Nova linha de
Estabilizantes clean label
Globalmente, há uma crescente busca dos consumidores por produtos clean label
label, com menor
número de ingredientes e livres de aditivos indesejáveis. Os produtos clean label já se tornaram
uma expectativa para os consumidores, e não são mais tratados como exceção nas principais
categorias de alimentos e bebidas.
Atenta a essa demanda do mercado, a Prozyn tem buscado por alternativas naturais que
desempenhem as mesmas funções tecnológicas dos compostos artificiais, sem alterações
sensoriais no produto final.

StabMax Clean
A Prozyn desenvolveu a linha StabMax Clean, uma solução à base de
fibras naturais hidrolisadas que repõe o corpo em produtos lácteos, tornando
os rótulos mais limpos.

Aplicação

Benefícios

Iogurtes, bebidas lácteas fermentadas e
petit suisse

• Produto natural - clean label
• Possibilita a remoção de hidrocolóides
nas formulações
• Fornece viscosidade e estabilidade
aos produtos
• Redução da sinérese
• Fácil aplicação e manuseio

Teste piloto - StabMax Clean
Em testes realizados com a adição de StabMax Clean, foi possível substituir
100% do mix estabilizante presente em formulações de bebida láctea
fermentada e iogurte. Não houve diferença sensorial ao nível de 5% de
significância, o que possibilita o uso do apelo clean
clean label
label no produto final.
Foram utilizadas as seguintes formulações:

Formulação padrão (%)

Formulação teste (%)

Leite integral pasteurizado

89,95

90,10

Açúcar

9,50

9,50

Mix estabilizante

0,35

-

-

0,20

Fermento lácteo

0,20

0,20

Total

100

100

Ingredientes

(gelatina, amido modificado e goma guar)
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CLEAN
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A Prozyn é uma das principais fornecedoras de ingredientes biológicos do país.
Possui soluções sob medida para as necessidades mais específicas dos clientes,
sempre baseadas na inovação, tecnologia e melhoria da qualidade de vida. Oferece
uma linha completa de ingredientes para redução de custo, otimização do processo
e melhoria da qualidade do seu produto.
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