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ÔMEGA-3 VEGETAL 
A LycoRed lançou no mercado um novo ômega-3 vegetal, 

o Lyc-O-Mega 10 AL. O ingrediente é produzido à base de 
óleo DHA de algas, de alta qualidade, o que o torna adequado 
a vegetarianos. O novo ômega-3 vegetal foi desenvolvido es-
pecialmente para uso em panificação e confeitaria, tendo sido 
testado com sucesso em chocolates, biscoitos e pães que foram 
reforçadas com Lyc-O-Mega 10 Al.  A barra de chocolate (5g), 
por exemplo, contém 5mg de DHA, que é um terço da dose 
diária recomendada, sem comprometer seu sabor.  A tecnologia 
de microencapsulação utilizada pela LycoRed facilita a forti-
ficação dos alimentos cozidos, que tradicionalmente podem 
ser fortificados com ômega-3. Os ácidos graxos ômega-3 são 
encontrados em peixes e em alguns óleos vegetais. Inúmeras 
pesquisas indicam que o ômega-3 reduz inflamações e ajudam 
a prevenir algumas doenças crônicas, como doenças cardíacas e 
artrite, bem como desempenham papel fundamental na função 
cerebral, crescimento e desenvolvimento normais.  A forma 
vegetal do ômega-3, ao contrário do óleo de peixe, possui a 
vantagem de ser sustentável e se adequar aos vegetarianos e 

as crianças, que são mais sensíveis aos sabores. 
A LycoRed é uma empresa baseada na ciência, com insta-

lações regionais nos Estados Unidos, Europa e Israel. Fornece 
carotenóides naturais e uma ampla variedade de outros ingre-
dientes nutricionais e corantes para suplementos dietéticos, 
alimentos funcionais e bebidas.

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS CRESCE NOS EUA 
De acordo com a pesquisa EUA Organic Food Market 

Analysis, a indústria de alimentos orgânicos vem crescendo 
forte nos Estados Unidos.  A indústria obteve um crescimento 
homólogo de 5,1% em 2009, estando bem à frente do cresci-
mento global da indústria alimentícia no país. Enfatizando as 
tendências de mercado atuais e futuras, o relatório revela ainda 
que a indústria irá orquestrar um aumento de 12,2% CAGR 
durante 2010/2014. A pesquisa identifica que o segmento de 
frutas e legumes é o mais dominante entre os segmentos de 
alimentos orgânicos nos Estados Unidos; em 2009, respondeu 
por 38% do mercado total de alimentos orgânicos. Além de 
frutas e vegetais, vários outros segmentos, incluindo produtos 
lácteos, bebidas e alimentos empacotados,  também têm con-
tribuído fortemente para os avanços da indústria de alimentos 
orgânicos. Esses segmentos têm visto uma agressividade no 
lançamento de novos produtos e suas prateleiras também tem 

aumentando nos supermercados e hipermercados. Prevê-se 
que, com a rápida expansão desses segmentos de mercado, 
os Estados Unidos manterão sua posição de liderança na 
indústria global de orgânicos e continuarão a ser um dos 
destinos mais atraentes para os gigantes da indústria mundial 
de alimentos orgânicos.

O relatório é resultado de uma ampla pesquisa e uma 
análise objetiva do potencial do mercado de alimentos 
orgânicos nos Estados Unidos, que apresenta o desem-
penho histórico, atual e futuro de todos os segmentos de 
destaque, incluindo frutas e produtos hortícolas, bebidas, 
laticínios, alimentos embalados, pão e cereais, etc. Além 
disso, o relatório fornece informações/estatísticas sobre a 
infra-estrutura orgânica da exploração da terra, o compor-
tamento do consumidor e uma análise dos mecanismos da 
cadeia de fornecimento. 

Mercado,
Empresas&Cia.



O VALOR NUTRICIONAL  
DO COGUMELO 

É crescente o interesse do consumidor por fontes na-
turais de vitaminas, e o cogumelo comestível é uma delas, 
embora se saiba muito pouco a respeito do valor nutri-
cional daqueles cultivados no Brasil. Segundo uma pesquisa 
do Departamento de Ciências de 
Alimentos da Faculdade de Engenha- 
ria de Al imentos da Unicamp  
(FEA), champignons, shiitakes e shi-
mejis, que foram as três espécies 
analisadas, revelaram-se excelentes 
alimentos pelo alto teor de proteínas 
e fibras alimentares e baixo teor de 
lipídios. O trabalho baseou-se em três 
espécies de cogumelos cultivados e 
comercializados no Brasil: a Agaricus 
bisporus, o conhecido champignon de 
Paris; a Lentinula edodes, o shiitake; e a Pleorotus ostreatus, o 
shimeji. A preocupação inicial foi determinar, na composição 
das três espécies, as porcentagens de água, carboidratos, 
proteínas, fibras alimentares e lipídios. Na segunda etapa do 
estudo, foram avaliadas metodologias para determinação 
simultânea de vitaminas do complexo B (B1, B2, B6, B12, H e 

PP) e desenvolvimento e validação da metodologia analítica para 
a determinação das vitaminas B1 e B2, além da determinação da 
vitamina C e folatos e das quantidades de fósforo, já que as in-
formações preliminares consideravam os cogumelos como fonte 
desses nutrientes. Segundo a pesquisa, a análise estatística das 
determinações experimentais mostrou diferenças significativas 
na composição centesimal de cogumelos da mesma espécie 
provenientes de diferentes lotes, embora água, carboidratos 

e proteínas mantenham-se como os 
principais constituintes. Os cogumelos 
apresentam considerável quantidade de 
fósforo, mas os teores de vitamina C 
não permitem considerá-los fonte dessa 
vitamina. Constituem rica fonte de folatos 
e a contribuição na dieta para o aporte 
dessas vitaminas é significativa. Mas, em-
bora presentes, as vitaminas B1 e B2 não 
aparecem com teores significativos e, por 
isso, não podem ser considerados fontes 
dessas vitaminas e sua contribuição na 

dieta não é expressiva.  As metodologias desenvolvidas não per-
mitiram detectar a presença das demais vitaminas do complexo 
B, o que não quer dizer que não possam estar presentes, por 
exemplo, as vitaminas B6 e B12. Segundo a pesquisa, os cogumelos 
apresentam uma quantidade considerável de fósforo, quantidade 
razoável de proteínas e menos de 5% de gorduras. 
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ADITIVOS MINERAIS (Estabilizados)
Cálcio, Cobre, Ferro, Potássio, Magnésio, Sódio e Zinco.

ADOÇANTES ENCAPSULADOS (Liberação Controlada)
Acessulfame, Aspartame, Sucralose e Sistemas.

AMIDOS E MALTODEXTRINAS (GMO Free)
Amidos Modificados e Nativos, Dextrose, Maltodextrinas e outros.

CORANTES NATURAIS
Beterraba, Cenoura, Elderberry, Pimentão, Repolho e outros.

FOSFATOS
Especialidades (Carnes e Lácteos), Monocálcico, Pirofosfatos,Tricálcico,
Tripolifosfatos e outros.

FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS
Ervilha –Pea Fiber IG , Milho e Trigo - Nutriose®.

FRUTAS E VEGETAIS (Concentrado, Crunchies e Pó)
Ameixa, Blueberry, Beterraba, Cogumelo, Pimentão e outros.

FUNCIONAIS
Floridizina, Fucus vesiculosus, Glucosinolatos, Proantocianidina e outros.

HIDROCOLÓIDES
Agar-Agar, Goma Acácia e Sistemas.

POLIÓIS
Maltitol (Líquido e Pó), Manitol, Sorbitol (Líquido e Pó) e Xilitol.

PROTEÍNAS E DERIVADOS
Glúten de Trigo, Proteína de Batata, Proteína de Ervilha e outros.

OUTROS

Representante exclusivo:
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O GRÃO DE BICO EM FOCO
Seja no homus, seja com arroz, seja no falafel, na salada, na 

sopa, seja como pão de grão de bico, como massa para torta 
e, até mesmo, como petisco, o grão de bico é uma delícia e 
nutritivo. Rico em proteínas, sais minerais, vitaminas do com-
plexo B e ferro, o grão de bico estimula o funcionamento dos 
intestinos, devido à grande quantidade de celulose contida na 
casca, o que é ótimo para alguns autistas que têm o intestino 
preso. Do ponto de vista nutricional, o grão de bico é um exce-
lente alimento. Também conhecido como o alimento da alegria, 
essa leguminosa possui em suas propriedades o triptofano 
(substância que provoca a produção de serotonina responsável 
pela ativação dos centros cerebrais).  A Universidade Hebraíca 
de Jerusalém divulgou recentemente um estudo comprovando 
que o grão de bico combate a depressão, aumenta a ovulação 
das mulheres e ajuda no desenvolvimento das crianças. E é 
ótimo também para tratamentos cardiovasculares, pois cada 
100g de grão, contém 6g de fibras, sendo nas sua maioria, 
fibras solúveis, ajudando de uma forma bastante eficaz o 
organismo, colaborando para que somente seja absorvido 
pelo intestino as substâncias necessárias, eliminando assim o 
excesso de glicose (açúcar) e colesterol, favorecendo, então, a 
diminuição do colesterol e triglicérides totais no sangue. Essa 
é mais uma vantagem para autistas em dietas, pois muitos têm 
problemas com fungos, (candidíase) e bactérias e é o açúcar 
que proporciona um ambiente propício para eles.

Além de combater os fungos , o grão de bico age de forma 
similar à do hormônio estrógeno e combate a dor muscular, 
anti-inflamatório, antibiótico.

E esse grão tão gostoso ainda é um alimento prebiótico, 
ou seja, é um carboidrato não digerível pelo corpo, isto é, 
possui uma configuração molecular que o torna resistente 

à ação de enzimas e afeta beneficamente o hospedeiro, es-
timulando seletivamente o crescimento e atividade de uma 
ou mais bactérias benéficas do cólon, melhorando a saúde 
do seu hospedeiro. Dessa forma, o grão de bico ajuda na 
manutenção da flora intestinal (alimentando as bactérias be-
néficas chamadas probióticos), estimula a motilidade intestinal 
(trânsito intestinal), contribui com a consistência normal das 
fezes, prevenindo assim a diarréia e a constipação intestinal 
por alterar a microflora colônica por uma microflora saudável 
e possui efeito bifidogênico, isto é, estimula o crescimento 
das bifidobactérias. Essas bactérias suprimem a atividade de 
outras bactérias que são putrefativas, que podem formar 
substâncias tóxicas.

Como podemos ver, é considerado um alimento funcio-
nal, ou seja, além de apresentar propriedades nutricionais 
básicas, desempenha outras ações fisiológicas que ajudam na 
promoção da saúde. E pode ser utilizado também em forma 
de farinha (sem perder propriedades) e além de substituir a 
farinha de trigo na dieta SGSC, ele auxilia de diversas formas. 

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DO PAINÇO
O painço é um cereal integral de semente pequena, ar-

redondada e normalmente de cor amarela, mas que também 
pode ser branca ou avermelhada. Diversas pesquisas apontam 
os benefícios de uma dieta baseada em cereais integrais a 
fim de evitar doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade 
e morte prematura. O painço é mais que uma alternativa 
interessante aos outros cereais integrais por ser fonte de im-
portantes nutrientes como, por exemplo, manganês, magnésio, 
fósforo e triptofano. Possui quase tanta proteína quanto o 
trigo, mas não contém glúten e, por isso, pode ser consumido 
por pessoas celíacas, que são sensíveis a essa proteína. Outros 
pontos positivos desse alimento são o baixo teor de gordura, 
as poucas calorias e a fácil digestão. Não bastasse ser saudável, 
esse cereal tem um sabor agradável e uma forma de prepa-
ro bastante versátil, podendo ser preparado solto, como o  
arroz, ou cremoso, como um mingau, nas versões salgadas ou 
doces. O painço pode ser considerado um alimento auxiliar 
na saúde cardiovascular devido ao seu alto teor de magnésio. 
Estudos mostram que o magnésio tem um papel importante 
na redução da pressão arterial e do risco de infartos. Uma 

xícara de painço cozido fornece 25% da necessidade diária 
de magnésio. O fósforo é essencial tanto no funcionamento 
como na estrutura do nosso corpo. Faz parte da matriz 
dos ossos, por isso alimentos fontes de fósforo são impor-
tantes para mantê-los fortes e resistentes. O painço, assim 
como outros cereais integrais, é boa fonte de magnésio. O  
magnésio está relacionado com a secreção de insulina e 
melhor uso de glicose. Além disso, a semente também é uma 
ótima fonte de fibras, que auxiliam no controle da absorção 
da glicose. Alimentos ricos em fibras, como o painço, podem 
evitar o surgimento de pedras na vesícula. Estudos mostram 
que pessoas que têm uma dieta com maiores quantidades de 
fibras têm 13% menos risco de terem pedras na vesícula se 
comparados aos que consomem menos. A presença de fibras 
na alimentação diminui a absorção de gordura e a secreção 
de bile, daí menos chance dos cálculos. Uma dieta rica em 
cereais integrais, como o painço, por causa dos nutrientes 
antioxidantes e fibras, oferece proteção contra o câncer de 
mama em mulheres na pré-menopausa. O painço tem ainda 
lignanas de efeito protetor contra o câncer.



WHEY PROTEIN - PROTEÍNA 
ISOLADA DO SORO DE LEITE

O termo whey protein refere-se às proteínas isoladas do soro 
do leite. Essas proteínas são extraídas da porção aquosa do leite 
gerada durante o processo de fabricação de queijos e coalhadas. 
Durante décadas, esse soro considerado um subproduto foi 
dispensado pela indústria de alimentos, vindo a ser somente a 
partir da década de 70 pesquisado por cientistas, que passaram 
a estudar as propriedades daquela proteína.  Atualmente, tal pro-
teína é conhecida como um alimento funcional e de apreciáveis 
aplicações nutricionais. Existem diferentes tipos de produtos à 
base de whey protein disponíveis no mercado, que se diferenciam 
quanto ao processo de extração, digestibilidade e velocidade de 
absorção; teores de proteínas, gorduras, carboidratos, lactose e 
presença de substâncias bioativas. Popularmente, são comerciali-
zadas, basicamente, três diferentes tipos de whey protein: isoladas, 
contradas e hidrolisadas. A whey protein isolada alcança altos 
teores de proteínas, que podem chegar a 95% da composição do 
produto e apenas pequenas quantidades ou, até mesmo, ausência 
de outros componentes, tais como lactose e gorduras, entre 
outros. A whey protein concentrada possui um menor valor 
protéico, que varia entre 25 e 90% de absorção com, porém 
uma quantidade considerável de lactose, gordura, sais minerais e 
outros componentes. Já a whey protein hidrolisada evidencia sua 
alta digestibilidade e consequentemente sua rápida absorção. Há 

um consenso frente às pesquisas, afirmando-se que os valores de 
macro e micronutrientes da whey protein estão acima da média, 
quando comparadas àqueles de outra fonte protéica, fornecen-
do, assim, importantes propriedades nutricionais a este tipo de 
proteína. Sabe-se que diferentes fontes de proteína exibem taxas 
de digestibilidade diferentes, interferindo, consequentemente, 
nas taxas de oferta de aminoácidos.  A whey protein é mais 
efetiva em acentuar a hipertrofia muscular quando comparadas 
a alimentos integrais, uma vez que seus aminoácidos seriam mais 
prontamente disponibilizados para a síntese protéica. Diferente-
mente da caseína, que forma coalhos no interior do estômago 
levando de 7 a 8 horas para ser absorvida, a whey protein possui 
característica solúvel, o que lhe confere rápida digestibilidade e 
absorção. Uma maior quantidade de aminoácidos circulantes no 
organismo logo após o exercício é fundamental para manter a 
integridade da massa muscular, proporcionar hipertrofia, assegu-
rar a recuperação pós-exercício e, possivelmente, sustentar uma 
ótima função imune. Entretanto, para um melhor aproveitamento 
desses fatores, um controle estratégico e planejado de tempo em 
relação à ingestão protéica e à atividade física são importantes. 
Atualmente, a RDA para ingestão de proteína em adultos sadios 
é de 0,8g/kg/dia. No entanto, estudos alegam que essa recomen-
dação pode subestimar as quantidades necessárias de proteínas 
para indivíduos que se exercitam e que, caso seja seguida poderá 
desequilibrar negativamente o balanço nitrogenado, conduzindo 
esses indivíduos para um possível estado catabólico, prejudicando 
a recuperação do exercício.

Solução natural para mascarar aftertaste em bebidas

 .

O consumidor atual busca benefícios à saúde em suas bebidas, sem abrir mão do sabor. Tal fato é um 
desafio à indústria, especialmente em bebidas de baixa calorias (ou zero açúcar), em que adoçantes 
intensivos são utilizados.

PURAC® FIT Plus, um ácido láctico natural de elevado grau de pureza, atua regulando o pH e é capaz 
de mascarar com sucesso o sabor residual indesejável de edulcorantes artificiais e naturais, incluindo Stévia.

A Purac é sua parceira no aprimoramento do sabor, desenvolvendo produtos inovadores e fornecendo 
suporte técnico há mais de 70 anos. Para maiores informações, por favor visite ww.purac.com/beverages.  

T: +55 11 5509 3099

F: +55 11 5103 0599
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ALIMENTO COM 
PROPRIEDADES 
ENERGÉTICAS E 
TERMOGÊNICAS 

Acaba de chegar ao mercado um 
alimento que reúne propriedades ener-
géticas, antioxidantes e termogênicas 
em uma única porção e que possui uma 
combinação de ingredientes exclusivos 
e selecionados para agir de forma si-
nergística, proporcionando ao mesmo 
tempo disposição e energia. O alimento 
possui ainda efeito termogênico, que 
aumenta o metabolismo e auxilia na 
oxidação de gorduras. A ação estimulante e energética é 
proporcionada por substâncias como a cafeína, presente no 
guaraná e chás derivados da Camellia Sinensis, como o chá 
verde e vermelho, enquanto a ação termogênica é proporcio-
nada pela ação combinada de substâncias como os polifenóis, 

CRESCEM PROBLEMAS DE 
NUTRIÇÃO EM PAÍSES RICOS

Durante o 2º Congresso Mundial de Saúde Pública e 
Nutrição, realizado em Portugal, foram apresentados diversos 
estudos que revelam evidências de que a fome oculta, que 
é a deficiência de micronutrientes, tem crescido em países 
desenvolvidos, apesar dos consumidores terem acesso à 
alimentação adequada e a campanhas de educação nutricio-
nal. A DSM, empresa ativa no desenvolvimento de diversos 
produtos nutricionais, organizou um fórum dentro do Con-
gresso para discutir o problema. Estudos realizados em países 
europeus e na América do Norte apontam que o consumo 
de vitaminas, incluindo A, E e D, além do ácido fólico, está 
abaixo do recomendado. Dados de um estudo desenvolvido 
pelo Projeto HELENA, Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition 
in Adolescence (Nutrição para adolescentes europeus como 
forma de promover uma vida saudável), que pesquisou a 
situação de micronutrientes em adolescentes europeus, 
mostram a existência de motivo para preocupação também 
entre as gerações mais jovens. Com base na hipótese da 
Teoria de Triagem, da Universidade da Califórnia, a ingestão 
adequada de micronutrientes não é necessária somente para 
prevenir deficiências imediatas, mas também para reduzir 
o risco de problemas no futuro. Um estudo realizado pelo 
Centro de Envelhecimento e Mobilidade da Universidade 
de Zurique, revela que a deficiência em vitamina D não 
resulta somente no aumento de fraturas ósseas, mas pode 
causar disfunção muscular (fraqueza, dor) mesmo antes de 
ocorrerem os efeitos sobre os ossos. Uma triagem feita em 
Zurique sobre fraturas no quadril revelou que suplementos 

vitamínicos na dose correta diminuíram significativamente as 
taxas de internação (39%), pela redução das lesões relaciona-
das à queda (60%) e redução de infecções graves em até 90%. 
Isso significa que as avaliações atuais sobre a ingestão diária 
recomendada de vitamina D são importantes para a saúde 
pública. Não é apenas para a vitamina D que os pesquisadores 
têm encontrado funções novas e interessantes. O Centro para 
Alimentação e Saúde da Universidade de Ulster, na Irlanda do 
Norte, também mostrou que a vitamina B2 pode ter impacto 
positivo na redução da hipertensão. O estudo sugere que 
existe um polimorfismo genético específico (genótipo TT), 
que afeta 10% da população ocidental e pode estar ligado 
à pressão arterial. A ligação entre a variação genética e a 
hipertensão arterial é a vitamina B2, já que esses indivíduos 
parecem ser particularmente sensíveis à suplementação dessa 
vitamina. Pesquisas recentes mostraram que em casos de 
pacientes com polimorfismo e diagnóstico de doença car-
diovascular prematura, uma dose 1,6 mg de vitamina B2 por 
dia durante 16 semanas resulta em diminuição de 9mmHg na 
pressão arterial sistólica. A diminuição de apenas 2mmHg na 
pressão arterial sistólica pode levar a uma redução de 10% 
da mortalidade por acidente vascular cerebral, o que ressalta 
o impacto clínico significativo que a vitamina B2 poderia ter 
neste grupo de pessoas hipertensas. De acordo com a DSM 
Produtos Nutricionais, isso destaca a importante ciência das 
interações entre genes e nutrientes - uma área que a DSM 
está extremamente interessada em levar adiante. 

Apesar da deficiência de micronutrientes ser especialmen-
te importante em países em desenvolvimento, onde a atenção 
é necessária para salvar vidas a cada ano, a fome oculta também 
ocorre no mundo desenvolvido e não deveria ser ignorada, já 
que o seu impacto na saúde pública no futuro será significativo.

catequinas presentes nos chás, cafeína 
e antioxidantes presentes na casca 
de laranja amarga em pó, chamada 
de citrus aurantium. Desenvolvida por 
especialistas em nutrição e tecnologia 
de alimentos do Centro de Pesquisa 
Sanavita (CEPS), a formulação exclusi-
va contém também outros nutrientes 
com ação antioxidante, como a vita-
mina C e o selênio, antioxidantes que 
protegem o organismo da ação danosa 
dos radicais livres. Indicado para o con-
sumo principalmente de quem realiza 
atividade física, o produto também 
contém vitaminas B1, B3, B6 e o mineral 
picolinato de cromo, micronutrientes 
que ajudam o metabolismo de diver-
sas formas. Denominado de Thermo 

Ripped, o alimento apresenta-se na forma de pó solúvel em 
água e possui três versões: limão, abacaxi e maracujá. Todas são 
livres de açúcar, adoçados com sucralose, sem conservantes e 
corantes artificiais. O preparo da bebida é instantâneo; basta 
adicionar 10g do pó em água e mexer bem.



MELANCIA É EFICAZ 
CONTRA PRESSÃO ALTA

Não importa em quantas fatias seja dividida, a melancia 
ainda manterá uma série de benefícios - o agradável saber 
adocicado, baixas calorias, alto nível de fibras e muitos 
nutrientes. E agora há mais um item nessa lista: um novo 
estudo concluiu que a melancia pode ser uma arma natural 
eficaz contra a pré-hipertensão, um precursor das doenças 
cardiovasculares.  A pesquisa, a primeira desse tipo realiza-
da em humanos, foi feita por cientistas da Universidade do 
Estado da Flórida, nos Estados Unidos. Os pesquisadores 
descobriram que a ingestão diária de 6g do aminoácido  
L-citrulina/L-arginina, retirados do extrato da melancia, 
durante seis semanas, resultou em uma melhoria da função 
arterial. Essa descoberta sugere que este alimento funcional 
tem um efeito vasodilatador, que pode impedir que a pré-
hipertensão progrida para a hipertensão total, um importante 
fator de risco para ataques cardíacos e derrames. O efeito 
imediato foi uma redução da pressão arterial aórtica em 
todos os nove participantes pré-hipertensivos, sendo quatro 
homens e cinco mulheres na pós-menopausa, com idades 
entre 51 e 57 anos.  A melancia é a mais rica fonte natural 
comestível de L-citrulina, a qual está intimamente relacionada 
com a L-arginina, um aminoácido necessário para a formação 
do óxido nítrico essencial para a regulação do tônus vascular 

e para a manutenção de uma pressão arterial saudável. Uma 
vez no corpo, a L-citrulina é convertida em L-arginina. Simples-
mente consumir a L-arginina como suplemento dietético não 
é uma opção para muitos adultos hipertensos porque pode 
causar náuseas, desconforto gastrointestinal e diarréia. Por 
outro lado, a melancia é bem tolerada por praticamente todos 
os pacientes. Os participantes no estudo-piloto não relataram 
nenhum efeito adverso. E, além dos benefícios vasculares da 
citrulina, a melancia é uma fonte abundante de vitamina A, 
B6, C, potássio, fibras e licopeno, um antioxidante poderoso.
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SOJA TERÁ ESTUDO 
MERCADOLÓGICO EM 2011

O sabor exótico da soja para o paladar brasileiro e a falta de 
tradição do uso dessa leguminosa têm dificultado sua adoção 
no mercado interno. Com o propósito de mudar esse pano-
rama, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(EPAMIG), a Embrapa e a Fundação Triângulo desenvolvem 
cultivares de soja especial para alimentação humana, com sabor 
mais suave e elevado teor de proteína, por meio do Programa 
de Melhoramento Genético da Soja para Alimentação Humana. 
Duas variedades de soja foram desenvolvidas, a BRS MG 790ª, 
amarela, e a BRS MG 800ª, marrom. De acordo com a EPAMIG, 
essas variedades possuem paladar diferenciado em relação a 
cultivar Conquista, que ainda é a mais utilizada na indústria 

de alimentos à base de soja. Pesquisadores da EPAMIG têm 
realizado, ainda em escala inicial, hibridação entre os genitores 
com características de interesse.  A partir dos resultados dos 
cruzamentos realizados artificialmente são selecionadas plantas 
individuais que serão testadas em parcelas experimentais. Um 
estudo mercadológico da soja está sendo realizado pelo Arranjo 
Produtivo Local (APL) de Biotecnologia do Triângulo Mineiro 
para avaliar o potencial da cadeia produtiva da soja. Com o 
apoio de consultores, serão estudadas diferentes maneiras de 
comercialização das cultivares das sojas BRS MG 790A e BRS 
MG 800A.  A previsão para conclusão do estudo é janeiro 
de 2011. A próxima etapa será a produção de sementes da 
soja geneticamente melhorada. Participam do processo 16 
investidores, das regiões Alto Paranaíba, MG, Triângulo Mineiro, 
MG, e Alta Mogiana, no Nordeste de São Paulo, que levarão o 
produto para o mercado. 

O CAFÉ COMO  
ALIADO DA SAÚDE 

O tradicional café, uma das bebidas mais consumidas no 
mundo, pode ser um grande aliado da saúde. Se apreciado com 
moderação, pode auxiliar no combate à obesidade, depressão, 
alcoolismo, distúrbio de déficit de atenção e embotamento 
cerebral. No Brasil, segundo maior consumidor de café, existe 
em torno de 195 tipos de café tradicional, 78 tipos de café 
superior e 103 de café gourmet, sendo classificado como o 
maior produtor mundial e exportador do grão. 

O café é rico em zinco, magnésio, ferro, proteínas, amino-
ácidos e uma substância denominada quinídeo, produto da 
torra (ou borra) que é um excelente antioxidante. Em São 
Paulo, existe um trabalho em algumas escolas estaduais em que 
empresas oferecem café às crianças antes do início das aulas. 
Nessas escolas houve uma melhora no índice das notas, no 

desempenho escolar, na concentração e no grau de dispersão, 
comprovando os benefícios da cafeína sobre os estudantes. As 
propriedades benéficas do café podem ser obtidas por meio de 
bebida em doses moderadas, cremes, loções, máscaras faciais, 
manipulações com cafeína e com seus bioflavonóides.
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 A FARINHA COMO  
ALIADA DA BOA FORMA

BEBIDA LÁCTEA FUNCIONAL
Um grupo de formandos do curso de Engenharia de 

Alimentos do Instituto Mauá de Tecnologia criou uma be-
bida láctea funcional que auxilia na prevenção de doenças 
degenerativas, além de manter a boa funcionalidade do 
intestino. Com sabor e cor característicos do maracujá, 
a bebida desenvolvida possui em sua composição bacté-
rias probióticas que mantêm o equilíbrio da microbiota 
intestinal e contêm substâncias como vitaminas A, B2, B6, 
D, E, colina e inositol, cálcio e ômega-3. Todas essas subs-
tâncias possuem propriedades que auxiliam na prevenção 
de doenças como a osteoporose, Mal de Parkinson e Mal 
de Alzheimer. Basicamente, a bebida é composta de leite 
e soro de leite em pó reconstituídos com água, açúcar, 
estabilizantes, concentrado de fruta e mix de vitaminas, 
minerais, ômega-3 e fermentos lácteos (microorganismos 
vivos probióticos). Uma parte dos ingredientes é misturada, 
depois o preparado é levado para pasteurização, recebendo 
a adição dos fermentos lácteos e chegando à fermentação, 
última etapa do preparo. Por ser um produto que busca 
auxiliar a prevenção de doenças degenerativas, desenvolvi-
das geralmente na velhice, a bebida tem como público-alvo 
jovens e adultos que desejam garantir um envelhecimento 
sadio. Para obter o resultado desejado, o grupo recomenda 
a ingestão diária de 200ml da bebida, exercícios físicos e 
uma boa alimentação. 

Grande aliada da alimentação saudável e da dieta balancea-
da, cada uma surpreende com seu poder em relação ao corpo 
e à saúde. Trigo, milho, mandioca, centeio, aveia e linhaça, a lista 
dos tipos de farinhas é extensa e seus benefícios inúmeros; 
além de serem saborosas opções quando polvilhadas em 
iogurtes, sucos, saladas ou sopas. A farinha de aveia é a mais 
completa nutricionalmente. Rica em proteínas, fibras e vita-
minas, previne diabetes, câncer de intestino e colesterol ruim, 
além de aumentar a saciedade e melhorar o funcionamento 
do intestino. Na sequência, vem a farinha de linhaça, que tem 
como diferencial o auxílio no combate à acne, e a de maracujá, 
que ajuda o corpo a eliminar toxinas. Teoricamente, todo grão 
pode ser transformado em farinha, através da moagem, mas, 
na hora de escolher entre a 
farinha branca e a integral, 
opte pela últ ima, pois 
devido à refinação, a 
farinha branca perde 
alguns nutrientes 
importantes que 
são encontra-
dos na integral.
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CAFÉ FORTIFICADO 
O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, só 

perdendo para a água. Mas, além de ser apreciado pelo aroma 
e sabor peculiares e por suas propriedades estimulantes, o 
café pode vir a ser um aliado no combate às deficiências nu-
tricionais. Para aproveitar a popularidade da bebida a favor da 
melhoria da nutrição, uma pesquisa desenvolvida na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) criou o café torrado e 
moído fortificado com ferro e zinco. A intenção era verificar 
se o café poderia ser um veículo adequado para a fortificação, 
permitindo uma absorção adequada dos minerais adicionados 
a sua matriz; o resultado foi excelente. No caso desse projeto, 
o enfoque escolhido foi a fortificação do café em pó, por ser 
mais acessível às pessoas de baixa renda do que o café solúvel. 
Durante os dois anos da pesquisa, diferentes concentrações 
de ferro e zinco foram experimentadas no Laboratório de 
Bioquímica Nutricional e de Alimentos da UFRJ até se chegar 
à concentração ideal de nutrientes que deveria ser adicionada 
ao pó de café. Cada xícara do café fortificado desenvolvido 
atende a 20% da recomendação da OMS para a ingestão diária 
de ferro e de zinco. O próximo passo do projeto foi avaliar se os 
minerais adicionados ao pó de café ficariam retidos no coador 
na hora do preparo ou se passariam pelo coador, mantendo 
as suas propriedades nutricionais também no café pronto para 
beber. Para isso, a eficácia da adição de ferro e zinco foi testada 
de acordo com os diversos métodos utilizados no preparo do 
café em pó, como as cafeteiras elétrica e italiana, os coadores 
de pano, de náilon e de papel, e a máquina de café expresso. 
A pesquisa revelou que as bebidas preparadas com cafeteira 

elétrica e com máquina de café expresso foram as que mais 
preservaram as propriedades nutricionais do ferro e do zinco 
adicionados ao pó original, com cerca de 40% de aproveitamen-
to desses minerais. Depois que as melhores condições para o 
preparo do café fortificado foram observadas, outra etapa da 
pesquisa foi a análise sensorial. Nessa fase, 80 provadores, entre 
eles um grupo treinado para perceber sabores característicos 
do café e um grupo de pessoas não treinadas, participaram de 
testes de degustação que determinaram o limiar da percepção 
dos micronutrientes adicionados ao pó pelos consumidores. Os 
provadores não perceberam diferenças entre o sabor do café 
fortificado e o do café comum, até mesmo em doses acima 
daquelas utilizadas na fortificação, o que indica que o produto 
pode vir a ter uma boa aceitação do público. Antes mesmo de 
ser fortificado com ferro e zinco, o café em pó utilizado nos 
testes já havia recebido um tratamento especial. Diferente da 
torra escura frequentemente encontrada nas marcas comuns 
do mercado, ele foi preparado com uma torra média clara e 
com uma metodologia de torrefação recentemente desenvol-
vida que ajudam a preservar outras importantes propriedades 
nutricionais. O café que foi enriquecido no estudo foi obtido sob 
condições específicas para torná-lo o mais saudável possível, a 
ponto de preservar as suas moléculas de ácidos clorogênicos e 
lactonas, responsáveis pelo fato do café ser o alimento que mais 
contribui para a capacidade antioxidante, além de ser uma be-
bida com potenciais propriedades antidiabetes, antibacteriana e 
hepatoprotetora, entre outras. Ainda não há previsão de quando 
o produto deve chegar ao mercado, mas o objetivo principal é 
que ele venha a ser empregado como uma ferramenta de apoio 
às políticas de assistência à saúde. 

JABUTICABA - BENEFÍCIOS À SAÚDE E 
MUITO SABOR NA CULINÁRIA

A jabuticaba, que deixa várias pessoas com água na boca, também é uma saborosa 
opção para receitas de geléias, licores, refrescos, bolos e molhos.  Além de saborosa, 
a jabuticaba protege e estimula a reparação dos tecidos ricos em colágeno, principal 
proteína da pele, auxiliando no combate as rugas. A fruta pequenina, de formato 
arredondado e de cor roxo-escura, também auxilia na redução do colesterol, ajuda 
na melhora da circulação sanguínea, melhora as defesas imunológicas e apresenta 
propriedades anticancerígenas, entre muitos outros benefícios. Além da suculenta 
polpa branca do interior, a casca pode ser consumida junto com sucos e na pre-
paração de geléias. A casca é rica em substâncias que trazem diversos benefícios 
a saúde, como a antocianina, que é capaz de prevenir o envelhecimento precoce, 
e a pectina, que auxilia na redução da velocidade de absorção dos alimentos, à 
medida que são ingeridos.

Aditivos e ingredientes para Indústrias 
de Alimentos, Bebidas e Rações. www.sunset-foodingredients.com.br  •  e-mail: vendas.sunset@uol.com.br  •  Fone/Fax:  (11) 4655-4678 / 4652-2000

 Antioxidantes
 Aminoácidos
 Aromatizantes
 Conservantes
 Corantes Artificiais (Ajanta)
 Edulcorantes de Corpo
 Edulcorantes Intensos (Naturais e Sintéticos)
 Emulsificantes
 Funcionais/Nutracêuticos

 Hidrocolóides/Espessantes 
 Óleos Essenciais
 Realçadores de Sabor
 Reguladores de Acidez/Estabilizantes
 Sucos Concentrados
 Vegetais Desidratados
 Saneantes/Floculantes/ Tratamento de água

*Formulamos Blends 



PEPSICO CRIA EMPRESA DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS

PROPRIEDADES 
ANTIEPILÉTICAS E 
ANTIINFLAMATÓRIAS  
DO ÔMEGA-3 

Dois estudos brasileiros recentes indicam que o  
ômega-3 pode ajudar no tratamento da epilepsia e no 
controle de inflamação crônica em casos de resistência 
insulínica. As propriedades antiinflamatórias do ômega-3 
em casos de resistência insulínica foram apresentadas pelo 
professor de pós-graduação de Medicina Antienvelhecimen-
to da UNIP, Dr. Jorge Jamili. Segundo o médico, devido a 
essas mudanças, o homem reduziu entre cinco e dez vezes 
o consumo de ômega-3, o que aumentou a predisposição 
para o desenvolvimento de doenças crônicas. A crescente 
prevalência de alimentos com alto índice glicêmico nas 
refeições faz com que os níveis de glicose e de insulina 
subam rapidamente após ingestão de alimentos, porém os 
níveis do primeiro caem muito mais rapidamente do que os 
do segundo, criando resistência insulínica. Dessa forma, o 
organismo fica mais suscetível a inflamações crônicas, daí a 
importância da suplementação alimentar com ômega-3. Para 
o Dr. Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da 

Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), uma dieta 
rica em ômega-3 traz ainda melhora no ritmo cardíaco, 
reduz o nível de triglicérides e colesterol LDL no sangue e 
previne a formação de coágulos. Segundo o médico nutró-
logo, as principais fontes da substância são peixes de água 
fria, como sardinha, salmão, arenque, atum e anchova, mas 
já existem compostos suplementares eficazes. Um outro 
estudo destacou as propriedades antiepiléticas do ômega-3, 
apresentadas pelo Prof. Fulvio Scorza, do Departamento de 
Neurologia e Neurocirurgia da UNIFESP/EPM (Universida-
de Federal de São Paulo). A análise mostrou neurogênese 
em ratos após ingesta de ômega-3, ou seja, nasceu mais 
massa cerebral, em comparação com o grupo de controle, 
sem ômega-3, e registrou queda de 50% dos casos de crises 
epilépticas após ingesta de um grama por dia da substância. 
Segundo o Prof. Scorza, estudos internacionais já indicaram 
que o ômega-3 é importante para o desenvolvimento ce-
rebral e de tecidos nervosos em pessoas, mas é a primeira 
vez que se observa neurogênese induzida pelo uso da subs-
tância. Esses resultados sugerem que pode ser indicada a 
suplementação alimentar com ômega-3 como antiepilético.  
A epilepsia é um distúrbio cerebral provocado por descarga 
neuronal intensa e que produz disfunções motora, sensorial 
ou psíquica associadas à perda de consciência e convulsões. 
Atinge 1% das pessoas em países desenvolvidos e o dobro 
desse índice nos países em desenvolvimento.

Trata-se do Grupo Global Nutrition, voltado para 
alimentos funcionais, laticínios e outros itens saudáveis. 
A nova empresa, com sede em Chicago, nos Estados 
Unidos, foi criada pela Pepsico para triplicar as vendas 
desses itens em um prazo de dez anos. A ideia é chegar 
a US$ 30 bilhões. Em cinco anos, a empresa pretende 

cortar 25% do sódio em algumas de suas principais mar-
cas e o mesmo percentual de açúcar nas bebidas (em 
dez anos). Segundo a Pepsico, os investimentos nesse 
segmento é devido a demanda por produtos de maior 
valor nutritivo, principalmente em países emergentes, 
como Brasil, China e Índia.
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