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ESpEcIAl pANIFIcAÇÃO

Aditivos  
& ingredientes  

nA indÚstriA de 
PAniFiCAÇÃo

o espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de panificação 
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.



Buscar melhoria contínua de 
processos e produtos, reduzir custos, 
atender às necessidades dos clientes 
e inovar são essenciais para o su-
cesso. Para auxiliar as indústrias de 
panificação a atingir estes objetivos, 
a DuPont Nutrição & Saúde investe 
no conhecimento, na inovação, na 
tecnologia e nas parcerias. 

Os ingredientes da linha DuPont™ 
Danisco®, utilizados em farinha, pães 
artesanais, pães industriais, bolos, 
biscoitos e recheios são: emulsifican-
tes, enzimas, carboidratos especiais, 
antioxidantes, conservantes, esta-
bilizantes, sistemas e ingredientes 
funcionais. 

A DuPont Nutrição & Saúde 
também investe em plataformas de 
saúde, seguindo as tendências de con-
trole de peso, saúde digestiva, óssea, 
cardiovascular, imunológica e oral.

Enzimas: 
novidadEs para o 
aumEnto dE vida 
útil Em maciEz

As indústrias se beneficiam das 
enzimas para alcançar a eficiência 
desejada em processos e para obter 
produtos de panificação com volume, 
textura, estrutura e vida útil que ne-
cessitam. O investimento constante 
em pesquisas em enzimas resultou no 
desenvolvimento de soluções únicas 
e patenteadas que fazem parte do 
portfólio da DuPont™ Danisco®, como 

soLUÇÕes PArA 
UM MerCAdo 
CAdA veZ MAis 
CoMPetitivo

a nova maltotetra-o-hidrolase presen-
tes nas linhas PowerFresh® para man-
ter pães e panetones frescos e macios 
por mais tempo; PowerFlex® para 
melhorar a flexibilidade e vida útil das 
tortillas e PowerSoft™ para maciez e 
textura em bolos.  Esta nova tecno-
logia, que retarda a retrogradação do 
amido de maneira mais eficiente que 
as amilases tradicionais, proporciona 
além da maciez, excelente resiliência 
do miolo e sensação única de frescor. 
Avaliações sensoriais, com a partici-
pação de consumidores, confirmaram 
a preferência por pães feitos com 
PowerFresh®. Estas linhas contam 
com várias soluções para atender as 
necessidades funcionais de cada apli-
cação, pão de forma branco, pão de 
forma integral, pães de hambúrguer, 
panetones, entre outros. 

Para aumentar a tolerância da 
massa às variações de farinha e 
processo, e melhorar o volume dos 
pães em processos de curta e longa 
fermentação são recomendadas as 
linhas exclusivas de xilanase não 
inibida, PowerBake®, e hexose oxida-
se, SureBake®. Estas enzimas apre-
sentam alto desempenho nos mais 
variados processos de panificação 
encontrados no mundo, resultando 
em produtos mais uniformes.

EmulsificantEs Em 
pãEs E biscoitos

A DuPont Nutrição & Saúde é lí-
der mundial em emulsificantes, com 

foco em todas as áreas alimentícias. 
Em panificação, a linha Premium 
Panodan®, éster de ácido tartárico 
diacetilado com mono e diglicerídeos 
(Datem), reforça a rede de glúten 
através de uma forte interação entre 
gliadina e glutenina, permitindo 
variações de processo e farinha, man-
tendo a qualidade do produto final 
nos pães artesanais, pães industriais 
e panetones.

O uso de emulsificantes, enzimas 
e agentes oxidantes nas massas de 
pães garante uma sinergia no reforço 
que resulta em pães de maior volume, 
estrutura de miolo com alvéolos mais 
fechados e também crosta crocante e 
pestanas mais abertas no pão francês. 
Para a empresa que busca conveniên-
cia, a DuPont Nutrição & Saúde ofe-
rece soluções completas permitindo 
rápidos ajustes de formulação e me-
nores erros de pesagem, atendendo 
as exigências de qualidade, o que a 
torna sua maior parceira. 

Para a maciez de pães industriais 
e panetones, além da enzima, são 
utilizados monoglicerídeos destilados 
(Dimodan®) que atuam na amilose 
retardando a sua retrogradação, com 
consequente aumento de vida útil.

As linhas Panodan® e Grindsted® 
PS702, em biscoitos, não atuam re-
forçando a rede de glúten como em 
pães, porque a quantidade de água 
é baixa e a quantidade de gordura 
mais alta. O emulsificante lubrifica a 
massa, facilita o processo do biscoi-
to, melhora a textura e possibilita a 

redução de gordura em até 50% da 
formulação, o que contribui no de-
senvolvimento de um produto mais 
saudável e para controle de peso.

ingrEdiEntEs 
funcionais para 
produtos dE 
panificação mais 
saudávEis

Litesse® polidextrose:  
fibra alimentar, agente de  
corpo e prebiótico

Muitas pessoas buscam um estilo 
de vida mais saudável, através de ativi-
dades físicas e introdução de alimen-
tos nutritivos. Dentre as tendências 
chaves em nutrição e saúde estão 
saúde digestiva, sentir o benefício e 
controle de peso. 

A ingestão de fibras contribui 
para o bom funcionamento do trato 
gastrointestinal e ajuda no controle 
do colesterol e de enfermidades como 
o diabetes, cardiovasculares, obesi-
dade, diverticulites e alguns tipos 
de câncer. Além desses benefícios, 
as fibras desempenham um papel 
significativo no controle da glicemia 
e na saciedade, retardando a sensação 
de fome.

Litesse® polidextrose é um po-
lissacarídeo composto por 90% de 
fibra solúvel, prebiótico e de baixa 
caloria (apenas 1kcal/g) conhecido 
por ser um excelente agente de cor-
po, substituto de açúcar e gordura. 
Possui sabor neutro e é estável a 
altas temperaturas, adaptando-se 
facilmente às diferentes formulações 
de panificação. 

O metabolismo da polidextrose 
causa baixo impacto no aumento 
dos níveis de glicose sanguínea e na 
demanda de insulina (podendo ser 
consumido por diabéticos) - possui 
baixo índice glicêmico. Como fonte 
de fibra, pode ser usada em grandes 
quantidades sem influenciar o perfil 
do sabor do produto final e é bem to-
lerada, podendo ser ingerida até 90g 
ao longo do dia sem efeitos laxativos.

Em um dos principais estudos 
clínicos realizados na China(1), 
foram analisados os efeitos fisioló-
gicos da polidextrose com ingestão 
diária de 0g (controle), 4g, 8g e 
12g de polidextrose e a conclusão 
foi que a polidextrose (Litesse®) é 
uma fibra solúvel com propriedades 
prebióticas e: 

- melhora as funções intestinais; 
- reduz a absorção de glicose no 

intestino delgado; 
- é fermentada no cólon, produzin-

do ácidos graxos voláteis, de cadeias 
curtas, incluindo o butirato (impor-
tante protetor da mucosa do cólon); 

- diminui o pH no intestino e au-
menta favoravelmente a população de 
bactérias benéficas (Bifidobacteria e 
Lactobacillus) no intestino. 

saúdE óssEa  
com activK™ 
vitamina K2

Um dos problemas mais sérios de 
saúde relacionados a ossos é a osteo-
porose, que afeta milhões de pessoas. 
Hoje, os consumidores sabem que a 
ingestão diária de cálcio e vitamina 
D é essencial para a saúde óssea. 
Estudos mais recentes tem revelado 
que a vitamina K, em especial a vita-
mina K2, exerce um papel importante 
na construção e manutenção  de 
ossos saudáveis. ActivK™ vitamina 
K2 possui alta biodisponibilidade e 
bioatividade, garantindo alta eficá-
cia na ativação de proteínas como a 
osteocalcina, a qual é essencial para 
a ligação do cálcio na massa óssea. 
ActivK™ é estável a altas temperatu-
ras e por isso pode ser aplicada em 
produtos de panificação. 

pinvita™ 
fitostEróis para 
rEdução dE 
colEstErol

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, ataques cardíacos 
e derrames são as maiores causas 
de enfermidades prematuras. O uso 

Du Pont Nutrition Health
Danisco Brasil Ltda.

Rodovia Raposo Tavares, km 27,2
06707-000 - Cotia, SP
Tel.: (11) 4613-3800 
www.danisco.com
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de cigarros, excesso no consumo de 
álcool, falta de atividades físicas e 
dieta pouco saudável aumentam os 
riscos de doenças cardiovasculares. 
Uma dieta controlada, com produtos 
com alto teor de fibras e baixo em 
gorduras saturadas, trans e colesterol 
podem ajudar a manter os níveis de 
colesterol ideais. O consumo menor 
de sódio na dieta também ajudará a 
controlar a pressão sanguínea. 

Mais de 200 estudos de interven-
ção em humanos concluíram que a 
ingestão diária de 2g de fitosteróis 
pode reduzir o colesterol “ruim” 
(LDL) em até 9%(2). O portfólio da 
DuPont™ Danisco® inclui os fitoste-
róis Pin Vita™, que acompanhados de 
uma dieta saudável, são mais efetivos 
para contribuir com a redução do 
nível de colesterol.

* Heloisa Fujihara é especialista de apli-
cação sênior em panificação da DuPont 
Nutrição & Saúde. 
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“O trigo é uma das mais antigas 
e mais amplamente cultivadas de 
todas as culturas agrícolas”, é o que 
registram Orth e Shellenberger, no 
famoso livro “Wheat - Chemistry and 
Technology”, editado por Pomeranz. 
Numa tradução livre, o texto ainda 
informa que “É amplamente aceito 
que o trigo foi cultivado como cultu-
ra alimentar cerca de 10.000-8.000 
anos antes de Cristo”. Segundo os 
autores, que representam a mais for-
te corrente histórico-científica, por 
muito tempo o homem alimentou-se 
quase que inteiramente de carne, 
oriunda da caça. Com a criatividade, 
desenvolvendo e aprendendo a domi-
nar ferramentas e adaptando-se às 
mudanças do clima, o Homo sapiens 
além de caçador passou a ser coletor 
de vegetais, ampliando suas fontes 
alimentares. O domínio do cultivo 
de grãos, conferiu novo status ao 
caçador-coletor, e fora primordial 
para o início da civilização (Pome-
ranz, 1988). Não é absurdo dizer que 
o trigo alimentou e nutriu o homem 
pré-histórico, ajudando-o a fixar-se à 
terra e desenvolver-se.

É trivial entender porque o trigo 
transformou-se desde então no mais 
importante dos cereais: é fonte de 
diversos nutrientes como proteínas, 
vitaminas e minerais, é fonte ener-
gética e suas farinhas, quando hidra-
tadas e amassadas, têm inigualável 
capacidade de formação de massa 
viscoelástica. Com relação à dieta 
de 2000 kcal, 100g de trigo integral 
aportam, em média, importantes fra-
ções da ingestão diária recomendada 
para um adulto saudável:

Aminoácidos essenciais cons-

nUtriÇÃo e os 
ALiMentos derivAdos 
de FArinHAs de trigo

mo as de baixas ex-
trações são, também, 
instrumentos da nu-
trição, especialmente 
através da agregação 
de vitaminas e mine-
rais, no que se con-
vencionou chamar de 
Fortificação.

No início da déca-
da de 1920, a intro-
dução de iodo no sal 
de cozinha nos Esta-
dos Unidos (Cannon, 
2006), transformou-se 
num marco da for-
tificação de alimen-
tos. Segundo Backstrand (2002), 
a regulamentação da fortificação 
de alimentos nos Estados Unidos 
iniciou-se há mais de 50 anos, com 
importante incremento nutricional 
da população, pela melhor ingestão 
de nutrientes. As farinhas de trigo 
foram eleitas como um dos mais im-
portantes vetores de nutrição, pela 
grande aceitação dos alimentos dela 
derivados, por sua estabilidade e pela 
facilidade de incorporação e homo-
geneização de micronutrientes. Já 
em 1941, farinhas de trigo passaram 
a ser fortificadas com vitaminas do 
complexo B (Cannon, 2006), redu-
zindo, severamente, problemas de 
má formação do tubo neural durante 
a gestação.

No Brasil, a fortificação de fa- 
rinhas de trigo (e milho) foi regula-
mentada em 2002, através da RDC 
344, que determina a adição de 4,2 
mg de ferro e 150 µg de ácido fólico 
(vitamina B9). Uma década depois, 
avanços podem ser mensurados como 
os mencionados por López-Camelo 
(2010), com substancial minimiza-
ção da anencefalia, mas equívocos, 
detectados já na implantação da lei, 
poderiam ser ajustados, com:
•	 Incentivos ao aumento do consu-

mo de derivados de trigo;
•	 Incentivos à aplicação de melhores 

fontes de ferro;
•	 Incentivos à melhor composição 

da fortificação.

Muitos estudos como o de Vieira e 
Ferreira (Revista de Nutrição, 2010), 

sobre a “Prevalência de anemia em 
crianças brasileiras, segundo diferen-
tes cenários epidemiológicos”, apon-
tam para a gravidade da anemia no 
Brasil. Se o estudo de López-Camelo 
(2010) aponta para resultados de 
minimização da anencefalia, também 
aponta para resultados muito melho- 
res no Chile e Argentina. Canadá e 
Costa Rica também têm melhores 
índices de redução da má formação 
do tubo neural (espinha bífida). 

Um dado histórico talvez ajude 
nossa reflexão sobre a maior eficiên-
cia da fortificação em outros países: 
o brasileiro tem consumo per capita 
de trigo muito menor que o da União 
Européia, do Canadá, do Chile, da  
Argentina e dos Estados Unidos (Fa-
pri, 2006). Criar meios para o maior 
consumo per capita de derivados do 
trigo parece ser conditio sine qua non 
a melhoria dos resultados obtidos 
com a fortificação nesta primeira 
década de programa no Brasil. Con-
sumimos menos de 60kg de trigo/ha-
bitante/ano, quando nossos visinho, 
além de europeus e norte americanos 
apresentam valores nunca menores 
que 90kg/habitante/ano.

Incentivos à aplicação de melho-
res fontes de ferro, alinhadas com a 
segurança alimentar, com as boas 
práticas de fabricação e, principal-
mente, com melhor biodisponibili-
dade do mineral também seria uma 
medida em favor da saúde pública. 
Não esqueçamos, também, que no ci-
clo metabólico do ferro, é imperativa 
a ação de outros nutrientes para sua 

Item  
Nutricional

Ingestão Diária 
Recomendada 

(IDR, dieta 
2.000kcal)

% IDR 
em 100g 
de trigo 
integral

Energia (1): 2.000,0 kcal 16,5
Carboidratos (1): 300,0 g 24,0
Proteínas (1): 75 g 16,2
Gorduras Totais (1): 55 g 3,5
Fibra Alimentar (2): 25 g 46,0
Sódio (2): 2400 mg 0,2
Vitamina B1 (1): 1,2 mg 34,6
Vitamina B2 (1): 1,3 mg 8,1
Vitamina B3/PP (1): 16 mg 30,3
Ferro (1): 14 mg 28,6
Cálcio (1): 1.000 mg 3,6 

(1) Pomeranz, 1988; (2) Cereal Chemistry, 1964.

melhor absorção, com 
as vitaminas C e A. Se 
a primeira não pode 
ser aplicadas nos de-
rivados do trigo como 
aporte vitamínico, em 
virtude das reações 
redox e de sua elimina-
ção durante os proces-
sos de elaboração dos 
alimentos, a vitamina 
A, que pode elevar a 
absorção de ferro em 
pelo menos 34% (Gar-
cía-Casal, 2009), é re-
lativamente estável  e 
adequada às farinhas, 

pães, bolos, massas e biscoitos.
O velho ditado diz que é melhor 

prevenir que remediar. A deficiência 
de ferro, com prevalência da anemia, 
pode causar danos irreparáveis no 
desenvolvimento do organismo e 
na função cognitiva durante a in-
fância. A vitamina B9 (ácido fólico) 
é necessária à síntese de DNA e 
RNA, sua escassez pode ocasionar 
má formação fetal e comprometer 
formação de glóbulos vermelhos em 
crianças e adultos. A fortificação de 
farinhas de trigo pode converter-
-se em instrumento de prevenção 
de enfermidades e da minimização 
dos custos com saúde pública. Um 
somatório de ações, que viabilizem 
o incremento de consumo dos ali-
mentos derivados do trigo, a aplica-
ção de melhores fontes de ferro e a 
disponibilização de uma fortificação 
robusta, poderia derivar numa me-
lhor ingestão de micronutrientes, 
abreviando o controle da anemia e 
da má formação congênita, por de-
ficiência vitamínico-mineral.

* Divanildo Carvalho Junior é gerente de Pes-
quisa e Inovação da Granotec do Brasil S/A

Granotec do Brasil S/A
Rua João Bettega, 5800 
81350-000 - Curitiba, PR

Tel.: (41) 3027-7722
www.granotec.com.br

tituem aproximadamente 1/3 das 
proteínas do trigo e de suas farinhas. 
O valores biológicos das proteínas da 
soja, do leite, ou dos ovos, são supe-
riores ao das proteínas do trigo, mas 
este é, certamente, uma das fontes de 
proteínas de mais baixo custo.

Massas, pães, biscoitos e bolos 
existem porque o trigo existe. São 
alimentos incorporados à cultura 
alimentar de quase todos os povos, 
porque além da satisfação senso-
rial, podem, dentro de uma dieta 
equilibrada, aportar saudabilidade 

e nutrição. Segundo Bastos, no 
livro Trigo da Lavoura ao Pão, 
de 1987, o trigo teria chegado 
ao Brasil pelas mãos de Martim 
Afonso de Souza, em 1534, sen-
do cultivado no sudeste, nordes-
te e norte do país.

O trigo que faz parte da 
civilização humana e tem liga-
ções com cultura, economia e 
religião, é também nutrição e 
saúde. Se o grão integral já pos-
sui alegação de funcionalidade, 
com selos reconhecidos pelas 
autoridades norte-americanas, 
por exemplo, suas farinhas, mes-
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A preocupação crescente com saúde e bem estar é um 
movimento que vem sendo observado em todo o mundo. 
Pesquisas mostram que a população brasileira se preocu-
pa cada vez mais em consumir alimentos saudáveis que 
tenham um papel na prevenção de doenças, controle de 
peso e aumento da expectativa de vida.

O consumidor de hoje está cada vez mais exigente, 
informado e consciente e, busca inserir em sua alimen-
tação produtos que aliem praticidade e saudabilidade, 
que possuam um custo acessível e confiram um sabor 
natural e agradável; tendência evidenciada pelo cresci-
mento do consumo de produtos como iogurtes, cereais, 
suplementos, produtos diet/light, produtos naturais e 
sem conservantes. 

No segmento da panificação contamos com um forte 
aliado, o extrato de malte, para auxiliar no enriquecimen-
to nutritivo e aprimoramento sensorial dos produtos. Por 
ser um produto natural, o extrato de malte está direta-
mente relacionado com a tendência de produtos livres 
de aditivos, pois sua obtenção a partir do grão da cevada 
dispensa o uso de aditivos ou quaisquer outros produtos 
além da água e do grão de cevada. Tudo é absolutamente 
puro e natural.

O processo de obtenção consiste na seleção dos grãos 
de cevada, os quais inicialmente passam pelo processo 
de malteação, que consiste na indução controlada da 
germinação com ativação das enzimas alfa amilase e beta 
amilase do grão. Para interromper a atividade enzimática 
e, conseqüentemente, evitar a conversão total do amido, 
os grãos passam por um processo de secagem e são esto-
cados, já na forma de malte. 

Os grãos de malte são triturados e submetidos a 
condições controladas de temperatura e tempo que per-
mitem, através da ação das enzimas contidas no grão, a 
transformação do amido em açúcares, principalmente 
maltose. Neste processo as moléculas de proteína tam-
bém são hidrolisadas, transformando-se em aminoácidos 
solúveis em água. 

O mosto formado deste processo é filtrado e segue 
para a etapa de concentração em evaporadores, aonde 
este líquido chega a 80% de sólidos solúveis, correspon-
dendo ao extrato de malte que se apresenta na forma de 
um xarope espesso, de cor caramelada e sabor caracte-
rístico. 

O extrato de malte em pó é obtido a partir do extra-
to de malte xarope submetido à secagem sob rigorosas 
condições de pressão, tempo e temperatura, resultando 

MALte eM 
PAniFiCAÇÃo

num produto com umidade menor que 3%.
O extrato de malte é único e tem uma composição 

muito complexa. Possui uma grande variedade de açú-
cares que proporcionam dulçor e mouthfeel. É um bom 
substituto para o açúcar refinado e é totalmente natural. 
A maltose, principal açúcar do extrato de malte, é com-
posto por duas moléculas de glucose. Durante o processo 
digestivo, a maltose e os demais açúcares presentes são 
“quebrados” em unidades de glicose, a qual é facilmente 
absorvida pelo organismo, tranformando-se numa fonte 
imediata de energia.

As proteínas do extrato de malte consistem em uma 
ampla gama de aminoácidos essenciais e não-essenciais e, 
devido à conversão durante a extração, está presente em 
uma forma pré-digerida, a qual é prontamente absorvida 
na corrente sanguínea. Oito dos aminoácidos essenciais 
estão presentes no extrato de malte. 

O extrato de malte também contém vitaminas, espe-
cialmente as grupo B, e minerais que normalmente não 
estão presentes nos açúcares. 

O extrato de malte possui como principais atributos:

 a Flavorizante: realça o sabor dos produtos e mascara 
os sabores amargos como os provenientes do cacau 
e da soja;

 a Agente de escurecimento: utilizado para a reação de 
Maillard desenvolvendo cor e brilho ao produto;

 a Modificador de textura: age como umectante, retendo 
água e proporcionando um produto mais macio;

 a Fonte de açúcar fermentável: utilizado como substrato 
para a fermentação;

 a Adoçante natural;
 a Benefícios nutricionais: fornece energia, proteínas, 
vitaminas e sais minerais;

 a Beneficio antioxidante: apresenta potencial antioxidan-
te resultado da presença de componentes bioativos;

 a Substituto saudável do açúcar: possui perfil de açúcares 
que se metabolizam como glucose, gerando energia 
disponível imediata.

No segmento de panificação é onde o extrato de malte 
tem sua maior versatilidade. 

Os açúcares presentes no malte atuam como subs-
tratos fermentativos para a levedura, proporcionando 
um aumento no volume da massa devido ao aumento da 
produção de CO2, que resulta em uma massa mais aerada 
e macia e preservando estas características ao longo do 

shelf life. Contribui com o desenvolvimento da cor e do 
sabor acrescentando ao produto um flavor rico e pecu-
liar, podendo também auxiliar na redução do tempo de 
fermentação e forneamento. 

O produto final, após o forneamento, fica mais cro-
cante, com maior brilho e ocorre uma homogeneização 
da coloração marrom na crosta, decorrente da carame-
lização dos açúcares e da reação de Maillard. O extrato 
de malte, por conter em sua composição os açúcares na 
forma reduzida (como dextrose e maltose), e aminoácidos 
livres, potencializa a reação de Maillard. 

Em aplicações de panificação podemos evidenciar 
alguns principais benefícios do malte como em:
•	 Bolo de chocolate: principalmente benefícios senso-

riais; arredondamento de sabor e dulçor e potenciali-
zação do sabor do chocolate.

•	 Pães macios: benefícios tecnológicos como redução 
do tempo de fermentação e forneamento, obtenção 
de células mais uniformes que se mantém ao longo do 
shelf-life, além de conferir uma coloração mais dourada 
e maior maciez.

•	 Pizza: aumento da crocância e uniformidade na colo-
ração da massa.

•	 Panettone: benefícios tecnológicos como redução do 
tempo e temperatura de fermentação e forneamento, 
além de conferir umectancia para a massa e diferen-
ciação no sabor.

•	 Biscoito cream cracker: auxilia no processo de fer-
mentação e contribui para os atributos de crocância, 
brilho e coloração.

O uso de extrato de malte, porém é ilimitado. O ex-
trato de malte Liotécnica é produzido sob condições de 
higiene e qualidade rígidas e controladas, tendo a planta 
auditada e aprovada por empresas de reconhecimento 
internacional e possuindo as certificações ISO22000 e 
Kosher.

Prove e aprove esta receita única:

4. Colocar a massa em uma superfície polvilhada, adicio-
nando aos poucos o restante da farinha de trigo e mis-
turar bem até que  a massa solte das mãos e fique lisa.

5. Untar um recipiente com óleo e deixar a massa des-
cansar por aproximadamente 50min. O ideal é que a 
massa dobre de volume.

6. Misturar novamente a massa e dividir em pequenas por-
ções. Abrir a massa com um rolo até atingir a espessura 
desejada. Levar ao forno em uma assadeira untada.

7. O forno já deve estar pré-aquecido (a 270°C) neste 
momento. O tempo de assamento varia de acordo com 
o forno utilizado.

Massa sem recheio: Contar cerca de 10 minutos. Se 
dourar rápido demais, baixe a temperatura e vire a massa 
para que a coloração fique uniforme.

Massa recheada: Assar a massa sem recheio por cerca 
de 3 minutos. Retirar a massa e rechear com os ingre-
dientes de sua preferência. Retornar a massa recheada 
ao forno até que todos os ingredientes estejam cozidos 
e derretidos.

8. Retirar a pizza do forno e saborear.

O malte, além de suas propriedades nutritivas, agrega 
sabor, confere coloração dourada e uma crocância ideal 
para a massa de pizza.

* Thássia A. de M. Conti é engenharia de alimentos P&D – Aplica-
ção da Liotécnica.

Liotécnica Tecnologia em 
Alimentos Ltda.

Av. João Paulo I, 900 
06818-901 - Embu, SP
Tel.: (11) 4785-2300 

www.liotecnica.com.br

Massa De pIzza
Ingredientes peso (Kg) (%)
Farinha de trigo 1,18 58,95
Sal refinado 0,035 1,77
Fermento biológico fresco 0,030 1,49
Água filtrada 0,54 26,79
Óleo de soja 0,16 8,04
extrato de Malte Liotécnica (eMs-a) 0,029 1,47
Açúcar refinado 0,029 1,47
TOTaL 2,00 100,00

Preparo: 
1. Misturar em um recipiente todos os pós: aproxima-

damente 2/3 da farinha de trigo, o sal e o fermento.
2. Aquecer a água a 45ºC e adicionar o óleo de soja.
3. Peneirar os ingredientes secos e misturar com os in-

gredientes líquidos.

61

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

60

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

ESPECIAL PANIFICAÇÃOESPECIAL PANIFICAÇÃO



Aplicações de soro de leite como in-
grediente alimentício têm sido utilizadas 
principalmente ao longo dos últimos 20 
anos, mas o uso do soro de leite é muito 
antigo, e vem desde a Grécia antiga. 

Atualmente os padeiros mais mo-
dernos do varejo e assim como nas 
grandes indústrias têm redescoberto os 
benefícios do soro. Eles estão se fami-
liarizando com as qualidades do soro, e 
têm utilizado o soro em larga escala em 
produtos tradicionais como: pães, bolos, 
bolachas, biscoitos, sobremesas, tortas, 
cookies, donuts e waffles. 

O soro doce em pó é um subproduto 
obtido por meio da secagem do soro 
proveniente da fabricação de queijos 
tais como Cheddar e Suíço, que foi pas-
teurizado e ao qual não foi adicionado 
nenhum tipo de conservante. Com o sur-
gimento de novas tecnologias, o soro e as 
frações do soro se tornaram ingredientes 
alimentares muito versáteis e valorizados 
hoje em dia.

Nos Estados Unidos, 24% do soro 
em pó e 2% do concentrado protéico de 
soro de leite (WPC) usados em alimentos 
destinam-se ao uso direto no setor de 
panificação. Um percentual significativo 
do soro em pó e do WPC é ainda usado 
em misturas secas - muitas dos quais 
são na verdade misturas preparadas para 
panificação.

Proteínas de soro podem ser utiliza-
das para substituir clara de ovo, ovo intei-
ro e leite em pó desnatado em produtos 
de panificação, oferecendo vantagens 
econômicas e nutricionais.

O soro de leite apresenta baixo teor 
de gordura e de colesterol, dessa forma 
podem substituir ovos em formulações 
de cookies, adicionando cor e sabor. Além 
disso, o soro também pode substituir 
parcialmente o leite em pó desnatado na 
maioria das formulações de panificação. 
Veja a tabela a seguir para fins de compa-
ração as composições típicas de soro de 
leite em pó, do leite em pó desnatado, e do 
concentrado protéico de soro (WPC - 34):

o soro de Leite nA 
PAniFiCAÇÃo

da formação de géis irreversíveis 
(massa firme) coagulados por 
calor. A firmeza de gel melhora 
à medida que aumenta a con-
centração de proteína, ou seja 
adicionando-se maior quantidade 
de proteína obtém-se uma massa 

mais firme.

Escurecimento/desenvolvimento 
da casca

As proteínas de soro ajudam na  
obtenção de uma casca dourada quando 
a lactose (um açúcar redutor), junta-
mente com outros açúcares redutores na 
formulação, sofrem a reação de Maillard. 
Como a lactose não é fermentada pela le-
vedura do fermento, este açúcar redutor 
permanece disponível para o desenvolvi-
mento da cor da casca. Esta reação de 
escurecimento não-enzimático também 
produz flavor.

Emulsificação
O concentrado protéico de soro de 

leite tem capacidade emulsificantes. Isto 
faz com que se reduzam os níveis adicio-
nados de emulsificantes em produtos de 
panificação e também aumente o tempo 
de vida de prateleira. O WPC auxilia na 
dispersão da gordura usada na massa de 
muitos produtos de panificação. Disper-
são eficiente pode reduzir o nível de gor-
dura em algumas fórmulas ou aumentar 
a eficácia da gordura em outras.

* Tatiana Penteado Durelli é engenheira de alimen-
tos da US Dairy Export Council.

US Dairy Export Council
Av. Lins de Vasconcelos, 3.282 - Conj. 31

04112-010 São Paulo, SP
Tel.: (11) 5084-0820

www.udesc.org/southamerica

Soro Doce 
em Pó (%)

Leite em Pó 
Desnatado (%)

Concentrado Protéico de 
Soro 34%, WPC - 34 (%)

Proteína 11,0 - 14,5 34,0 - 37,0 >34,0
Lactose 63,0 - 75,0 49,5 - 52,0 >55,0
Ácido 
Butírico 1,0 - 1,5 0,6 - 1,25 >4,0

Minerais 8,2 - 8,8 8,2 - 8,6 >8,0
Umidade 3,5 - 5,0 3,0 - 4,0 <4,0

propriEdadEs 
funcionais do soro 
Em produtos dE 
panificação

Maior valor nutricional
Proteínas do soro contêm todos os 

aminoácidos indispensáveis a uma dieta 
saudável. Estes aminoácidos também 
são de fácil digestão e assimilação pelo 
organismo. 

Retenção de água
Ingredientes de soro potencializam 

a capacidade de retenção de água em 
produtos de panificação conferindo 
benefícios ao produto. A capacidade de 
um produto de panificação reter água 
melhora a textura do produto e ajuda 
a conservar as qualidades gustativas 
em formulações com teor de gordura 
reduzido.

Flavor/aroma
O soro de leite e seus derivados, 

conferem aos produtos de panificação 
um sabor (flavor) suave e levemente 
adocicado, o qual permite que outros 
flavors, tais como chocolate e várias es-
peciarias desenvolvam plenamente todo 
seu potencial sensorial. Além disso, a 
lactose presente em ingredientes de soro 
reage com proteínas durante a etapa de 
forneamento, originando compostos de 
flavor, bem como fragrâncias voláteis que 
dão ao pão seu aroma típico. 

Desenvolvimento de estrutura
O concentrado protéico de soro de 

leite (WPC) ajuda a construir a estrutu-
ra de produtos de panificação por meio 

Está chegando a hora da tem-
porada de panetone, é o momento 
daquele aroma característico no 
ar. O panetone, diferente do que os 
consumidores imaginam, exige um 
planejamento especial e antecipado, 
para que um dos principais produtos 
de festas de final de ano não falte para 
ninguém. 

A Vogler Ingredients, se orgulha 
em fazer parte deste produto tão 
especial, mesmo que de forma indi-
reta. Oferecendo soluções para que 
a cada ano, melhorarmos o que já é 
bom. A nossa idéia é além de manter 
a tradição, criar novas opções para 
atender a todas as opiniões.

A grande pergunta é: O que pode-
mos fazer melhor?

Existe uma demanda, que a todo 
ano vem crescendo para panetones 
Diet. O destaque na linha de subs-
titutos de açúcar é sem dúvida a 
estévia, único edulcorante natural do 
mercado, juntamente com umectan- 
te sorbitol e a fibra polidextrose como 
agente de corpo, conseguimos desen-

PAnetone CHegAndo!
volver um produto saboroso, que tem 
perfil para agradar até que não tem 
restrição ao açúcar. 

Ainda nesta linha, foi desenvolvido 
um panetone light, substituindo par-
cialmente a gordura pelo Z-Trim, que 
possui um outro papel importante de 
umectante, deixando o produto final 
com aquela caracteristica de produto 
fresco com maior qualidade. 

O Z-trim, alias é um ingredien-
te muito especial, que vem sendo 
utilizado mesmo na fabricação dos 
panetones tradicionais, 
pois a sua característica 
multifuncional, tem um si-
nergismo especial na mas-
sa, proporcionando uma 
maior maciez e frescor 
durante todo o shelf life do 
panetone. O Z-Trim, é uma 
celulose amorfa com gran-
de retenção de umidade. 
Os desenvolvimentos com 
este ingrediente foram 
sucesso absoluto.

Além de diversos ingredientes 
que falaremos mais abaixo, uma 
grande estrela da Vogler para esta 
campanha, é sem dúvida os Aromas 
especialmente desenvolvidos para es-
tas aplicações. O aroma do panetone 
tradicional, com suas características 
aromáticas de baunilha e laranja, 
onde o nosso produto tem uma ex-
celente fixação após o produto ser 
forneado, obviamente não podemos 
deixar de destacar o aroma para 
chocotone.

Porém a divisão Vogler Flavors 
tem muito mais a oferecer, 
com a procura crescente dos 
consumidores para produtos 
diferentes como brigadeiro, 
leite condensado, doce de leite 
entre várias outras opções, te-
mos know how para desenvol-
ver aromas personalizados que 
podem surpreende-los.

Confira abaixo a lista dos 
principais ingredientes que a 
Vogler Ingredients disponibi-

liza para este importante mercado:

•	 Aromas Vogler Flavors.
•	 Conservantes: ácido sórbido, sor-

bato de potássio e propionato de 
cálcio.

•	 Corante sintético idêntico ao na-
tural betacaroteno.

•	 Espessante: CMC e goma xantana.
•	 Emulsificantes: CSL, mono 90, 

lecitina de soja.
•	 Aromatizantes: vanilina e aroma 

de panetone!!

•	 Edulcorante artificial: sacarina
•	 Edulcorante natural: estevia
•	 Umectante: sorbitol e fibra de 

milho (Z-Trim)
•	 Ingrediente multifuncional e subs-

tituto de gordura: Z-Trim 
•	 Agente de corpo: polidextrose

Entre em contato conosco, e  
conheça o que mais podemos oferecer.

* Angela Weiss é e executiva de contas e 
Régis Inácio é Marketing Coordinator da 
Vogler Ingredients

Vogler Ingredients Ltda.
Estrada Particular Fukutaro Yida, 1.173 

09852-060 - São Bernardo  
do Campo, SP

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