite o 
uso de alegações do tipo “en-
riquecido em fibras” ou “boa 
fonte de fibras”.

Além da linha Fibregum™,  
a CNI apresenta o Equacia™: um 
texturizante inovador e eficiente 
substituto de gordura. Equacia™ 
é uma combinação única das 
fibras solúveis da goma com 
as fibras insolúveis (e livres de 

CNI - Colloides Naturels Brasil 
Comercial Ltda.

Rua Monte Alegre, 212 - Conj. 12
05014-000 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 3862-2028
Fax: (11) 3862-2028

www.cniworld.com.br

glúten) do trigo, produzido através 
de um processo exclusivo patente-
ado. Equacia™ é um ingrediente 
totalmente natural que proporciona 
benefícios nutricionais excepcionais 
ao produto final, graças à sinergia 
entre estes dois tipos de fibra. 
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INTRODuçãO

Tal afirmação pode até parecer 
estranha, mas Hipócrates já conhecia 
as propriedades laxativas do farelo de 
trigo e, mais recentemente, a partir 
do final do século XIX, o cientista 
Elie Metchnikoff sugeriu, através da 
observação de pastores búlgaros que 
consumiam produtos de leite fer-
mentado, que a longevidade poderia 
ser alcançada através do equilíbrio 
da flora intestinal. Na década de 50, 
o médico Denis Burkitt, através de 
comparações feitas entre as dietas das 
populações da África (ricas em fibras) 
e Europa Ocidental (baseada em ce-
reais refinados e produtos animais), 
concluiu que dieta rica em fibras e 
estilo de vida saudável têm um papel 
protetor para inúmeras doenças gas-
trintestinais e demais enfermidades 
típicas da atualidade, como dislipi-
demias e diabetes. Atualmente, está 
cientificamente comprovado que, com 
uma alimentação rica em fibras, pré e 
probióticos, podemos viver mais e com 
maior qualidade de vida; como se o 
intestino fosse um espelho que refle-
tisse sua saúde e, conseqüentemente, 
influísse também na sua auto-estima.

mAS cOmO mANTER 
umA AlImENTAçãO 
SAuDáVEl NA 
cORRERIA DO  
DIA-A-DIA?

A Danisco não mede esforços para 
desenvolver ingredientes para a pro-
dução de alimentos mais saudáveis, e 
apresenta a solução para o aumento 

SUA SAÚDE DEPENDE 
DO FUNCIONAMENTO 

DE SEU INTESTINO

Informações Litesse® Inulina Goma acácia Dextrina 
resistente

Origem Milho Raiz da chicória, 
principalmente

Acácia 
senegal Trigo / Milho

Conteúdo  
de Fibra 90% (solúvel) 85-98% (solúvel) 90% (solúvel) 70-90% 

(solúvel)

Valor Calórico 1kcal/g 1,5-2,0kcal/g <2kcal/g 1,6-2,0kcal/g

Dose para 
efeito prebiótico 4g/dia 5g/dia 10g/dia 5g/dia

Laxatividade 90g/dia 20-30g/dia 30-50g/dia 25-45g/dia

do teor de fibras de seu produto! 
Litesse®  é um carboidrato espe-

cial, com baixo valor calórico (apenas 
1kcal/g) e baixo índice glicêmico 
(4-7), que apresenta propriedades 
prebióticas e é amplamente reconhe-
cido como fibra alimentar na América 
Latina e no mundo.

Em um dos estudos clínicos realiza-
dos, onde foram considerados os efei-
tos fisiológicos da ingestão diária de 
diferentes quantidades de polidextrose, 
comparados a um grupo-controle, 
observou-se que, mesmo com doses tão 
pequenas, como 4g/dia, já se observa: 
•	 melhora nas funções intestinais; 
•	 redução da absorção de glicose no 

intestino delgado; 
•	 produção de ácidos graxos de 

cadeia curta, principalmente do 
butirato (importante protetor da 
mucosa do cólon); 

•	 diminuição do pH intestinal e au-
mento da população de Bifidobacté- 
rias e Lactobacillus (bactérias 
benéficas) no intestino. 

AGREGuE VAlOR A 
SuAS AplIcAçõES 

Além da gama de benefícios nutri-
cionais oferecidos - como aporte de 

fibras e contribuição na redução do 
teor de açúcar, gordura e calorias de 
diversas aplicações - o Litesse®  pro-
porciona a formulação de produtos 
com excelente sabor, cor e textura, 
características ideais para sua próxi-
ma formulação. 

Panificação 
Em produtos com alto teor de 

umidade, como bolos, o Litesse®  
atua como umectante, e mantém 
o produto light macio como o tra-
dicional. Já em caso de biscoitos e 
wafers, que têm baixa umidade, o 
Litesse®  melhora a crocância do 
produto final porque assume o es-
tado vítreo. Nessas aplicações, a co-
loração é importante, e o Litesse®   
contribui para a cor desejada. O 
Litesse®  também pode ser utilizado 
em macarrão, para melhorar sua 
textura al dente, e em barras de 
cereais, como agente ligante, em 
substituição ao xarope de glucose. 

Bebidas
Litesse®  é facilmente incorpo-

rado  a bebidas, por ser altamente 
solúvel, além de apresentar exce-
lente estabilidade em ampla faixa 
de pH, temperatura e condições de 
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processamento e armazenamento, 
melhorando o sabor e diminuindo 
o after-taste das mesmas. Por ser in-
color, também é ideal para manter 
a transparência das bebidas (veja 
Figuras 1 e 2). 

Sobremesas lácteas congeladas
O uso de Litesse®  assegura que os 

Danisco Brasil Ltda.
Rodovia Raposo Tavares, km 27,2

06707-000 - Cotia, SP
Tel.: (11) 4613-3800
Fax: (11) 4612-1101

www.litesse.com / www.danisco.com

FIGURA 2 – COMPARATIVO DA COR ENTRE LITESSE® ULTRA (INCOLOCR)  
E INULINA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEO E MALTODEXTRINA RESISTENTE

produtos light sejam preparados sem 
comprometimento da cremosidade, 
da suavidade e do sabor, possibilitan-
do o desenvolvimento de produtos 
mais saudáveis.  

Litesse®  proporciona efeito favo-
rável na redução do ponto de congela-
mento da mistura, o que leva a modi-
ficações na qualidade da textura, tais 

como dureza, mesmo em condições 
com baixos níveis de sólidos. 

Preparados de frutas e recheios
Sua alta solubilidade é ideal para 

a redução de calorias e açúcar, auxi-
liando na reconstituição de sólidos 
em preparados e recheios de frutas, 
além de ajudar a prevenir a migra-
ção de umidade dos recheios para a 
massa. Sua textura é comparável à da 
sacarose, sem, no entanto, impactar 
no dulçor do produto. 

 
Produtos lácteos fermentados e 

sobremesas resfriadas
Seus benefícios técnicos principais 

em sistemas de baixo teor de gordura/
açúcar são: prevenção da separação 
de soro; habilidade em proporcionar 
viscosidade sem impor gomosidade; 
aumento da textura mesmo com 
baixos valores em sólidos, proporcio-
nando melhor cremosidade.

Chocolates e balas duras
Litesse®  é utilizado na indústria 

de confeitos para substituir açúcar e 
xarope de glucose. A sinergia entre 
Litesse® , açúcar e polióis permite 
o desenvolvimento de produtos com 
redução calórica, sem a necessidade 
de uso de edulcorantes de alta in-
tensidade.

Maionese e Margarinas
Seguindo as tendências de merca-

do para o consumo de alimentos mais 
saudáveis, as maioneses e margarinas 
também não poderiam deixar de estar 
presentes nesta gama de produtos. 
A adição de Litesse®  possibilita o 
desenvolvimento de maioneses e mar-
garinas com o apelo de conter fibras, 
sem comprometer as características 
sensoriais dos produtos.

FIGURA 1 - AVALIAÇÃO SENSORIAL DE SOLUÇÕES CONTENDO  
ACESSULFAME-K / ASPARTAME E LITESSE®, COMPARADA A UM BLEND DE 

ACESSULFAME-K / ASPARTAME
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umA FIBRA 
TEcNOlóGIcA 
pARA O cONTROlE 
DA umIDADE E 
SuBSTITuIçãO 
NATuRAl DA 
GORDuRA

A Fiberstar desenvolveu a Citri-Fi®, 
um ingrediente totalmente natural e 
uma fibra com funções tecnológicas 
que garante o controle da umidade 
e substituição natural da gordura, 
enquanto mantém o sabor e textura 
e aumenta o rendimento. Ao entregar 
o prêmio “Mais Inovador Ingrediente 
Alimentício”, em 2007, categoria 
prata, na FIE 2007, em Londres, 
o presidente do grupo de jurados, 
Henry Dixon, comentou: “ao criar 
a Citri-Fi®, a Fiberstar foi pioneira 
no desenvolvimento de um novo 
processo, que produz um ingrediente 

CITRI-FI®: UMA FIBRA 
COM FUNÇÕES 
TECNOLÓGICAS

natural que oferece 
uma grande funcio-
nalidade a um baixo 
preço, ao reaprovei-
tar resíduos descar-
tados previamente”. 
As aplicações mais 
populares para esta 
fibra tecnológica 
incluem produtos 
de pani f icação, 
produtos lácteos, 
molhos, alimentos 
congelados, produtos cárneos e 
saladas preparadas. Os produtos da 
linha Citri-Fi® são utilizados para o 
controle da umidade, substituição 
da gordura e emulsificação natural.

INGREDIENTES 
NATuRAIS pARA 
SuBSTITuIçãO 
TOTAlmENTE 
NATuRAl DA 
GORDuRA, cONTROlE 
DA umIDADE E 
EmulSIFIcAçãO

Citri-Fi® é obtida da polpa da 
laranja e é um ingrediente excepcio-
nal, especialmente adequado para o 
controle da umidade, melhoria de 
rendimento, controle da sinerese, 
substituição da gordura e auxiliar de 
processos. Outros produtos à base de 
fibra também retêm água no início, 
mas depois a liberam após certo tem-
po e/ou durante diversas condições 
de tratamento. A grande área de 
superfície interna da Citri-Fi® expõe 
muitos espaços de ligação de hidro-

gênio para reter a 
água com firmeza 
sem liberá-la. 

A Citri-Fi® tem 
propriedades simi-
lares a muitos hi-
drocolóides e fos-
fatos graças à sua 
habilidade em ab-
sorver água, mas 
com diversos bene-
fícios adicionais. A 
Citri-Fi® não é bor-

rachuda nem grudenta, hidrata com 
facilidade, tem uma liberação de 
sabor superior, custos reduzidos de 
formulação e um sabor limpo, além 
de ser totalmente natural.

umA FIBRA 
TEcNOlóGIcA pARA 
SuBSTITuIçãO 
NATuRAl DA 
GORDuRA

A fibra tecnológica Citri-Fi® 
pode ser utilizada para mimetizar 
de forma eficaz as características 
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1.imagem – controle; 2. imagem – salmoura com 2,8 % de fosfato;  
3. imagem – salmoura com 3 % de Citri-Fi 100 M40

EXEMPLO DE APLICAÇÃO EM PEÇAS DE FRANGO INjETADAS COM SALMOURA

Citri-Fi®, após o processo. A grande 
funcionalidade de ligação da água da  
Citri-Fi® é possível graças à sua tecnologia de 
bio-processamento excepcional, que cria  
uma matriz da fibra com poros abertos.

Fibra de laranja, antes do processo

Sem (à esq.) e com Citri-Fi® (à dir.) – exemplo da 
capacidade de ligação de óleo e água da Citri-Fi®.

Da esquerda (controle), da direita (com Citri-Fi®) – exemplo de um recheio de carne sem e 
com Citri-Fi®, que demonstra as propriedades de retenção de água da Citri-Fi®.

da gordura, sem fornecer efeitos 
negativos sobre o sabor, cor, volu-
me e textura, muitas vezes associa-
dos a produtos para substituição 
da gordura. 

A Citri-Fi® apresenta uma opor-
tunidade sem igual à indústria de 
alimentos em termos de economia. 
Citri-Fi® e água custam menos do 
que a gordura que substituem.  Uma 
parte de Citri-Fi® com 5 a 16 par-
tes de água pode substituir 6 a 17 
partes de óleo/gordura, oferecendo 
ao fabricante uma economia de 10% 
a 60% dos custos de óleo/gordura. 

A formulação para substituir a 
gordura com a Citri-Fi é muito sim-
ples: a única mudança necessária 
na formulação é substituir a gordu-
ra por Citri-Fi® e água adicional. Na 
maioria das aplicações naturais de 
substituição da gordura, se utiliza 
7 partes de água com 1 parte de 
Citri-Fi®.  

Além de economizar nos custos 
de produção, o fabricante tem um 
maior rendimento, um tempo me-
nor de cozimento, produtos mais 
saudáveis e um “rótulo limpo”, au-
mentando com isso os seus lucros.

EmulSIFIcAçãO 
E ESTABIlIDADE 
NATuRAIS

A estrutura celular única da Citri-Fi® 
permite a ela atuar como um emulsifi-
cante natural. Possui capacidade de pren-
der fortemente as moléculas de água e 
gordura, para criar misturas estáveis. A 
Citri-Fi® é usada para substituir os emul-
sificantes e estabilizantes sintéticos 
para melhorar a palatabilidade e criar 
produtos com rótulos mais agradáveis 
para os consumidores. Além da atração 
na embalagem, a utilização das pro-
priedades de emulsificação natural da 
Citri-Fi também pode reduzir os custos 
com os ingredientes.

SuBSTITuIçãO DA 
GORDuRA, cONTROlE 
DA umIDADE E 
cONTROlE DA 
SINERESE

A Citri-Fi® 100 tem uma excelente 
atuação em produtos de panificação 

e é utilizada para a substituição 
da gordura, controle da umidade, 
ligação de água e gordura ou para 
espessamento. 

A Citri-Fi® 100FG é uma versão de 
moagem mais fina da Citri-Fi® 100, 
utilizada para o controle da gordura e 
umidade em recheios (principalmen-
te evitando a separação do recheio 
da massa durante a panificação), 
sobremesas e saladas especiais onde o 
objetivo é ligar a umidade e/ou a gor-
dura sem uma viscosidade elevada. A 
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Citri-Fi® 100FG garante o controle 
da sinerese ao reduzir a sinerese da 
gordura em costelas para churrasco. 

Também é utilizada para aumentar 
a resistência em aplicações como tor-
radinhas, snacks e crostas de tortas. 

A Citri-Fi® 100M40 tem um 
tamanho de partícula ainda menor 
do que a Citri-Fi® 100FG e tem um 
bom desempenho em carnes, bebidas 
e alguns tipos de produtos lácteos.  
Em peças de carne inteiras, a Citri-Fi® 
100M40 pode servir como um subs-
tituto parcial ou total de fosfatos. 
Em combinação com fosfatos e a 
carragena tipo kappa, aumenta subs-
tancialmente o rendimento.

cONTROlE 
DA umIDADE, 
cONTROlE 
DA SINERESE E 
EmulSIFIcAçãO

A Citri-Fi® 200 contém fibra de 
laranja com a adição da goma guar 
e é utilizada geralmente quando as 
exigências requerem o controle da 
umidade, controle da sinerese e/ou a 
emulsificação. Ela é geralmente adi-

cionada a recheios cárneos 
e produtos de panificação.  

A Citri-Fi® 200FG é uti-
lizada para substituir a gor-
dura, absorver a umidade, 
para espessar e fornecer 
mais corpo. A mais recente 
aplicação para este produto 
é substituir em 25% o ovo, 
para reduzir o custo em  
muffins. Suas aplicações 
mais típicas são em cober-
turas, recheios cremosos, 
molhos de salada, sorvetes, 
bebidas e pudins.

A Citri-Fi® 300FG é uma combina-
ção de fibra de laranja e goma xanta-
na para uma ligação ainda mais forte 
da gordura. Suas aplicações incluem 
molhos, dips e alguns produtos de pa-
nificação, para acrescentar umidade. 
A Citri-Fi® 300M40 também é utiliza-
da em aplicações com maionese para 
substituir a gordura. 

As fibras tecnológicas Citri-Fi® 
são produzidas nos Estados Unidos e 
exportadas atualmente para 32 países.

A Fiberstar é uma empresa movi-
da a inovação e tecnologia, fundada 
em 1998 como uma empresa de P&D 
para desenvolver novos ingredientes 
funcionais. A empresa se concentra 
em melhorar a qualidade, frescor e 

Fiberstar, Inc.
713 St. Croix Street
River Falls, WI 54022   

Estados Unidos
Tel: (+1) 715 425 7550
Fax: (+1) 715 425 7572

www.fiberstar.net

General Ingredients
Rua Francisco Leitão, 469  

Conj. 1202
05414-020 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 3068-8415
Fax: (11) 3068-8415

www.general-ingredients.com.br

nutrição dos alimentos, considerando 
o controle da umidade, substituição 
de gordura, controle da sinerese e a 
produção de fibras funcionais, através 
da inovação tecnológica.

É representada no Brasil pela 
General Ingredients.

A Citri-Fi® é adicionada para melhorar a 
qualidade da aparência e textura da sopa, 
ao ligar firmemente o óleo e a água. 
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ESpEcIAl BEBIDAS

BENEFÍCIOS 
NUTRICIONAIS E 

TÉCNICOS DAS FIBRAS 
INSOLÚVEIS

INTRODuçãO

A preocupação por uma dieta mais 
saudável e balanceada faz parte cada vez 
mais da rotina dos brasileiros. Dentre os 
ingredientes mais procurados pelos consu-
midores estão os alimentos enriquecidos 
com fibras. 

De acordo com pesquisa da Euromo-
nitor, houve um crescimento de 9,5% em 
2009 nas vendas de alimentos com fibras, 
comparando-se com o ano anterior. Em 
2008, esse crescimento foi ainda maior, de 
11% em relação a 2007. Esses nú-
meros comprovam a preocupação 
da indústria em desenvolver pro-
dutos com maior valor nutricional, 
atendendo a uma demanda cada vez 
mais crescente. A pesquisa também 
demonstra que 67% dos brasileiros 
estão mais preocupados com o que 
comem e se atentam cada vez mais 
aos rótulos dos produtos que conso-
mem, buscando sempre alimentos 
com maior valor nutritivo. Os ter-
mos “com fibras” ou “alto teor de  
fibras” são atrativos para mais de 
60% dos entrevistados.

AS FIBRAS 
DIETéTIcAS

Podemos categorizar as fibras dietéticas 
em dois grupos: fibras insolúveis e fibras 
solúveis. As fibras vegetais insolúveis não 
são “quebradas” pelo sistema enzimático 
humano. Sua estrutura permanece prati-
camente intacta durante a digestão, sendo 
extremamente benéfica para o sistema 

gastrintestinal, além de ajudar no controle 
do colesterol, da diabetes e da prevenção 
de câncer de cólon.

Esses benefícios se devem à estrutu-
ra das fibras insolúveis. Formadas por 
“n” moléculas de celulose, as fibras in-
solúveis possuem uma estrutura capilar 
a qual moléculas de gordura e açúcares 
se ligam, passando pelo sistema digesti-
vo e auxiliando no controle das doenças 
acima citadas. 

A estrutura de uma fibra insolúvel pode 
ser melhor compreendida na Figura 1.

FIGURA 1 – ESTRUTURA DAS FIBRAS INSOLÚVEIS

Outro benefício das fibras insolúveis é 
que estas não são fermentáveis, ou seja, 
não provocam mal-estar e indigestão. Por 
outro lado, não são consideradas prebióti-
cos, já que não são utilizadas pelos micro-
organismos digestivos como alimento para 
manutenção e renovação da flora intesti-
nal. Esta funcionalidade é característica 
das fibras solúveis.
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A estrutura das fibras vegetais inso-
lúveis são sempre as mesmas, variando 
somente a fonte de que são extraídas, como 
por exemplo, a planta de trigo ou aveia.

VITAcEl® - REFERêNcIA 
NO mERcADO DE FIBRAS

A J. Rettenmaier é líder mundial no 
fornecimento de fibras insolúveis, tendo 
em seu portfólio uma ampla linha de fibras, 
como trigo, aveia, maçã, ervilha, batata, 
bambu e celulose 
em pó. Com sua 
marca comercial  
Vitacel®, é referên-
cia no mercado bra-
sileiro de fibras.

De acordo com 
L u i z  Fe r n a n d o 
Carvalho, geren-
te de negócios da 
empresa, o gran-
de diferencial da 
Rettenmaier é a 
tecnologia da mo-
agem. “Consegui-
mos desenvolver 
produtos com gra-
nulometr ias pa-
dronizadas, cada 
um para uma aplicação específica. 
Outro diferencial é a alta concentra-
ção de fibras. No caso de fibras ce- 
reais, como trigo ou aveia, chegamos a, 
no mínimo, 96% de pureza”. Luiz com-
pleta: “Ainda existe muita confusão em 
relação à diferença entre fibras concentra-
das e farelos. No caso dos farelos, quando 
com excelente qualidade, a concentração 
de fibras pode chegar a, no máximo, 50%. 
E é por este motivo que gosto de ressaltar 
que a Rettenmaier é fornecedora de fibras 
concentradas”. 

Quando usadas em uma formulação, 
as fibras insolúveis apresentam, além de 
todos os benefícios nutricionais citados 
acima, benefícios tecnológicos. Por serem 
insolúveis fornecem estrutura e melhoram 
a estabilidade de certos alimentos. As 
principais aplicações são: quaisquer tipos 
de panificados, melhorando estrutura e 
shelf life, no caso de pães, e a crocância, 
no caso de pães e a crocância, no caso de 
biscoitos e snacks; recheios forneáveis, 
melhorando a estabilidade durante fornea- 

J.Rettenmaier  
Latioamericana Ltda.

Av. Deputado Oswaldo Moraes e 
Silva, 55 - Galpão 10

09991-190 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4051-3234
Fax: (11) 4051-3234

www.jrs.de

FIGURA 2 – REDE TRIDIMENSIONAL FORMADA PELAS FIBRAS INSOLÚVEIS

mento; lácteos, cárneos e suplementos 
alimentares.

No caso da indústria de panificados, 
as partículas insolúveis criam uma rede 
tridimensional de fibras (veja Figura 2), 
que ajuda na manutenção da estrutura 
e maciez do produto final. Na indústria 
de recheios o uso de fibras insolúveis é 
extremamente benéfico, pois, devido à 
capacidade de absorção de água dentro 
de seus capilares, mantém a estrutura 
de recheios forneáveis, sem que haja o 

“derretimento” típico durante o aqueci-
mento. No caso da indústria de cárneos, 
os principais benefícios são em emul-
sionados, hambúrguer e empanados, 
mantendo os produtos mais macios, com 
melhor estabilidade e reduzindo a absor- 
ção de gordura durante a fritura. Em 
todos os casos, esses benefícios tecno- 
lógicos estão associados aos benefícios 
nutricionais. 

VITACEL® : rede tridimensional de fibras

VITACEL® WF (100 x)
Fibra de trigo

VITACEL® WF 600 (100 x)
Fibra de trigo
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INTRODuçãO

A tendência de consumo no Brasil e em 
outros países da América Latina, indica 
que existem grandes oportunidades para 
que produtores de alimentos e bebidas 
forneçam aqueles produtos tradicionais e 
favoritos de todos os dias, com um sabor 
excelente e bom perfil nutricional. Uma 
área de oportunidade é o uso de fibras para 
adicionar ao produto, trazendo uma série 
de benefícios saudáveis para os consumi-
dores. A disponibilidade de novos ingre-
dientes, como os diversos tipos de fibras, 
permite aos processadores de uma série de 
categorias de produtos, incorporar níveis 

OS BENEFÍCIOS DAS 
FIBRAS PARA  

O CONSUMIDOR:  
UMA VISÃO DE 

MARKETING E P&D
significativos deste importante ingredien-
te, sem impactar no sabor ou na textura.

O uso de fibras para formulação de 
produtos saudáveis é uma área de oportu-
nidade emergente para produtores, já que 
o valor diário recomendado para fibras 
(IDR) é de 25 gramas por dia, para homens 
e mulheres. 

O mERcADO BRASIlEIRO
Uma recente pesquisa, coordenada 

pela Euromonitor International, indica 
que a crescente prosperidade do mercado 
brasileiro, abre novas oportunidades para 
os produtores de alimentos e bebidas.

GRáFICO DE RECEITA E DESPESAS DOS CONSUMIDORES, DE 1999 A 2007
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O Euromonitor também mostra que 
gastos em alimentos e bebidas, não 
alcoólicas, cresceram gradativamente 
entre os anos de 2001 a 2007, ultra-
passando gastos em outros setores 
de consumo. Casais com crianças, 
representam aproximadamente 60% 
dos gastos no Brasil, o que indica um 
grande público-alvo em potencial para 
processadores de alimentos e bebidas.

pRéVIA DA pESquISA  
DE cONSumO

Para entender melhor as oportunidades 
de consumo, a Tate & Lyle realizou uma 
pesquisa de mercado com consumido-
res, em duas partes, para entender o 
que os consumidores pensam sobre os 
benefícios das fibras e qual é a melhor 
maneira dos fabricantes informarem 
estes benefícios. A Fase 1 foi um estudo 
qualitativo, realizado durante o primeiro 
trimestre de 2008, em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, incluindo consumidores de 
diferentes faixas familiares: casais sem 
filhos, família formada por jovens, família 
adulta e família na terceira idade. A Fase 
2 foi um profundo estudo quantitativo, 
englobando consumidores de todo o 
Brasil. Estudos similares também foram  
conduzidos no México.

Alguns destaques preliminares dos estu-
dos direcionados, e que foram confirmados 
na Fase 2, foi que a fibra é percebida como 
um ingrediente “saudável” para o sistema 
digestivo, melhora a aparência física e, 
sobretudo, o bem-estar. 

Consumidores dizem que estão apren-
dendo mais sobre os benefícios da fibra. 
Por exemplo:

“Eu acho que não são somente os 
profissionais de saúde que falam sobre as 
fibras… Os comerciais também estão ex-
pondo as suas propriedades e o que fazem 
pela saúde.” [Família Jovem, São Paulo]

Adicionalmente, consumidores es-
tão procurando ajuda no momento da 
compra, especialmente nas embalagens 
dos produtos, e buscando produtos que 
contenham mais informação, que são 
fáceis de ler e entender. Certamente, 

atributos como a força da marca, a cate-
goria do produto e outras característi-
cas positivas, podem ajudar a gerar mais 
credibilidade junto aos consumidores. 
A pesquisa da Tate & Lyle descobriu 
potenciais para efetivar a comunicação 
com consumidores sobre os benefícios 
da fibra, como por exemplo:

•	 “Eu prefiro declarações mais simples, 
porque geralmente não temos muito tem-
po para ler...” [família velha, São Paulo]  

•	 “O que realmente chama minha atenção 
são as porcentagens.”  [Família adulta, 
São Paulo]

•	 “Os que têm as palavras “saúde” ou 
“saudável” são interessantes…”  [Casal 
sem filhos, Rio de Janeiro]

•	 “Eu acho que “contém fibra para melho-
rar sua saúde digestiva” é para todos: 
para aqueles que têm problemas, para 
aqueles que não têm problemas.”  [Casal 
sem filhos, Rio de Janeiro]

Outras palavras-chaves vindas do estudo 
preliminar da Fase 1 foram:

 
•	 Use declarações e benefícios simples, 

concisos e fáceis de entender.
•	 Relacione fibra com um benefício e/ou 

destaque do valor do conteúdo da fibra.
•	 Procure um equilíbrio entre os benefí-

cios que são muito específicos e os que 
são muito amplos.

A Tate & Lyle pode ajudar os fabricantes 
a encontrar oportunidades de consumo, 
com a linha de ingredientes da fibra ali-
mentar  Promitor™.  Esta nova linha de 
fibras fornece muitos benefícios para os 
consumidores que procuram produtos de 
baixas calorias, baixo índice glicêmico, 
com efeitos prebióticos, com excelente 
tolerância dietética.

A fibra solúvel de milho Promitor™ tem 
muitos valores funcionais para formulado-
res de produtos, em parte por suas funções 
similares ao milho ou xarope de glicose, 
tais como:
•	 Fácil substituição do açúcar, adoçantes 

de cereais. 
•	 Fortificação de bebida transparente 

com fibra.
•	 Solução límpida.
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•	 Baixo dulçor.
•	 Baixa viscosidade.
•	 Processamento eficiente.
•	 Estável ao processo e à acidez. 
•	 Disponível em formas líquidas e em pó.
•	 Somente duas calorias por grama.
•	 Ampla aplicação potencial em muitas 

categorias e segmentos, como bebidas, 
confecções, cobertura de cereal, barras 
de cereais, iogurte, sorvete, panificação 
e molhos.

Outro ingrediente interessante para 
quem desenvolve produtos, é o Promitor™  
amido resistente, que oferece maior 
estabilidade ao calor e ao cisalhamento 
(shear), tem baixa absorção de umi-
dade, ajuda a reduzir a adsorção de 
gordura em alimentos fritos e tem ape-
nas 1,7 calorias por grama. Esta fibra 
insolúvel é adequada para aplicações 
em áreas como panificação, snacks, 
cereais, massas e biscoitos.

cApAcIDADE 
NuTRIcIONAl E 
pROTOTIpAGEm  
RápIDA ApóIAm A 
plATAFORmA  
SAuDáVEl

Para apoiar a plataforma de fibras, a 
Tate & Lyle tem um forte departamento 
de Saúde e Nutrição, e conduz estudos 
importantes com pesquisadores pioneiros, 
de universidades e laboratórios do mundo 
inteiro. 

Através do serviço Tate & Lyle de Pro-
totipagem Rápida, a empresa é capaz de 
trazer rapidamente conceitos relevantes 
para consumidores, ajudando-os a au-
mentar a inovação e reformulação eficaz, 
além de permitir acrescentar velocidade 
ao mercado.

Com sua visão combinada de Marketing 
e Pesquisa e Desenvolvimento, a Tate & Lyle 
tem uma capacidade especial de oferecer 
aos fabricantes e varejistas de marca pró-
pria, o desenvolvimento de um produto úni-
co, reformulação de produtos e percepti- 
vidade dos recursos dos consumidores:
•	 A percepção do consumidor é que dirige 

o processo.

Tate & Lyle Brasil S.A.
Av. Irai, 438 - 11 andar

04082-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5090-3970
Fax: (11) 5090-3952
www.tateandlyle.com

www.promitorfiber.com

•	 A Tate & Lyle disponibiliza para os 
fabricantes, varejistas e tercerizadores 
sua aplicação Integrada de Produtos, 
Marketing de Consumo e Recursos de 
Serviços Técnicos. 

•	 A “Prototipagem rápida” ajuda a criar 
novos produtos  para o mercado, e de 
forma rápida.

SOBRE A TATE & lylE
A Tate & Lyle é líder mundial na fa-

bricação de ingredientes alimentícios 
e industriais, de fontes renováveis. A 
empresa utiliza tecnologia inovadora 
para transformar milho e açúcar, em 
ingredientes de valor agregado, para 
seus clientes na indústria alimentícia, 
de bebidas, farmacêutica, cosmética, 
de papéis, embalagens e construção. 
A empresa é líder em adoçantes de 
cereais e amidos modificados, açúcar 
refinado, ingredientes de valor agrega-
do e ingredientes industriais, e ácido 
cítrico. A Tate & Lyle é líder mundial 
em amidos industriais e é o maior fa-
bricante da Splenda® Sucralose.

A Tate & Lyle tem um extensivo portfó-
lio de ingredientes e sistemas de soluções 
de ingredientes, peritos focados na aplica-
ção do produto para clientes, e uma equipe 
de Serviços Técnicos para colaborar, sem-
pre com foco no consumidor.

A matriz da Tate & Lyle Americas está 
localizada em Decatur, EUA, com escritó-
rios na América Latina - Brasil, Argentina 
e Chile.  A Matriz do Grupo é em Londres, 
Reino Unido. 

* Ijones Constantino - Diretor de Desenvolvimentos 
América Latina Tate & Lyle 
* Joni Simms - Diretora de Serviços Técnicos de 
Ingredientes Alimentícios da Tate & Lyle.
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