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público consumidor no que diz respeito 
à  saudabilidade e praticidade, as indús-
trias investem cada vez mais em uma 
categoria que definitivamente caiu no 
gosto dos brasileiros: o suco pronto.

Segmento inexistente até o final da 
década de 90, os sucos prontos ganham 
espaço cada vez maior nas gôndolas, 
mas o mercado tem ainda grande 
potencial de crescimento. Dados da 
Latin Panel / Ibope mostram que o suco 
pronto para beber está presente em 
30% dos lares brasileiros, um ganho de 
penetração importante, considerando 
o período desde o surgimento da cate-
goria. O desenvolvimento tecnológico, 
tanto no campo dos ingredientes e 
aditivos como das embalagens, tem 
viabilizado a oferta de produtos que 
preservam boa parte das características 
originais da fruta, tornando o produto 
cada vez mais uma opção de consumo 
com tendência a ganhar mais e mais 
adeptos.

Os sucos prontos contém entre 40% 
e 100% de polpa de fruta e podem ser 
acrescidos de vitaminas e minerais, sen-
do uma ótima forma de viabilizar a ofer-
ta destes nutrientes. Graças à ampla 
gama de aditivos hoje disponíveis, as 
características organolépticas do pro-
duto podem ser mantidas muito fiéis às 
do suco preparado no lar, diretamente 
da fruta. Os aditivos edulcorantes, em 
particular, tem permitido a oferta de 
sucos prontos sem adição de açúcares 
mas com dulçor ajustado ao paladar do 
consumidor - nas versões light ou zero 
açúcar, que combinam perfeitamente 
com o conceito de saudabilidade que 
a categoria oferece.

O consumo dos sucos prontos na 
versão zero açúcar vem aumentando 
devido à preocupação crescente da 
população com a ingestão excessiva de 
açúcares e de seus efeitos negativos na 
saúde, como a obesidade, o diabetes 
e as cáries dentárias, além da busca 
por manter-se nos padrões estéticos 
estabelecidos pela sociedade.

Há hoje um grande número de 
aditivos classificados como edulco-
rantes não calóricos. Os edulcorantes 
podem ser substâncias de origens 
diversas e apesar da função comum de 
adoçar, cada um tem características 
particulares, tais como a intensidade 

de adoçamento, a presença ou não de 
gosto residual e a recomendação de 
consumo máximo diário - fatores que 
acabam se tornando fundamentais para 
a aceitação e a preferência do consu-
midor entre produtos adoçados com 
um ou outro edulcorante, ou com uma 
combinação entre eles.

Aspartame
Dentre os edulcorantes disponíveis 

no mercado sabemos que o aspartame 
vem ganhando uma utilização cres-
cente nos produtos Zero Açúcar pelo 
grande êxito que os produtos com 
ele formulado vem obtendo, dadas 
as características de adoçamento 
semelhantes às que se obtém pelo 
uso da sacarose, conforme estudos de 
preferência de sabor realizados  entre 
consumidores têm comprovado. Além 
disso, sabemos também que dentre to-
dos os edulcorantes hoje disponíveis, o 
aspartame continua sendo um dos que 
têm a maior margem de recomendação 
de consumo máximo diário - uma das 
maiores IDAs entre os edulcorantes 
intensos, considerando sua necessidade 
de uso na prática. 

Naturalmente 
digerido

Reforçando o respaldo à segurança de 
consumo pela avaliação toxicológica do 
aspartame, vale a pena ressaltar alguns 
aspectos que dizem respeito à natureza 
da substância. O aspartame é um dipeptí-
deo, ou seja, é feito da união de dois 
aminoácidos, componentes das proteínas 

- o ácido aspártico e a fenilalanina. Estes 
aminoácidos são naturalmente encon-
trados em todos os alimentos protéicos, 
como carne, cereais e laticínios. Dada a 
forma metil-éster na qual o dipetídeo é 
convertido para a síntese do aspartame, 
de seu metabolismo, além dos aminoáci-
dos na forma livre, é gerado um pequeno 
resíduo de metanol, que é um álcool 
também encontrado naturalmente em 
muitos alimentos que ingerimos no dia 
a dia, como vegetais e frutas. Os níveis 
de ingestão obtidos através do consumo 
destes alimentos naturais são até maio-
res que os decorrentes do consumo do 
aspartame e muito aquém dos limites de 
toxicidade do metanol.  Por isso podemos 
afirmar que o aspartame é digerido como 
qualquer outra proteína, é reconhecido 
como tal pelo organismo e convertido 
em seus componentes básicos sendo fi-
nalmente absorvido como um nutriente. 
Em razão da quantidade muito pequena 
de uso que se faz necessária, pelo seu 
elevado potencial de adoçamento, a 
contribuição calórica desta absorção é 
desprezível.

Comprovadamente 
seguro

Questionamentos feitos em distin-
tas épocas a respeito da segurança do 
produto - muito mais por uma preo-
cupação gerada pela massificação de 
seu consumo do que por algum indício 
de potencial risco à saúde – tem sido 
consistentemente respondidos pelas 
principais autoridades reguladoras no 
campo da segurança alimentar no mun-
do, de modo a reforçar as conclusões 

ASPARTAME PARA 
REDUÇÃO CALÓRICA DO 

SUCO PRONTO 

CONTRIBUINDO PARA UMA VIDA MAIS 
SAUDÁVEL

Introdução
Com as mudanças no estilo de vida 

de nós que vivemos nos centros urba-
nos, temos observado uma dedicação 
maior do nosso tempo às atividades 
fora de casa, o que exerce influência 
em nossos hábitos alimentares pelo 
maior consumo de alimentos industria-
lizados, por estarem mais disponíveis, 
acessíveis ou por serem de preparo mais 

fácil e prático - aspectos que resumem 
as necessidades do consumidor da 
atualidade.

Com isso, vem se tornando cada 
vez maior a necessidade de adequação 
dos alimentos industrializados, na 
forma como são produzidos ou dispo-
nibilizados ao consumidor, o que traz 
implicações à indústria alimentícia 
como o desafio do desenvolvimento de 

novas tecnologias tanto na produção 
agropecuária, como também no proces-
samento dos alimentos para que estes 
possam se manter preservados e livres 
dos riscos de contaminação, mantendo 
ao mesmo tempo suas características 
organolépticas e nutricionais. Dentro 
deste contexto, a procura da indústria 
de bebidas por alternativas que aten-
dam esta necessidade crescente do 
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ULTRA STABLE REDTM 
A EVOLUÇÃO DA 

ANTOCIANINA PARA 
BEBIDAS

Introdução: 
Antocianina - Corante 
natural para bebidas

As antocianinas podem ser ex-
traídas de frutas, vegetais e flores e 
pertencem à classe de compostos que 
contém uma estrutura básica de 15 
carbonos, conhecidos conjuntamente 
de flavonoides. A primeira antocianina 
obtida foi extraída de cascas de uva, 
cassis e elderberry. Diferentemente 

de outros flavonoides, as antocianinas 
são capazes de absorver fortemente a 
luz na região do espectro visível, confe-
rindo uma infinidade de cores entre o 
vermelho, roxo e azul, dependendo do 
meio em que se encontram.

Os extratos de casca de uva e cassis 
fornecem cores do vermelho ao violeta 
claro, enquanto o extrato de elderberry 
fornece cor vermelho-alaranjado. Por 
isso existe um foco muito grande no 
tipo e na origem das frutas e vegetais, 

pois assim se obterá diferentes gamas 
de cores.

O matiz de cores e a estabilidade 
são características principais na produ-
ção das antocianinas, sendo que essas 
características são obtidas através de 
três fatores:

1º - Estrutura básica da molécula 
(chamada antocianidina ou aglicona, 
Figura 1).

2º - Número e tipos de açúcares e 
grupos fenólicos ligados à estrutura 

obtidas no momento em que a avaliação 
toxicológica do aspartame foi realizada, 
prévia à sua aprovação como aditivo 
edulcorante. O FDA (Food and Drug 
Administration), por exemplo, consis-
tentemente reafirma após revisões dos 
estudos existentes, que o aspartame 
é seguro para a saúde do público em 
geral, inclusive diabéticos, mulheres 
grávidas em aleitamento e crianças, 
sendo o produto restrito somente para 
os portadores de fenilcetonúria, erro 
inato do metabolismo de rara ocor-
rência. Os portadores desta deficiência 
metabólica precisam controlar sua 
ingestão de fenilalanina proveniente 
de qualquer fonte, não só do asparta-
me como de qualquer alimento que 
contenha proteínas. A fenilcetonúria 
é diagnosticada no nascimento, sendo 
uma das verificações obrigatórias no 
exame de sangue do bebê, conhecido 
como o “teste do pezinho”. Dado que 
esta deficiência não tem cura e requer 
cuidados na dieta do indivíduo ao longo 
de toda sua vida, o portador necessita 
seguir uma dieta muito restritiva - e 
considerando esta necessidade deste 
grupo populacional tão específico, os 
produtos adoçados com aspartame 
devem apresentar em seu rótulo os 
dizeres “contém fenilalanina”. 

Estes questionamentos, ao final, 
têm reforçado a conclusão sobre 
a segurança do Aspartame, auto-
rizado aditivo edulcorante desde 
1981. Seu advento revolucionou 
o mercado de alimentos de bai-
xa caloria pelo diferencial de 
sabor em relação às alternativa 
existentes à época e ainda hoje 
segue sendo um dos edulcoran-
tes mais usados.  Atualmente 
existem mais de 6.000 produtos 
contendo aspartame e dados de 

mercado mostram que dentre todos os 
edulcorantes disponíveis no mercado 
hoje é o preferido entre os consumi-
dores.

Um produto estável 
em bebidas líquidas

Há um certo mito de que o as-
partame não resiste aos tratamentos 
térmicos utilizados no processo de 
fabricação de bebidas nem ao período 
de vida de prateleira destes produtos.

O aspartame é um edulcorante 
perfeitamente estável nas condições 
de aplicação para a preparação de 
sucos prontos, cujo pH típico destas 
aplicações está dentro da faixa de 
estabilidade ótima do aspartame - pH 
2.5 a pH 5.0.

A degradação do aspartame aumen-
ta à medida que o pH varia para fora 
desta faixa - muito ácido, neutro ou 
básico - e em temperaturas crescentes. 
Nos sucos prontos, as condições habi-
tuais de armazenagem, distribuição e 
conservação no lar, geralmente em ge-
ladeira, não geram preocupação quanto 
a degradação do aspartame.

O processo UHT -  processo clás-
sico na industrialização dos sucos  
prontos - não chega a comprometer a 
formulação do produto, dado que ape-

sar das temperaturas elevadas, o curto 
tempo de tratamento não produz uma 
degradação significativa do aspartame.

Um segmento de 
crescimento constante

Dentro do contexto apresentado, 
concluímos que cada vez mais os 
consumidores estarão olhando para a 
categoria dos sucos prontos, pela pra-
ticidade, pelo prazer de seu consumo e 
pelo conceito de saudabilidade. Dados 
de mercado mostram que esse cres-
cimento do consumo é refletido nos 
produtos de baixa caloria disponíveis e, 
em algumas marcas, chega a superar o 
crescimento do produto regular.

De olho nesse mercado ávido por 
novidades, os fabricantes se esmeram 
nos lançamentos, por meio da oferta 
de sucos prontos dos mais variados 
sabores e turbinados com vitaminas e 
outros nutrientes. O aspartame pode 
contribuir beneficamente para essa 
seletíssima categoria de bebidas, dando 
ao consumidor o prazer de desfrutar 
de uma oferta alimentar saudável, 
acessível, de alta qualidade e sem peso 
na consciência.

* Roberta Sasso é farmacêutica 
bioquímica da  Divisão Aminoscience 
da Ajinomoto do Brasil.

Ajinomoto do Brasil Indústria e 
Comércio de Alimentos Ltda.

Tel.: (11) 5908-8786
www.ajinomoto.com.br
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Novos produtos Chr. 
Hansen

Ultra Stable Red

A Chr. Hansen lançou dois corantes 
baseados em antocianinas vermelhas 
ultra estáveis: ColorFruit® Red 160 
WS and ColorFruit® Red 161 WS, 
especialmente desenvolvidos para me-
lhorar a estabilidade da cor em bebidas 
vermelhas.

Esses dois novos produtos ofe-
recem uma estabilidade superior 
comparada com as antocianinas 
tradicionais. Sua tonalidade, muito 
se melhante ao corante artificial ver-

Os corantes  ColorFruit® Red 
160 WS e ColorFruit® Red 161 WS, 
apresentam, respectivamente, 30% e 
40% de aumento na estabilidade, se 

Comparação entre antocianina tradicional e antocianina ultra estável aplicadas em 
bebida de fruta ao longo de 4 meses. (condição ambiente controlado)

ColorFruit® Red 161 WS
Dosagem alta – [AA]=100ppm

Antocianina tradicional
Dosagem alta – [AA]=100ppm

Sem TT / 
Com TT Sem tratamento térmico Com tratamento térmico Sem tratamento térmico Com tratamento térmico

Dia 0

Dia 2

DE*2000 4,69 4,24 8,43 9,89

comparado com a melhor antocianina 
tradicional disponível para bebidas. 
Esses produtos apresentam excelente 
resistência à luz e calor.

Eles são adequados à quase todos 
os tipos de bebidas, como: refrige-
rantes, bebidas de fruta, refrescos e 
concentrados. São muito versáteis e 
têm uma cor vibrante.

DE*2000 = é um número usado para ilustrar a mudança/variação total na cor. Quanto maior o valor, maior a diferença.

Se você está considerando a con-
versão de artificiais para naturais, Co-
lorFruit® Red 160 WS ou ColorFruit® 

Red 161 WS, são a melhor solução 
para preservar a cor característica do 
produto. As antocianinas Ultra Stable 
Red estão disponíveis nas apresenta-
ções líquida e pó. 

Ultra Stable Orange

A Chr. Hansen recentemente lançou 
os produtos ColorFruit® Orange 962 
WSP e ColorFruit® Orange 963 WSP, 
duas opções laranja verdadeiramente 

solúveis em água para aplicações em 
bebidas.Eles entregam uma cor viva e 
brilhante que vai de tons amarelos a 
laranja (dependendo da dosagem), e 
podem perfeitamente substituir o co-
rante artificial Amarelo Crepúsculo. 
São transparentes e quando aplicados 
em bebidas com suco de fruta, promo-
vem uma tonalidade mais natural.

 

Bebida de suco de laranja  
(5%, pH 3)

Bebida de suco de laranja  
(15%, pH 3)

melho 40, permite uma conversão fá-
cil e confiável dos corantes artificiais 
para os naturais.

principal.
3º - Presença de moléculas intera-

tivas no meio.

FIGURA 1 - ESTRUTURA BÁSICA 
DA ANTOCIANIDINA

As antocianidinas mais comuns 
são: malvidina, cianidina, peonidina, 
delfinidina, pelargonidina e petuni-
dina, que se diferem de acordo ao 
número de hidrogênios (H) e grupos 
hidroxílicos (OH) ou metoxílicos 
(OCH3) nas posições R1 e R2 do 
ciclo B.

Na natureza, as antocianidinas são 
sempre ligadas com açúcares e então 
chamadas “antocianinas”. A molécu-
la de antocianina é esterificada em 
uma ou mais posições, por açúcares 

OH
A C

B

OH
OH

OH
R

RO+

2

1

acilados ou não, conferindo estabili-
dade e solubilidade à antocianidina. 
O açúcar torna a antocianina estável 

em condições ácidas.
Dependendo da fonte, apenas um 

extrato de antocianina poderá conter 
de 4 a 17 diferentes antocianinas em 
diversas proporções, oferecendo dife-
rentes tonalidades e estabilidades. 

Aplicação em bebidas
A primeira aplicação em alimen-

tos onde largamente se utilizou essas 
antocianinas foi na indústria de be-
bidas, principalmente nos chamados 

Oportunidade ideal de conversão
Alternativa 100% natural em substitui-
ção ao corante artificial Vermelho 40.

Maior estabilidade da cor
Estabilidade à luz de 30 a 40% maior, se comparadas às antocianinas disponíveis 
no mercado e melhor estabilidade em condições severas de armazenamento.

soft drinks (refrigerantes, refrescos, 
isotônicos, águas aromatizadas, entre 
outros). O soft drink tem o meio per-
feito para mostrar o brilho e as cores 
vivas das antocianinas. O pH ácido 
(abaixo de 3.5 na maioria dos casos) 
e o tratamento térmico leve (pasteu-
rização) permitem a estabilidade da 
cor no produto final.

Mas, devido às novas tendências e 
conceitos inovadores, as fórmulas das 
bebidas se tornaram cada vez mais com-
plexas e por sua vez, mais agressivas 
para as antocianinas.

A utilização de ácido ascórbico 
em altos níveis para evitar a oxidação, 
tratamentos térmicos fortíssimos para 
aumentar a validade do produto, adição 
de vitaminas e minerais, entre outros 
fatores podem desestabilizar as anto-
cianinas, levando a perda de coloração 
ou alteração de tonalidade.

Nem todas as 
antocianinas são iguais

Como resultado de muitos anos 
de pesquisa e desenvolvimento, as 
antocianinas Ultra Stable Red™ são 
uma inovação da gama de corantes 
naturais da Chr. Hansen, baseadas 
em uma tecnologia de estabilização 
única. 

A linha foi especialmente desen-
volvida para aplicações em bebidas 
e oferece:
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BEBIDAS CAMPEÃS!

Introdução
Com a proximidade de eventos es-

portivos mundiais no Brasil, as pessoas 
se sentem mais motivadas a iniciar 
uma prática esportiva e buscar melhor 
condicionamento físico. Mas, para obter 
bons resultados, é importante observar 
alguns cuidados, principalmente aque-
les relacionados com a alimentação.

Os atletas de elite sabem que a boa 
nutrição está associada ao melhor de-
sempenho e que os pequenos detalhes 
podem resultar na vitória ou derrota.

De maneira menos intensa, mas 
não menos importante, os indivíduos 
que mantém uma vida ativa e que se 
exercitam por prazer e saúde também 
devem estar atentos aos alimentos e 
aos nutrientes que vão ingerir antes, 
durante e depois da atividade física. 

Não importa se a modalidade 
escolhida for futebol, 
golfe,  natação, 
ciclismo 

ou musculação. Os exercícios ativam 
o complexo sistema fisiológico para 
obter energia e promover as contrações 
musculares na intensidade certa e no 
momento certo.

Como dado representativo, em 2008 
a percentagem de americanos fisica-
mente ativos aumentou para 88% da 
população. Da mesma forma, na Europa, 
o percentual de pessoas que praticam 
atividade física aumentou 22% de 2002 
a 2006. Já a participação de esportistas 
na China continua a subir, com 35% 
dos adultos a prática de esportes pelo 
menos uma vez por semana. Como o 
número de pessoas que se exercitam 
e querem conhecer mais sobre o papel 
da nutrição no desempenho esportivo 

têm aumentado; mui-
tos produtos de nicho 
estão conquistando 
destaque com este pu-
blico de entusiastas 
pelo esporte.

Atletas profissio-
nais sabem há anos que 
uma melhor nutrição 
pode ajudá-los a atingir 
o seu melhor desem-

penho. Atualmente, a valorização pela 
nutrição esportiva está se espalhando 
para um círculo muito maior de pes-
soas que se exercitam para manter a 
forma. Ao mesmo tempo, a ciência da 
nutrição esportiva tem apresen tado 
novos insights sobre os benefícios 
mensuráveis dos nutrientes, a ingestão 
adequada e os horários de consumo. De 
acordo com uma recente declaração do 
Comitê Olímpico Internacional (COI), 
os suplementos alimentares podem au-
mentar o desempenho atlético. O COI 
aconselhou os atletas a ter em conta 
as suas necessidades de cálcio, ferro e 
vitamina D. Observou-se também que no 
longo prazo a proteína pode aumentar o 
ganho e a recuperação do músculo após 
o exercício, juntamente com os hidratos 
de carbono para auxiliar o desempenho.

Desta forma, fabricantes produtos 
para a nutrição esportiva têm procu-
rado capitalizar sobre esses avanços 
científicos e endosso de órgãos ofi-
ciais, como o COI, para criar produtos 
inovadores que proporcionam um 
desempenho múltiplo e benefícios de 
resistência. Estes incluem: energia, 
hidratação, reposição de eletrólitos 

Sem “Neck Ringing”

Tradicionalmente, os fabricantes 
usam corantes baseados em emulsão 
para bebidas de cor laranja ou laranja 
amarelado. Estes corantes baseadas 
em emulsão podem ser difíceis de 
manusear e apresentar problemas 
durante o “shelf-life”, como “neck 
ringing”, sedimentação ou em alguns 
casos descolorimento. Eles também 
podem interagir nos concentrados 
e compostos com os aromas e óleos 
essenciais. Em suma, muitas vezes os 
corantes baseados em emulsão reque-
rem um tratamento especial, atenção 
no processamento e gestão ao longo 
de sua permanência no mercado. 

A linha Color Fruit Orange foi de-
senvolvida para solucionar os proble-
mas relacionado ao uso de emulsões 
no processo de fabricação de bebidas. 
Uma conveniente e segura alternati-
va natural disponibilizada pela Chr. 
Hansen.

ColorFruit® Orange 963 WSP
Dosagem alta – [AA]=100ppm

+ ColorFruit® Red 121 WS
+ ColorFruit® Yellow 600 WSS
Dosagem alta – [AA]=100ppm

Sem TT / TT Sem tratamento térmico Com tratamento térmico Sem tratamento térmico Com tratamento térmico

Dia 0

Dia 2

DE*2000 1,39 1,43 7,79 12,93
 DE*2000 = é um número usado para ilustrar a mudança/variação total na cor. Quanto maior o valor, maior a diferença.

Com a linha ColorFruit® Orange é 
possível converter corantes artificiais em 
uma versão mais saudável e natural, sem 
comprometer a qualidade do produto final.

Chr. Hansen Indústria  
e Comércio Ltda.

Tel.: (19) 3881-8300
www.chr-hansen.com
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estimular a captação de glicose pelo 
músculo. A suplementação com ôme-
ga-3 ácidos graxos poliinsaturados de 
cadeia longa (PUFAs) foi identificada 
para reduzir a frequência cardíaca e o 
consumo de oxigênio durante o exer-
cício , melhorar a capacidade aeróbica  
e ajudar a relaxar as passagens aéreas 
em atletas de elite.

Hidrate com pré-
misturas Vencedoras!

O crescente conhecimento de nutri-
ção esportiva entre os atletas profissionais 
e esportistas amadores apresenta uma 
oportunidade aos fabricantes de bebidas 
para desenvolver produtos que têm como 
alvo este mercado crescente na indústria 
de fitness. As pré-misturas Fortitech da 
DSM Nutritional Products oferecem um 
mecanismo eficiente para a entrega de 
ingredientes de qualidade e seguros que 
aumentam a energia e facilitam a recupe-
ração, sem qualquer impacto no sabor ou 
textura. De modo fácil, pré-misturas secas 
ou líquidas podem ser adicionadas a uma 
ampla variedade de aplicações de bebidas, 
oferecendo aos consumidores os benefí-
cios mais adequados às suas necessidades 
individuais e do tipo de atividades físicas 
que realizam. Micronutrientes essenciais, 
vitaminas e minerais que fornecem a 
nutrição são chave para a aptidão física 
ideal e desempenho esportivo reforçada.
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e proteínas para proteger o tecido 
muscular durante a atividade física e 
recuperação de apoio depois.

Aumente a 
atratividade

Ao escolher uma bebida esporti-
va, em geral, os consumidores desta 
categoria procuram principalmente 
pela conveniência, sabor e energia. A 
demanda dos consumidores está na 
fase de transferência da necessidade 
de “rápido aumento”, para produtos 
que oferecem a liberação de energia 
sustentável, maior teor de vitaminas, 
inovação de sabores naturais e acres-
centam benefícios à saúde, tais como 
antioxidante e antienvelhecimento. Por 
outro lado, atletas de elite estão mais 
interessados no benefício funcional, à 
procura de ingredientes e formulações 
que lhes proporcionem uma vantagem 
competitiva, melhora no desempenho, 
acelerando a recuperação muscular e 
apoiando o desenvolvimento muscular. 
Seja para um nicho de mercado ou para 
grande massa, produtos de nutrição es-
portiva precisam fornecer um benefício 
perceptível para o consumidor alvo.

Momento certo, local 
certo

PeptoPro®  da DSM Nutritional 
Products é uma proteína hidrolisada 
que contém todos os 20 aminoácidos 
no mesmo equilíbrio natural, como a 
caseína, uma proteína do leite, mas 
com virtualmente nenhuma lactose 
ou gordura. Ele fornece aminoácidos 
na forma de di- e trip- peptídeos, mo-
léculas tão pequenas de modo que não 
precisam digestão no corpo e pode ser 
entregue diretamente aos músculos. 
Esta entrega eficiente de aminoácidos 
é especialmente importante durante a 
atividade física intensa quando a capa-
cidade digestiva do corpo é fortemente 
comprometida. A entrega imediata des-
ses aminoácidos protege os músculos 
durante o exercício e dá início ao pro-
cesso de recuperação após o exercício. 
Vale ressaltar que a entrega eficiente 
de aminoácidos é importante após o 
exercício porque há um período de 
tempo limitado, o chamado pós-exer-

cício “janela de oportunidade”, antes 
da capacidade das células musculares 
para a absorção de nutrientes ficar 
mais lenta. No período após o exercí-
cio, a  recuperação proteica funciona 
em sinergia com carboidratos para 
impulsionar a resposta à insulina em 
atletas de resistência e ajuda a repor 
as reservas de glicogênio. Nos testes, 
PeptoPro® foi indicado para melhorar 
a resistência e desempenho, estimular 
o crescimento muscular, acelerar a 
recuperação e reduzir a dor muscu-
lar... PeptoPro®  é completamente e 
instantaneamente solúvel em água fria, 
e está disponível em formas adequadas 
para aplicação em uma variedade de 
produtos de nutrição esportiva.

Formulações poderosas
Vale lembrar que os exercícios físi-

cos estimulam o processo oxidativo, au-
mentando a produção de radicais livres. 
Assim, a ingestão de nutrientes antio-
xidantes, por meio da alimentação ou 
de suplementos, pode proteger o orga-
nismo contra a ação prejudicial desses 
componentes. Os antioxidantes, como 
as vitaminas C e E, betacaroteno, zin-
co e a coenzima Q10, podem também 
minimizar a dor muscular após o exer-
cício. Níveis naturais de CoQ10 podem 
ser aumentados com a suplementação 
para reduzir lesão muscular   induzida 
pelo exercício e melhorar o tempo de 
desempenho, resistência e recuperação  
nos treinos. Em pessoas não treinadas, 
foi identificado para melhorar os níveis 
de energia dos participantes durante 
o exercício. Vitaminas do complexo B 
participam na produção de energia e 
no metabolismo de aminoácidos, e 
desempenham muitas outras fun-
ções importantes no corpo. Por que 
o exercício de rotina aumenta o vo-
lume de retorno e perda de vitaminas 
do complexo B, os atletas podem exigir 
o dobro da quantidade atualmente re-
comendada para a população em geral . 
Além disso, os atletas que participam de 
esportes que limitam peso corporal, tais 
como ginástica, ballet e lutas, podem 
ter um risco de déficit de vitaminas B 
devido à ingestão de alimentos limitada.

A vitamina D atua diretamente so-
bre o músculo para aumentar a síntese 

de proteínas. A ingestão suficiente de 
vitamina D está associada com a força 
muscular e desempenho físico, e foi 
mostrado para melhorar a função mus-
cular e equilíbrio em idosos. Principais 
especialistas acreditam que a ingestão 
recomendada para a vitamina D é muito 
baixa para compensar a falta de forma-
ção de vitamina D a partir de exposição 
solar, necessitando suplementação.

Minerais, tais como cálcio, ferro, 
magnésio, zinco e cromo são igual-
mente recomendados para o uso em 
bebidas para esportistas, uma vez que 
são susceptíveis a apresentar deficiência 
na dieta de muitos atletas. O ferro é 
essencial para o transporte de oxigê-
nio para os músculos de trabalho, e a 
ingestão inadequada juntamente com 
lesões podem produzir deficiência de 
ferro. Os níveis baixos de zinco podem 
impactar nas funções pulmonar e do 
coração, bem como reduzir a força 
e resistência. A ingestão inadequada 
de cálcio aumenta o risco de baixa 
densidade mineral óssea e fraturas por 
estresse. E a falta de magnésio na die-
ta pode induzir a cãibras musculares  
e desempenho muscular diminuído.  
O cromo pode suportar a ação da 
insulina no nível celular e, assim, 

http://www.olympic.org/results?q=vitamin%20d
http://www.olympic.org/results?q=vitamin%20d
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Outra alternativa para as formula-
ções de pós para o preparo instantâneo 
de bebidas, é a sua combinação com 
diversas proteínas que as enriqueçam 
ainda mais do ponto de vista nutricio-
nal, como o soro de leite ou a soja, 
totalmente compatíveis com as pro-
teínas de colágeno e que possibilitam 
o uso de alegações regulamentadas 
relativas ao seu teor proteico, como as 
definições rico e fonte, por meio da do-
sagem adequa da de uma ou mais destas 
proteínas com o colágeno. Estas com-
binações ainda fornecem benefícios 
para públicos diversos como mulheres, 
atletas, idosos, pessoas com problemas 
nas juntas e cartilagens, ou, ainda, com 
perda de massa magra.

O consumo diário do Peptiplus® 

XB varia de 10g, para benefícios mais 
conhecidos como pele e articulações, 
até 15g, quando desejamos efeitos no 
ganho de massa magra.

Atuando comprovadamente de 
forma específica na pele, o colágeno 
hidrolisado Verisol® encontra as mes-
mas aplicações em pós para o preparo 

de bebidas, mas com a vantagem de 
necessitar de uma dose diária menor, 
de apenas 2,5g, para que os benefícios 
sejam alcançados. Estudos clínicos 
comprovaram a efetividade da ingestão 
de 2,5g diárias na redução de rugas 
e aumento da elasticidade da pele, 
abrindo inúmeros caminhos para a 
sua adição a formulações variadas, não 
apenas pela indústria de bebidas, mas 
pela de alimentos em geral.  

Detentora da tecnologia de produ-
ção do colágeno Verisol® e alinhada 
à busca da saudabilidade, a Gelita 
desenvolveu um pó para preparo de 
uma bebida tipo iogurte utilizando esse 
peptídeo. Trata-se de uma composição 
contendo iogurte em pó, probiótico 
e um mix de vitaminas, que pela sua 
simples mistura com água ou leite e 
agitação, leva a um produto refrescan-
te, de textura aerada e que se asseme-
lha a um shake, de sabor agradável, de 
baixo teor calórico e, extremamente, 
nutritivo. Por conter a dose indicada 
do colágeno hidrolisado Verisol®, esta 
formulação propicia benefícios à pele, 

além de contribuir 
para a saúde do tra-
to intestinal, por 
meio do seu teor de 
probióticos, e a pos-
sibilidade da adição 
de um mix de vita-
minas e minerais, o 
que proporciona be-
nefícios ainda mais 
amplos à saúde e ao 
bem estar de seus 
consumidores.

Falando em 
bebidas, 
por que não 
inovar nas 
texturas?

A busca por no-
vas texturas apare-
ce como uma forte 
tendência há algum 
tempo em todas as 
pesquisas de merca-
do, mostrando que 
o consumidor está 

cada vez mais interessado no que 
chamamos de novas experiências sen-
soriais. Assim como nos demais setores 
alimentícios, essa tendência pode ser 
extrapolada para as bebidas, que não 
precisam remeter apenas aos líquidos 
tradicionais ou aos aerados (batidos), 
como os mencionados até o momento, 
ou, ainda, aos carbonatados. 

Alinhada a essa tendência, a Gelita, 
como líder em inovação de produtos 
e aplicações, desenvolveu uma linha 
de gelatinas aditivadas especiais que 
permitem o preparo de uma bebida de 
textura mista entre um refresco e um 
gel (semi gel). 

Gelita RTE-Drink é uma gelatina 
desenvolvida por meio da combinação 
de uma gelatina especial e um outro 
agente gelificante que, em bebidas 
adequadamente formuladas, leva a pro-
dutos na forma de géis para beber que 
permanecem estáveis a temperatura 
ambiente, facilitando seu consumo, 
por exemplo, por crianças em escolas.  
Por ser um produto pronto, ou seja, que 
pode ser consumido diretamente da 
gôndola do supermercado, o Drinkable 
Gel se posiciona como um alimento 
atraente às diversas classes de consu-
midores, de crianças a adultos, com 
apelo de praticidade, saudabilidade ou 
até mesmo indulgência.

Imagine ingerir um refresco, seja 
ele a base de sucos de frutas naturais 
apenas aromatizados ou, ainda, a base 
do chá da sua preferência, contendo 
pequenos flocos gelificados que in-
tensificam o seu sabor e o prazer de 
consumi-lo.  É exatamente esta expe-
riência que o Gelita RTE-Drink pode 
proporcionar ao consumidor!

* Denise Reis é gerente de Pesquisa 
& Desenvolvimento da Gelita do 
Brasil. 

Gelita do Brasil Ltda.
Tel.: (11) 2163-8039

www.gelita.com

BEBIDAS COM GELATINAS 
E COLÁGENOS ESPECIAIS 

GELITA
Introdução

O colágeno hidrolisado é uma proteí-
na obtida a partir da hidrólise enzimática 
do colágeno presente em peles, tendões e 
cartilagens de animais, caracterizado por 
sua abundância em alguns aminoácidos 
como glicina, prolina e hidroxiprolina.

Trata-se de uma proteína solúvel 
em água fria, sem as características 
gelificantes da gelatina tradicional, e de 
sabor neutro, levando à obtenção de so-
luções transparentes. Sua apresentação 
predominante é na forma de pó, que lhe 
confere uma grande versatilidade quan-
do pensamos nas possibilidades de sua 
aplicação na indústria alimentícia: em 
refrescos, sucos com frutas e suplemen-
tos além de barras, confeitos e produtos 
lácteos.

Produtos reconhecidos e, com-
provadamente, benéficos à beleza da 
pele, cabelos, unhas, saúde de juntas, 
articulações e ossos, além de auxiliar na 
formação muscular e na saciedade, os 
colágenos hidrolisados Gelita, graças à 
sua alta qualidade e processos criterio-
samente desenvolvidos e controlados, 
encontram seu uso em aplicações das 
mais variadas. 

Outro ponto a destacar é que a 
Gelita, pioneira no desenvolvimento de 
colágenos e gelatinas especiais, tem em 
sua linha de produtos os colágenos mais 
apropriados para cada benefício desejado 
e/ou público alvo. 

O colágeno hidrolisado Peptiplus® 
XB, por exemplo, é um dos produtos 
indicados para aplicação em bebidas, 
em que sua função principal é o aporte 
proteico, seja como suplementação, 
nas mais diversas situações do dia a dia, 
como provedor de saciedade ou auxílio 
no aumento de massa muscular, para 

um público variado de jovens, atletas ou 
idosos, que estão em busca de produtos 
práticos, saudáveis, de consumo fácil e 
agradável.

Refrescos em pó
De fácil preparo e consumo, o co-

lágeno hidrolisado Peptiplus® XB pode 
ser utilizado em formulações simples e 
misturado a outros pós como vitaminas, 

minerais, frutas desidratadas, agentes de 
sabor e doçura e outros, para o preparo 
de um refresco saudável, para ser con-
sumido a qualquer hora do dia e com 
a quantidade indicada de sua ingestão 
em apenas uma dose diária. Os refrescos 
formulados desta maneira oferecem uma 
enorme possibilidade de variações de 
sabores, perfis nutricionais e texturas, ou 
seja, refrescos mais ou menos encorpados 
e que satisfaçam os mais variados públicos. 
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suco concentrado de maçã orgânico 
certificado como ingrediente, para 
viabilizar a produção de bebidas 
orgânicas no Brasil.

O concentrado de maçã or-
gânico e fair trade é o principal 
produto que temos para a indústria 
de bebidas, devido a sua aplicação 
em diversos produtos  como néctar 
e smoothies. Uma das principais 
vantagens de utilizar o concentrado 
de maçã é o alto poder adoçante 
deste xarope - possibilitando o uso 
em diversas concentrações, sem in-
fluenciar de forma determinante no 
sabor do alimento. Outro beneficio 
é a redução do custo de produção de 
produtos acabados, por utilizar uma 
matéria prima de alta concentração 
como ingrediente.

Sendo assim, para produzir 
néctares, é possível escolher o in-
grediente com maior brix e baixa 
porcentagem na receita, com o 
concentrado de maçã, que pode ser 
adicionado na quantidade desejada. 
A quantidade de maçã depende do 

sabor que se deseja. Na legislação 
Brasileira de Néctar, existe um con-
teúdo mínimo para cada ingrediente, 
de acordo com o padrão de identida-
de do suco tropical ou néctar a ser 
elaborado.

Para a produção de sucos e 
néctares, é economicamente mais 
interessante usar produtos de alto 
brix, com baixo preço por brix, como 
a maçã. Percebe-se a diferença para 
uma garrafa de suco. Com 1 kg de 
concentrado de maçã, pode-se fazer 
aproximadamente 50% a mais de 
suco ou néctar. Então para cada kg 
de maçã, o produto se torna mais 
barato, sem perda de qualidade, 
viabilizando e expandindo o mercado 
consumidor.

Gramkow Comércio Exterior
Tel.: (47) 3027-7046

www.gramkow.com.br

PRODUÇÃO DE BEBIDAS 
ORGÂNICAS EM ALTA 

ESCALA
Os alimentos orgânicos estão 

alinha dos com as tendências mundiais 
da alimentação, que vem de encontro 
a um desejo maior dos consumidores 
de se conectar com o meio ambiente e 
qualidade de vida.

Apesar do expressivo crescimento 
do mercado de orgânicos no Brasil, a 
oferta de produtos orgânicos proces-
sados é incipiente.  O consumidor tem 
pouquíssimas opções de produtos quan-
do deseja adquirir alimentos orgânicos 
processados. Na indústria de bebidas, 
este cenário não é diferente.

Uma das razões que explicam esta 
lacuna é a falta de matéria-prima or-
gânica de qualidade e com garantia de 
fornecimento o ano todo. Desta forma 
as grandes indústrias não conseguem 
alimentar suas linhas de produção em 
alta escala e optam por não entrar 
neste mercado de produtos orgânicos. 
Com a falta de matéria-prima, muitas 
vezes pequenas a médias indústrias 
também acabam retirando o produto 
orgânico das prateleiras sazonalmente, 
impactando diretamente no consumo.

Um dos principais objetivos da 
Gramkow é fomentar a indústria de pro-
dutos saudáveis e categorias premium, 
que atualmente têm dificuldade em 
conseguir matérias-primas orgânicas. 
A Gramkow, juntamente com suas re-
presentadas, investiu em um extenso 
trabalho de auditorias em fazendas e 
unidades processadoras dos alimentos 
diretamente nos países de origem, vi-
sando a certificação orgânica brasileira.

Nossa expectativa é do aumento 
significativo no consumo de produ-
tos premium, saudáveis e funcionais. 
Acreditamos que a tendência mundial 
de consumo deve chegar ao Brasil com 
força total, empurrando e incentivando 
a produção de bebidas orgânicas ou 

com ingredientes orgânicos.
A Gramkow traz os purês e con-

centrados orgânicos através de nossa 
representada Ariza, que é especialista 
em frutas e tem fábricas no interior da 
Holanda e na Turquia. Tem capacidade 
de garantir o fornecimento de deman-
das durante todo o ano, independente 
das safras, devido a alta capacidade de 
armazenagem. Também contamos com 
projetos orgânicos e fair trade ao redor 
do mundo, em parceria com o renoma-
do Instituto FiBL, empresa suíça de 
pesquisa e desenvolvimento da agricul-
tura orgânica. Utilizam alta tecnologia 
não somente para o processamento dos 
produtos, mas também para resolver 

os problemas de fertilidade do solo e 
proteção da planta ao ataque de pragas 
por exemplo.

A Ariza contrata o Instituto FiBL 
para realizar uma avaliação da susten-
tabilidade de todos os seus principais 
fornecedores, visando determinar desta 
forma a capacidade de fornecimento de 
longo prazo.  O Instituto também traz 
soluções inovadoras para aumentar 
a produtividade agrícola, sem nunca 
perder de vista os impactos ambiental, 
de saúde e socioeconômicos. 

O suco concentrado de maçã é 
um produto largamente utilizado na 
indústria convencional para a fabrica-
ção de bebidas. A Gramkow oferece o 
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BEBIDAS MAIS GOSTOSAS  
E LEVES

Introdução

A arte de tornar um refrigerante 
mais leve não é somente uma tendência, 
mas uma necessidade para a sociedade, 
já que os refrigerantes estão perdendo 
espaço para outros tipos de bebidas.

Com esta premissa, a Vogler Ingre-
dients vem pensando em soluções para 
que as bebidas industrializadas, como 
os refrigerantes, façam parte da vida do 
brasileiro de uma forma mais saudável.

Substituição 
de açúcar em 
refrigerantes

É fato que para a indústria de 
refrigerantes o principal vilão é a 
obesidade, devido à alta concentração 
de açúcar em seus produtos. Porém, 
no Brasil, infelizmente a legislação não 
permite a fabricação de Refrigerantes 
Híbridos, em que uma parte do açúcar 
é substituída por edulcorantes e assim 
mantém-se as características sensoriais 
dos refrigerantes com menos calorias. 

A solução é criar produtos Zero Açú-
car, e o desafio é deixá-los tão gostosos 
quanto a versão com sacarose.

As opções de edulcorantes são várias 
e também passam por soluções desenvol-
vidas pela divisão Vogler Systems com a 
linha Innoldoce. Aproveitamos o siner-
gismo entre os ingredientes por meio 
de nosso know-how e desenvolvemos 
sistemas naturais e/ou sintéticos com 
sucralose, estévia, taumatina, aspartame, 
acessulfame-k, frutose, ciclamato de 
sódio, sacarina sódica, além dos pólios.

A escolha da melhor opção em dulçor 
não é tão simples quanto parece. Deve 
ser levado em conta qual aroma está 
sendo utilizado, matrizes do produto, 
tendências de mercado e respeito aos 
costumes regionais.

Tecnicamente, a aplicação e os testes 
sensoriais são focados nas per cepções 
ao ingerir o produto, passando pela fase 
doce até terminar no amargo. O cuidado 
em não deixar o gosto residual metálico 
é só uma parte desse processo.

Inovações

O consumidor, em alguns momen-
tos, não tem certeza do que realmente 
quer. Se fôssemos resumir o anseio do 
mercado, chegaríamos a 3 pilares: Pro-
dutos Mais Gostosos, Mais Saudáveis e 
Mais Baratos. 

É uma tarefa extremamente difícil 

conseguir uni-los, mas não é impossível.
Na questão de produtos mais saudá-

veis, o mercado brasileiro já tem opções 
de refrigerantes com fibras, mas pode-
mos ir mais longe.

Temos opções de extratos vegetais 
que os consumidores reconhecem 
facilmente. Podemos acrescentar ex-
tratos de chás em refrigerantes, como 
chá verde ou chá branco, sem falar do 
extrato de chá mate brasileiro, ampla-
mente estudado e com seus benefícios 
reconhecidos, como a alta concentração 
de polifenóis.

Por que não produzir um refrigeran-
te de maracujá com extrato de passiflora 
para ser consumido à noite?

E para o dia a dia um refrigerante com 
café verde, produto sensação nos EUA.

Sensações
Brasil, um país de vários sabores.

A dimensão continental do Brasil 
e a diversidade de nossa fauna, aliada 
aos costumes regionais, transformam 
o país em uma fonte de exploração de 
sabores única no mundo. 

A região Centro-Oeste, com suas 
frutas do cerrado, oferece experiências 
únicas que podem ser exploradas em 
vários tipos de bebidas. Para isso, a 
divisão Vogler Flavors vem trabalhando 
em um portfólio de opções de aromas. 

* Régis P. Inácio é Marketing Coor-
dinator da Vogler Ingredients.

Vogler Ingredients Ltda.
Tel.: (11) 4393-4400
www.vogler.com.br
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