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Mercado,
Empresas&Cia.

CERVEJARIAS CRIAM 
ALTERNATIVAS 

PARA QUEM NÃO 
CONSOME GLÚTEN

Cortar o glúten da alimentação é uma necessidade para milhões 
de pessoas que portam a doença celíaca, ou uma opção para quem 
acredita nesse tipo de dieta. Quem não consome essa proteína pre-
cisa eliminar muitas coisas de seu dia a dia, entre elas a cerveja, feita 
com base na cevada, cereal que contém glúten. No entanto, cada 
vez mais cervejarias oferecem opções da bebida que podem ser 
consumidas por esse público. O grande problema para os celíacos 
quando se fala em cerveja é que não só seu principal cereal, a cevada, 
contém glúten, como outros muito comuns na fabricação também. 
É o caso do trigo, centeio e a aveia. Para poder ser consumida por 
essas pessoas, a bebida precisa ter no máximo 20 ppm (partículas 
por milhão) de glúten, índice considerado seguro pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e usado pela indústria alimentícia brasi-
leira. No Brasil, é possível encontrar rótulos nacionais sem glúten, 
como a Lake Side, a Dortmund Tivva e a Capitu Diadorim, ou es-
trangeiras, como a Estrela Damm Daura, da Espanha, e a Mongozo, 
da Bélgica. A cervejaria Lake Side foi a primeira do país a produzir 
cervejas glúten free, com uma técnica protegida por patente que 
deixa a bebida com um índice bem mais baixo, entre 3 e 4 ppm. 
O processo faz um tratamento enzimático durante a mostura que 

quebra as proteínas do glúten com mais eficiência. O processo 
criado pela Lake Side permite fazer estilos variados. A cervejaria 
já fez Imperial Stout, Barley Wine, entre outros, e hoje, tem em 
sua linha anual uma Lager leve, uma Malzbier e uma American Pale 
Ale. O processo de quebra das partículas por enzimas, no entanto, 
sempre fará com que a cerveja perca corpo. A diferença é pouco 
perceptível, mas em alguns casos o corpo é corrigido com o uso 
de carboidratos ou deixando mais açúcar residual. Outra forma 
de produzir cervejas desse tipo é substituir a fonte de açúcar por 
cereais, como milho, arroz, sorgo, trigo sarraceno e quinoa, que não 
contêm glúten. Isso, no entanto, cria um problema, já que muda as 
características da bebida.
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OS BENEFÍCIOS DO CONSUMO DIÁRIO DE IOGURTE
O iogurte é uma excelente alternativa ao leite para a intolerância 

à lactose. A maioria das pessoas com intolerância à lactose não sofrem 
seus efeitos nocivos, como dor, flatulência e diarreia após o consumo 
de iogurte. Isso porque, no iogurte, a maioria do teor de lactose do 
leite é convertido em ácido láctico durante a fermentação. O iogurte 

Fibra
solúvel natural

Fibregum™ é uma linha de produtos totalmente natural, GMO free, com no mínimo 90% de fi bras dietéticas solúveis de goma 
acácia cuidadosamente selecionadas. Fibregum™ tem apelo de rótulo limpo (clean label) para os consumidores porque é de 
origem 100% vegetal (disponível na versão orgânica). Numerosos estudos clínicos demonstram os benefícios da goma acácia, 
incluindo sua propriedade prebiótica na dosagem de 5 a 10 g/dia e melhor regulação do trânsito intestinal para um sistema 
digestivo saudável. Um novo estudo conduzido pela Nexira fornece evidências adicionais mostrando o Fibregum™ como uma 
alternativa natural para proteger a barreira intestinal. 

www.nexira.com - info-brasil@nexira.com

Benefícios
prebióticos comprovados
Excepcional tolerância digestiva
Reforço na barreira intestinal*
Clean Label e Certificação Orgânica

Fibra
solúvel naturalsolúvel natural

Benefícios

Fibregum™

*Patente pendente WO 2015162447

Estas declarações são indicadas apenas aos fabricantes, não aos consumidores. Uma vez que as condições de uso estão fora de nosso controle, sugerimos avaliar essas declarações para se 
certifi car que elas cumpram com os regulamentos locais

é facilmente digerível e oferece mais benefícios nutricionais do que 
leite. O iogurte também é popular como uma fonte de probióticos. 
Os probióticos são microorganismos benéficos para o organismo. O 
iogurte contém bactérias boas que garantem um estômago saudável 
e aparelho digestivo. Os probióticos são extremamente úteis em di-

versas condições gastrointestinais, como constipação, 
diarreia, doença inflamatória intestinal e infecção pelo 
Helicobacter pylori, que pode levar a úlceras pépticas. 
A inclusão de iogurte em refeições diárias impede o 
aparecimento destas condições e ajuda a manter um 
sistema digestivo saudável. As bactérias presentes no 
iogurte também são bons para a saúde do cólon. O 
elevado teor de cálcio do iogurte também previne 
o câncer de cólon. Outro benefício do iogurte é na 
perda de peso, o que ocorre devido ao seu teor de 
cálcio. Estudos têm mostrado que pessoas que incluem 
iogurte desnatado em sua dieta diária perdem peso 
mais facilmente do que aqueles que não o fazem. Isso 
ocorre porque o cálcio auxilia na queima de gordura, 
promovendo, assim, a perda de peso. O iogurte reduz 
especialmente a gordura ao redor da barriga. Devido 
a estas razões, o iogurte desnatado é altamente re-
comendado para pessoas que querem perder peso. 
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SAÚDE EM CORES 

Além disso, possui vitamina C e niacina (vitamina B3), que alguns 
estudos indicam auxiliar na redução dos níveis de colesterol e 
triglicérides sanguíneos. A cereja,  quando consumida fresca, pode 
trazer muitos benefícios. Seus principais nutrientes são os ácidos 
naturais, como o salicílico, o succínico e o málico. O ácido salicílico 
tem ação anti-inflamatória, é tão importante que é utilizado como 
um dos componentes de analgésicos. Já os ácidos succínico e málico 
eliminam toxinas do sangue e estimulam as glândulas digestivas. A 
framboesa está entre as frutas mais ricas em fibras solúveis. Essas 
fibras, ao ajudarem na eliminação de gorduras, melhoram os níveis 
de colesterol no sangue, reduzem o risco da formação de cálculos 
biliares e retiram metais e toxinas indesejáveis do corpo, fazendo 
uma verdadeira faxina no organismo. Entre outros nutrientes pre-
sentes na fruta está o manganês, necessário para o crescimento 
e desenvolvimento dos ossos, que atua na saúde dos nervos e na 
normalização do nível de açúcar no sangue. A pimenta, em especial 
as vermelhas, são boas fontes de vitamina A e C. Contém também 
bioflavonóides, que podem ajudar na prevenção de alguns casos de 
câncer, e capsaicina, que pode atuar como anticoagulante, auxiliando 
na circulação sanguínea. A amora é fonte de silício, um mineral que 
estimula as proteínas de sustentação (colágeno e elastina), dando 
firmeza e tonicidade à pele. Por isso, o silício, junto com os antioxi-
dantes da amora, favorece o rejuvenescimento do corpo. Por ser 
rica em potássio, sua utilização como tônico muscular nas práticas 
esportivas vem crescendo. Isso porque o potássio tem papel im-
portante para o relaxamento muscular, promovendo a dilatação dos 
vasos e melhorando o fluxo sanguíneo, além de ser essencial para a 
conservação do equilíbrio ácido/base do organismo. A amora possui 
ainda boas doses de pectina e, para completar, seu suco quente ainda 
auxilia contra problemas na garganta, como rouquidão e inflamações.

As cores dos alimentos revelam a pre-
dominância de determinados nutrientes que 
podem ser ótimos para a saúde e até prevenir 
doenças. Por isso, quanto mais colorido for 
o prato, mais nutrientes e benefícios para 
a saúde ele trará. Os alimentos vermelhos 
fazem parte dessa aquarela nutritiva. Esse 
grupo é rico em licopeno, uma substância 
antioxidante que confere a cor avermelhada 
aos alimentos. Quando absorvido pelo orga-
nismo, o licopeno combate os radicais livres, 
além de proteger o coração e, por combater 
estes radicais, reduz o risco de alguns tipos de 
câncer, entre eles o de próstata. Além disso, 
os carotenóides presentes nos alimentos 
vermelhos pertencem à família da vitamina 
A, previnem o envelhecimento precoce e 
ainda fortalecem o sistema imunológico. As 
vitaminas também fazem parte dos alimentos 
de cor vermelha, que possuem as vitaminas 
A, C e do complexo B, além de sais minerais, 
como ácido fólico, potássio e cálcio. Entre 
os alimentos de cor vermelha, as opções são 
saborosas. O morango, por exemplo, é uma 
excelente fonte de antioxidantes. Além de antocianina, ácido elágico 
e licopeno, essa fruta apresenta catequina e delphinidin, dois com-
postos fenólicos que potencializam a ação contra os radicais livres, 
responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. A catequina 
ainda auxilia no fortalecimento das defesas do organismo. O morango 
ainda é rico em fibras solúveis, que auxiliam na redução do coles-
terol. O tomate é fonte de minerais, como potássio, cálcio, fósforo, 
sódio, magnésio e ferro, além das vitaminas C, A e do complexo B. 
Além do licopeno, o tomate contém betacaroteno, outro poderoso 
antioxidante que protege as células contra a ação dos radicais livres. 
A maçã, tem como principal substância a pectina, fibra solúvel que 
auxilia na diminuição dos níveis de colesterol e no bom funciona-
mento intestinal. Diminuindo os níveis de colesterol, diminuem-se 
também os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
Essa fruta também contém ácido málico, que contribui para absorção 
de vitamina C e estimula as funções cerebrais. É importante consu-
mir a maçã com casca, pois é na casca que se concentram a maior 
parte das substâncias benéficas ativas. A romã, além do ácido elágico, 
conta com os benefícios dos ácidos gálico e protocatequínico. Juntos, 
barram moléculas que danificam as estruturas das células que podem 
causar câncer. Os ácidos elágico e gálico têm o poder de proteger 
as paredes internas das artérias, reduzindo as chances de ocorrer 
problemas cardiovasculares, como infarto e AVC. Outros nutrientes, 
como potássio, vitamina A e ácido fólico, também são encontrados na 
fruta. O ácido fólico é essencial para o desenvolvimento do sistema 
nervoso do bebê e, por isso, a recomendação é que seja consumido 
desde o comecinho da gravidez. O caqui ajuda no bom funcionamento 
intestinal por conta do seu alto teor de fibras. É fonte de fósforo, 
cálcio e sódio, além de betacaroteno, que tem ação antioxidante. O 
pimentão vermelho, assim como o caqui, é fonte de betacaroteno. 
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PESQUISA DESENVOLVE PRIMEIRO QUEIJO PROBIÓTICO 
DE LEITE DE CABRA DO BRASIL

Um queijo fabricado com leite de cabra tipo Boursin, com mi-
croorganismos de efeito benéfico, chamados probióticos, chegará ao 
consumidor fluminense no próximo ano. O queijo foi desenvolvido 
por pesquisadores da Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio 
de Janeiro e da Embrapa Caprinos e Ovinos do Ceará, que aposta-
ram em produtos derivados do leite de cabra com probióticos, cuja 
demanda tem sido crescente nos últimos anos. O queijo Boursin 
é conhecido na França como um triplo creme, de sabor sutil e 
consistência cremosa. O queijo probiótico de leite caprino é um 
produto de coagulação mista, elaborado com coalho para queijo e 
bactérias do tipo Bifidobacterium animalis e Lactobacillus acidophilus. 
Por ser produzido com leite de cabra e não ser adicionado de creme, 
possui percentual menor de gordura e lactose e níveis elevados de 
proteína e aminoácidos essenciais. O maior desafio tecnológico da 
equipe de pesquisa foi manter elevada a quantidade das bactérias 
probióticas até o momento do consumo. Segundo os pesquisadores, 
os queijos são considerados bons veículos para bactérias probió-
ticas por apresentarem menor acidez e maior teor de proteínas, 
o que contribui para manter as bactérias adicionadas. Além disso,  
O produto atende às exigências para produtos probióticos. Uma nova 
perspectiva buscada pela Embrapa é identificar e testar bactérias 

nativas do leite caprino para o desenvolvimento de novos queijos e 
outros produtos regionais. 
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VITAMINA K AUXILIA NA COAGULAÇÃO SANGUÍNEA

A BelVita, marca de produtos integrais da Mondelēz Brasil e 
pioneira do segmento de biscoitos de bem-estar, renova suas emba-
lagens, apresentando um visual mais moderno e atrativo. A mudança 
traz cores mais vibrantes às embalagens da marca, expressando dis-
posição e energia, que refletem o conceito de explorar os benefícios 
para começar bem o dia. A nova identidade busca uma comunicação 
mais impactante nos pontos de vendas e dialoga com um projeto de 
renovação da identidade da marca desenvolvido em países europeus. 
O mais recente lançamento da marca, BelVita Minis, versão miniatura 
e em porção individual de 42g, já está presente nas gôndolas com a 
nova identidade. O produto permite diferentes formas de consumo, 
sendo ideal para acompanhar iogurte e frutas com mel no café da 
manhã, por exemplo. A iniciativa é a aposta de BelVita para aumentar 
a penetração nos lares brasileiros, com um baixo desembolso e venda 
unitária, proporcionando um melhor custo-benefício para o consu-

midor. Além do Minis, BelVita conta 
com um portfolio composto por 
cinco sabores regulares no seu 
formato tradicional de 90g - Leite 
e Aveia, Cacau e Avelã, Mel e Cacau, 
Maçã e Canela e Cacau e Cereais. 
A marca, que chegou ao Brasil em 
2010 e ocupa a segunda posição do 
segmento em valor, já está presente em 1,5 milhão de lares brasileiros.

Além do posicionamento de café da manhã, a marca reforça a 
linha completa composta por um portfólio variado com o objetivo 
de proporcionar opções gostosas para integrar um café da manhã 
equilibrado e um começo de dia leve e gostoso. São cinco sabores 
regulares (Mel e Cacau, Leite e Aveia, Maçã e Canela, Cacau e Avelã 
e Cacau e Cereais) e dois minis: Leite e Cacau e Cacau e Cereais.

BELVITA MODERNIZA IDENTIDADE VISUAL 
E APRESENTA NOVA EMBALAGEM

Estudos recentes apontam a 
importância da vitamina K para 
auxiliar na circulação e coagula-
ção do sangue, fixar o cálcio nos 
ossos e impedir a calcificação do 
tecido das artérias, reduzindo o 
risco de arteriosclerose, além de provocar o endurecimento das veias 
e desencadear doenças como enfarte e derrame. Solúvel em gordura, 
a vitamina K é tão importante para a coagulação do sangue, que seu 
nome deriva da palavra alemã koagulation. Além disso, desempenha um 
importante papel na mineralização óssea, proporcionando o equilíbrio 
de diversos nutrientes essenciais para o organismo, como sais mine-
rais, antioxidantes, neuronutrientes, enzimas, vitaminas e aminoácidos. 
Apesar da vitamina K estar presente em várias fontes vegetais e ser 
produzida pelo organismo, muitas pessoas ainda sofrem com sua 
deficiência. Recém-nascidos prematuros e indivíduos que passaram 
por cirurgia bariátrica ou tomam medicamentos que dificultam a 
absorção de gorduras são os que mais precisam ingerir suplementos 
de vitamina K, para evitar sangramentos excessivos após ferimentos, 
das gengivas e nariz, hematomas no corpo e o rompimento de vasos 
sanguíneos, entre outros problemas. Um dos benefícios da vitamina K 
para a saúde é a coagulação do sangue. A vitamina K ajuda as proteínas 
a se transformarem em substâncias que contribuem para a coagula-
ção do sangue, auxiliando também na cicatrização. A vitamina K faz 
parte do ácido glutâmico, um aminoácido que promove uma reação 
química chamada de carboxilação que permite que o sangue de uma 
ferida aberta pare e coagule, evitando o excesso de sangramento. 
Outro benefício é para a saúde óssea. A vitamina K ajuda na fixação 
do cálcio, contribuindo para a construção e manutenção da estrutura 
dos ossos e dentes. Beneficia os ossos, pois bloqueia a formação de 
osteoclastos (células ósseas) que fazem com que os minerais fiquem 
disponíveis para outras funções corporais, ocasionando um processo  

chamado de desmineralização. 
Além disso, a osteocalcina, pro-
teína relacionada à densidade 
mineral óssea, deve ser quimica-
mente alterada através de car-
boxilação (processo associado 

à coagulação do sangue) para manter a saúde. A vitamina K é um 
ingrediente chave na carboxilação, pois permite que a osteocalcina 
da proteína ajude a fortalecer a composição dos ossos. A vitamina k 
também combate a aterosclerose. A elasticidade e complacência dos 
vasos precisa estar correta para que eles consigam aceitar a pressão 
sanguínea sem se romper. Estudos apontam que a vitamina K auxilia 
na elasticidade dos vasos sanguíneos e, devido a este benefício, tam-
bém ajudam a prevenir a aterosclerose, doença cardíaca coronária 
que provoca o estreitamento dos pequenos vasos sanguíneos que 
fornecem sangue e oxigênio ao coração. Além dos benefícios já 
citados, a vitamina K controla o açúcar no sangue, contribuindo para 
a regulação do açúcar no sangue, pois o pâncreas produz insulina e 
contém o segundo mais alto teor de vitamina K no corpo; é um anti-
inflamatório, sendo que o seu consumo ajuda a reduzir a libertação da 
glicoproteína de interleucina-6, um importante fator para a inflamação 
no interior do corpo; e é importante durante a gestação. Mulheres 
grávidas que sofrem de náuseas e vômitos geralmente são diagnos-
ticadas com deficiência de vitamina K. Além disso, no caso de bebês 
prematuros, a suplementação com essa vitamina é importante porque 
essas crianças correm maior risco de terem hemorragia espontânea. 
Representante exclusiva do Grupo Balchem no Brasil, a Kilyos traz ao 
mercado brasileiro os minerais quelatos Albion®, divisão da Balchem, e 
agora também a linha de sais VitaCholine®, do mesmo Grupo. Também 
é representante exclusiva da NattoPharma, líder mundial em pesquisa 
e desenvolvimento em vitamina K2 e fornecedora internacional da 
vitamina K2 MenaQ7.
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ITAMBÉ INVESTE EM VALOR AGREGADO

MIRTILO  
É UM DOS ALIMENTOS MAIS RICOS EM ANTIOXIDANTES

Especialmente popular na América do Norte e na Europa, o 
mirtilo começou a ser cultivado no Sul do Brasil, onde o clima é 
mais friozinho e propício, em meados da década de 1980. O frutinho, 
conhecido também como blueberry, é considerado um dos alimentos 
mais ricos em antioxidantes. Segundo análises, os compostos fenóli-
cos do mirtilo são dez vezes mais do que no morango, outra fonte 

desses elementos. Essas moléculas são eficientes em neutralizar a 
ação dos radicais livres e reduzir o risco de doenças, como o câncer. 
Os compostos fenólicos também evitam a oxidação do colesterol 
LDL. É justamente essa versão oxidada que serve de matéria-prima 
para a formação de placas que grudam nas artérias e atrapalham o 
fluxo sanguíneo, processo que pode levar ao infarto.

A Itambé Alimentos está concluindo o investimento de R$ 50 
milhões na linha de produtos de maior valor agregado, como os leites 
especiais e iogurtes.O aporte foi considerado fundamental para que a 
empresa mantivesse o crescimento de mercado e de faturamento, em 
um ano marcado pelas oscilações de preços, custos elevados e queda 
no consumo. De acordo com a Itambé, a estratégia de investir na linha 
de produtos de mais valor agregado foi positiva e será mantida em 
2017. Com o investimento, a empresa ampliou a produção de iogurtes 
e de leites especiais, como os produtos sem lactose, e reforçou sua 
atuação no mercado. A Itambé também destaca o crescimento de 
10% no volume de iogurtes e leites especiais comercializados pela 
empresa. O aporte também inclui o desenvolvimento da linha Itambé 
PRO de leite UHT, com alto teor de proteína e zero lactose. Para o 
próximo ano, as expectativas são de um mercado mais estável e de 
início da recuperação econômica do país. Ainda não foi definido se 
novos investimentos serão feitos, mas a estratégia de ampliar a atuação 
no segmento de produtos de mais valor será mantida.

Com capacidade de processar 3,5 milhões de litros de leite 
ao dia, a Itambé possui um portfólio composto por cerca de 190 
produtos entre leites, iogurtes, requeijões e doce de leite. Terceira 
maior empresa de laticínios do Brasil, a Itambé conta com cinco 
unidades industriais, sendo quatro em Minas Gerais e uma em Goiás.
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AS FARINHAS MAIS SAUDÁVEIS

para incrementar qualquer receita. A farinha de cevada é riquíssima 
em fibras e nutrientes importantes para o bom funcionamento do 
intestino. Os grãos inteiros podem ser usados em pratos salgados, 
doces, biscoitos e panquecas e, até mesmo, no preparo de pães. A 
farinha de chia, cujas sementes já são conhecidas há um tempo por 
seus inúmeros benefícios na alimentação, é ótima para preparar pães, 
bolos, tortas e incluir nas saladas, iogurtes e vitaminas. As sementes 
de chia são ricas em nutrientes de ação antioxidante e proteínas, 
além de possuírem bastante fibra.

Nos últimos anos, diversos tipos de farinhas surgiram 
no mercado devido ao despertar de muitos para 
uma vida mais saudável e interesse da in-
dústria alimentícia em atender a 
essa demanda, incluindo 
ao grupo de interesses 
os consumidores com 
alergias e/ou intolerân-
cias alimentares. Entre 
as farinhas existen-
tes no mercado, a de  
arroz, disponível na ver-
são branca e integral, é 
amplamente utilizada na 
culinária para quem tem 
intolerância ao glúten, 
pois é uma excelente 
substituta para a farinha 
branca e seus derivados. 
Com ela pode-se fazer 
bolos, tortas, panquecas 
e waffles. Muitas vezes, 
dependendo da receita, é necessário utilizar a goma xantana para 
proporcionar maciez. Oura opção é a farinha de aveia, rica em fibras 
solúveis e também de beta-glucana, substância que auxilia na dimi-
nuição de colesterol no sangue. Pode ser incluída nas receitas de 
panquecas, bolos, tortas e até biscoitos. A farinha de berinjela tem 
tantos benefícios quanto o legume in natura. Possui boa quantidade 
de fibras que, aliadas ao consumo diário de água, ajudam a dar sa-
ciedade e, dependendo da combinação, evitar o pico insulínico. Pode 
ser combinada com a de trigo ou outra que tenha boa fermentação, 

AJINOMOTO DO BRASIL ENTRA NO SEGMENTO ESPORTIVO
Nacionalmente reconhecida pela sua forte presença no 

varejo, onde atua com produtos como Sazón®, Vono®, MID® e 
FIT™, a Ajinomoto do Brasil lança o aminoVital®Gold. Os pro-
dutos aminoVital® formam a marca mundial focada em nutrição 
esportiva especializada do Grupo Ajinomoto e, desde que iniciou 
a comercialização, em 1995, conta com cerca de 2 milhões de 
consumidores em todo o mundo. A chegada do aminoVital®Gold 

marca a entrada da Ajinomoto do 
Brasil no novo segmento e cele-
bra o 60º aniversário da atuação 
da empresa no país. O produto 
oferece em sua composição nove 
aminoácidos essenciais (que não 
são produzidos pelo organismo e 
devem ser adquiridos por meio 
da alimentação): BCAA - leu-
cina, isoleucina e valina -, lisina, 
metionina, fenilalanina, treonina, 

triptofano e histidina. Segundo a Ajinomoto, o aminoVital®Gold 
é um alimento que fornece uma combinação de aminoácidos 
essenciais isolados, sem o aporte excessivo de calorias, gorduras 
ou carboidratos, sendo que a sua composição exclusiva também 
permite a absorção mais rápida dos aminoácidos pelo organismo, 
levando aproximadamente 30 minutos. Os sachês individuais 
de aminoVital®Gold podem ser diluídos em 200ml de água ou 
ingeridos diretamente na boca. A recomendação de consumo é 
de um sachê ao dia e, para praticantes de esportes, seu consumo 
pode ser preferencialmente logo após a atividade física. O pro-
duto é comercializado exclusivamente por e-commerce, no site  
www.aminovital.com.br, com entregas para todo o Brasil. Cada 
embalagem contém 14 unidades. 
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INGREDION INOVA COM DOIS LANÇAMENTOS VOLTADOS 
PARA O MERCADO DE PRODUTOS NUTRITIVOS

No ano em que a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) declarou oficialmente 2016 
como International Year of Pulses, a Ingredion lança no mercado duas 
linhas de farinhas proteicas de leguminosas e com alto teor de 
proteína e fibras sob as marcas VitessenceTM Pulse e HomecraftTM 
Pulse. Estes ingredientes são fruto da parceria com a canadense 
AGT (Alliance Grain Trading), fornecedora global de pulses (legu-
minosas). O Ano Internacional das Leguminosas busca salientar o 
papel de destaque que esses “super alimentos” têm na segurança 
alimentar global e na nutrição. Além de serem livres de glúten e 
possuírem baixíssimo nível alergênico, os ingredientes à base de 
lentilha, ervilha, fava e grão de bico aportam proteína e fibras, com 
baixo conteúdo de gordura. A linha de farinhas e concentrados 
proteicos da Ingredion melhoram o perfil nutricional do alimento 
quando substituem as farinhas tradicionais, como trigo, milho e 
mandioca, além de propiciarem outras funcionalidades adequadas 
para a indústria e o consumidor. Podem também substituir fon-
tes de proteína alergênicas como ovos, soja e leite, com ótimos 
resultados de sabor e textura. As farinhas VitessenceTM Pulse de 
fava, lentilha e ervilha possuem alto conteúdo de proteína e fibra e 
baixo teor de gordura. Possibilitam à indústria levar ao consumidor 
produtos mais nutritivos, como fonte ou ricos em proteína e fibra 
- e sem glúten. Segundo a Ingredion, esta novidade possibilita que 
a indústria ofereça ao consumidor alimentos com ótimo perfil nu-
tricional, eliminando proteínas alergênicas, como soja, ovos e leite, 
e sem deixar de lado a experiência sensorial, o custo competitivo 
e o apelo sustentável de sua cadeia produtiva. A linha Vitessence 
Pulse conquistou esse ano o prêmio de “Ingrediente Alimentício 
Mais Inovador” no FI Innovation Awards, premiação vinculada à 
Food Ingredients South America (FiSA), maior feira da indústria 
de ingredientes alimentícios da região. Já a Homecraft é uma linha 

de farinhas que melhoram o perfil nutricional dos produtos sem 
glúten e clean label - sem modificação química -, ao mesmo tempo 
em que proporciona uma melhor textura em alimentos como pães, 
bolos, biscoitos e snacks. Com aproximadamente duas vezes mais 
proteínas que as farinhas tradicionais, são uma alternativa saudável 
e nutritiva em substituição a esses ingredientes. Outro forte apelo 
dos pulses é a sustentabilidade. Seu cultivo dispensa fertilizantes 
pois produzem o nitrogênio necessário para seu desenvolvimento 
e utilizam quantidade muito menor de água quando comparado 
a outras fontes proteicas de origem animal: são gastos cerca de 
360 litros de água para produzir 1 kg de pulses ante 15.620 litros 
na produção de 1 kg de carne bovina.

A Ingredion é uma empresa global, líder em soluções em 
ingredientes de origem natural. Com expertise em áreas como 
transformação de texturas, redução de açúcar e gordura, melhoria 
de sabor e perfil nutricional de alimentos, seu objetivo é contribuir 
com inovações para acelerar o sucesso de seus clientes em atender 
as necessidades dos consumidores. Com atuação em mais de 100 
países, atende a mais de 60 diferentes setores da indústria, como 
alimentos, bebidas, farmacêutico, higiene pessoal, nutrição animal, 
papel & celulose, entre outros.
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Cenários desafiadores
significam oportunidades!

Onde Valor e
Versatilidade

são Realidade

Na CP Kelco fazemos muito mais que 
oferecer soluções para estabilização e 
suspensão.

Nós entendemos a realidade do 
mercado e entregamos soluções 
multifuncionais que otimizam fórmulas, 
processos e custos.

Podemos apoiá-lo a simplificar seu 
rótulo com a mesma qualidade, 
segurança e pacote de serviços que o 
mercado reconhece e confia.

Deixe a CP Kelco ajudá-lo a tornar 
seus desafios em oportunidades! 
Contate-nos!

GENU® Pectina  |  KELCOGEL® Gelana  |  CEKOL® CMC  |  GENULACTA® Carragena    

GENUVISCO® Carragena  |  GENUGEL® Carragena  |  KELTROL® Xantana   |  GENUTINE®    

Carragena  |  CEKOL® CMC  |  SIMPLESSE® Proteína de Soro de Leite Microparticulada
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DOW APRESENTA 
WELLENCE™ 

GLUTEN FREE PARA 
PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA

Mais de 1% da população mundial sofre com a doença 
celíaca, causada pela intolerância ao glúten. No Brasil, essa 
porcentagem representa mais de dois milhões de pessoas. 
Atenta às necessidades desse público e à crescente demanda 
da população por alimentação mais saudável, a Dow, que 
desenvolve aditivos para a indústria de alimentos e bebidas, 
apresenta o WellenceTM Gluten Free, uma solução facilitadora 
aos fornecedores de panificação e confeitaria na produção de 
itens para quem é intolerante ao glúten. O ingrediente confere 
os mesmos benefícios obtidos com a proteína, como maciez, 
forma e textura agradável. O produto, considerado inovador, 
é à base de celulose e confere aos panificados os mesmos 
atributos do glúten: mantém a aparência, sabor, umidade e a 
textura de pães e massas, com aspectos idênticos aos obtidos 
com a adição da substância. Segundo a Dow, o WellenceTM 
Gluten Free pode revolucionar a indústria de alimentos, devido 
a melhora que proporciona na aeração dentro do alimento 
e também à capacidade de espessar sem deixar viscosidade 
excessiva, facilitando o crescimento da massa e imitando a 
capacidade que o glúten tem de formar uma rede estrutural 
no interior do produto. Entre outros benefícios já destacados, 
o insumo tem alto desempenho, permite manuseio homogêneo 
da massa e evita a perda de estrutura do alimento durante o 
forneamento e a preserva mesmo após o resfriamento, durante 
um longo período de tempo. De acordo com a Dow, por ser 
um aditivo que imita a capacidade estrutural e de absorção de 
água do glúten, o WellenceTM Gluten Free permite que a indús-
tria alimentícia crie uma grande variedade de alimentos sem 
glúten, capazes de satisfazer as necessidades dos consumidores 
atuais, como pães, pizzas, bolos, muffins e bagels. A solução da 
Dow também pode ser combinada com uma grande gama 
de ingredientes para produzir massas tradicionais e integrais, 
com mais qualidade nutricional. O Wellence™ Gluten Free 
está disponível para venda a empresas de pequeno, médio e 
grande porte.

OS NUTRIENTES QUE 
FAZEM DO TOMATE UM 
ALIMENTO FUNCIONAL

Importante componente na refeição diária, o tomate 
é bastante conhecido por seu gosto característico. Além 
do sabor, o fruto possui inúmeros benefícios que prote-
gem desde a saúde dos olhos até o coração. Um de seus 
nutrientes é a vitamina A que, por meio da sua ação an-
tioxidante, protege o organismo dos efeitos nocivos dos 
radicais livres, além de prevenir doenças oculares (como 
a catarata), auxiliar no processo de proteção e reparação 
da pele e, entre outros benefícios, ajudar evitar e com-
bater infecções. O tomate também possui vitamina C, 
que auxilia na proteção do sistema imunológico, protege 
contra doenças cardiovasculares, pois fortalece os vasos  
sanguíneos e regula os níveis de colesterol HDL, previne 
inflamações e desintoxicações, ajuda na digestão de gorduras 
e aumenta a absorção de ferro de fontes vegetais, além de 
ser um nutriente importante para a produção de colágeno. 
Outro nutriente é o licopeno, um poderoso antioxidante 
que possui muitos benefícios. Dentre eles, protege o sistema 
cardiovascular, pois evita a oxidação do LDL (colesterol 
ruim) e previne o envelhecimento precoce e até alguns 
tipos de câncer. O cálcio também está presente no tomate, 
desenvolvendo, fortalecendo e mantendo os ossos e dentes 
saudáveis, favorecendo o ciclo “contração e relaxamento”, 
que regula os batimentos cardíacos, ativando várias enzimas 
responsáveis pela digestão de gorduras e metabolismo 
de proteínas, e atuando na regulação e na transmissão de 
impulsos nervosos. O tomate também é rico em fibras 
que, apesar de não ser um nutriente, é um componente 
muito importante na alimentação, pois ajuda a regular o 
funcionamento do intestino. A fibra solúvel (que se mistura 
com a água e forma uma espécie de gel no intestino) pode 
retardar a digestão e a absorção dos hidratos de carbono, 
reduzindo, desta forma, o aumento da glicose sanguínea e 
a absorção de gorduras.
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DIETA MEDITERRÂNEA PODE REDUZIR O RISCO DE 
DEGENERAÇÃO MACULAR

Pessoas que seguem a dieta mediterrânea, especialmente pela 
ingestão de frutas, podem ter um terço menos probabilidades de de-
senvolver a degeneração macular relacionada à idade, de acordo com 
um estudo apresentado na 120ª reunião anual da Academia Americana 
de Oftalmologia. O estudo é o primeiro a identificar que a cafeína pode 
ser um fator de proteção contra a degeneração macular. Muitos estudos 
já confirmaram os benefícios da dieta mediterrânica para a saúde, que 
enfatiza a ingestão de frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, nozes, 
gorduras saudáveis e peixes, limitando a carne vermelha e a manteiga. 
A dieta tem sido apontada como uma forma de melhorar a saúde do 
coração e de reduzir o risco de câncer, mas poucas pesquisas sobre os 
seus benefícios se estendiam sobre as doenças oculares. Para verificar 
esse aspecto, os pesquisadores estudaram parte da população por-
tuguesa para ver se a adesão à dieta mediterrânea impactaria o risco de 
degeneração macular das pessoas. Os estudos revelaram uma redução 
significativa do risco naqueles que ingeriram uma dieta mediterrânica 
com mais frequência e particularmente entre aqueles que consumiam 
mais frutas e cafeína. Pesquisadores da Universidade de Coimbra, em 
Portugal, estudaram 883 pessoas com 55 anos ou mais, na região central 
do país, entre 2013 e 2015. Destes, 449 tinham degeneração macular 
em seus estágios iniciais, antes da perda de visão, e 434 não tinham 
a doença. Os pesquisadores avaliaram suas dietas com base em um 
questionário, perguntando quantas vezes comiam alimentos associados 
à dieta mediterrânea. Quanto mais os participantes comiam alimentos 
associados com a dieta, maior a pontuação entre 0 a 9. Aqueles que 
seguiram a dieta marcaram 6 pontos ou mais. As pontuações que indi-
cavam maior adesão à dieta significavam menor risco de degeneração 
macular. Entre aqueles que não seguiam estritamente a dieta, 50% tinham 
degeneração macular. Dos que seguiam estritamente a dieta, apenas 39% 
tinham degeneração macular. Isto representa um risco 35% menor em 
comparação com aqueles que não aderiram à dieta. As frutas foram 

especialmente benéficas. Os pesquisadores analisaram o consumo de 
alimentos e descobriram que as pessoas que consumiram níveis mais 
elevados de frutas eram significativamente menos propensas a desen-
volver degeneração macular. Entre os que consumiram 150 gramas ou 
mais de frutas por dia, 54,5% não tinham degeneração macular e 45,5% 
tinham a doença. No geral, as pessoas que comeram mais frutas, a cada 
dia, apresentaram quase 15% menos probabilidades de ter degeneração 
macular. Segundo o estudo, a cafeína e os antioxidantes também são 
protetores.Os pesquisadores usaram um programa de computador para 
analisar o consumo de micronutrientes dos participantes, de acordo 
com as respostas dos questionários. O estudo concluiu que um maior 
consumo de antioxidantes, tais como cafeína, betacaroteno e vitaminas 
C e E, é fator protetor contra a degeneração macular. Entre os que 
consumiram altos níveis de cafeína (cerca de 78mg por dia ou o equiva-
lente a uma xícara de café expresso), 54,4% não tinham degeneração 
macular e 45,1% tinham degeneração macular. Embora a cafeína não 
seja considerada parte da dieta mediterrânica, por si só, o consumo de 
alimentos que contêm cafeína, como café e chá, é comum nos países 
mediterrânicos. Os pesquisadores optaram por destacar o papel da 
cafeína porque a substância é um antioxidante poderoso, conhecido por 
ser protetor contra outras condições, tais como a doença de Alzheimer. 
Esta pesquisa reforça a evidência de que uma dieta saudável, rica em 
frutas, é importante para a saúde, incluindo, agora, o dado de proteção 
contra a degeneração macular. O trabalho pode ser um trampolim para 
a medicina preventiva eficaz na degeneração macular.


