Nova solução para
Redução de açúcar em produtos lácteos
De acordo com informações da Mintel, a América Latina é a região em que mais
foram lançados produtos com o apelo baixo/sem/menos açúcar, entre 2015 e
2017, em alimentos e bebidas. No Brasil, a preocupação com a redução dos níveis
de açúcar também é alta, sendo que o Ministério da Saúde vem trabalhando este
assunto diretamente com as indústrias nos últimos anos.

Steviozyn
A estévia é uma planta que possui uma extraordinária
capacidade adoçante, sendo uma opção natural e de
baixo teor calórico para redução da sacarose em derivados lácteos. Steviozyn é um produto natural tratado enzimaticamente que otimiza o dulçor sem deixar
sabor residual, além de permitir a redução de sacarose nas formulações em, no mínimo, 50%.
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Aplicação

Benefícios

Redução do uso de sacarose
em formulações

• Redução de, no mínimo, 50% de açúcar
• Produto natural
• Sem sabor residual
• Boa solubilidade mesmo a frio

Teste de aplicação - Steviozyn
Em testes realizados em bebida láctea fermentada, amostras com redução
de 55% de açúcar e adição de Steviozyn foram submetidas a uma análise
sensorial. Os resultados mostraram que no Teste Cego tais amostras apresentaram aceitação semelhante à formulação padrão. Observou-se também que,
quando foi informada a composição da bebida, mais de 80% dos participantes
afirmou que compraria o produto. Foram utilizadas as seguintes formulações:

Ingredientes

Formulação padrão (%)

Formulação teste (%)

Soro de leite reconstituído

63,21

6,78

Leite integral pasteurizado

27,09

27,09

Açúcar

9,50

4,28

-

0,38

Fermento lácteo

0,20

0,20

Total

100

100
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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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