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Oportunidade 
para o mercado 

de bebidas

A indústria de bebidas é focada 
no consumo de ocasião. Os 
hábitos dos consumidores 

estão se tornando mais diversificados 
e sofisticados. Os produtos de 
conveniência e de bom gosto são 
garantia de sucesso. Além disso, 
o mercado ainda busca formas de 
incluir alimentos mais saudáveis 
em suas dietas, pois as pesquisas 
médicas e científicas aumentaram 
substancialmente o entendimento da 
relação saúde e dieta.

Inovação de produtos
Uma bebida funcional terá su-

cesso se o produto oferecer um bom 
sabor, for conveniente para consumo 
e passar uma mensagem clara com 
preço adequado. Se for fácil adicionar 
um nutriente na fórmula, mais fácil 
será desenvolver o produto final.

A Purac oferece uma grande gama 
de lactatos e gluconatos minerais que, 
em geral, são altamente solúveis, de 
sabor neutro, fácil processamento, 
estáveis e altamente biodisponíveis.

O enriquecimento com cálcio de 
bebidas com formulações diferen-
ciadas exige fontes de cálcio que não 
alterem a estabilidade do produto 
final e que tenham baixo impacto no 
sabor. A linha Puracal oferece uma 
ampla gama de fontes de cálcio que 
atendem a estes requisitos.

Puracal XP possui solubilidade 
extremamente alta que possibilita 
adicionar uma grande quantidade de 
cálcio aos concentrados 
com alto teor de sólidos, 
sem enfrentar proble-
mas de solubilidade ou 
comprometer o sabor 
final do produto. Du-
rante a produção de sucos de frutas 
ou bebidas carbonatadas, o Puracal 
XP pode ser adicionado ao xarope 
ou concentrado de frutas, que mais 
tarde serão diluídos no processo.

Misturas em linha e 
processamento em baixas 
temperaturas

O tempo de dissolução é um im-
portante fator de processamento.

O tempo de dissolução é influen-
ciado pelo pH, temperatura de pro-
cessamento e teor de matéria seca. 
Tanto o Puracal PP quanto o Pura-
cal XP dissolvem-se rapidamente 
comparados com seus substitutos. 
A taxa de dissolução extremamente 
rápida de Puracal XP é uma vanta-
gem quando processado em baixas 
temperaturas e durante a mistura 
em linha. 

Bebidas em pó
Os principais produtos das bebi-

das em pó estão nos segmentos: dieté-
ticos, bebidas infantis e esportivas.

O importante em uma mistura de 
bebida em pó bem formulada é sua 
capacidade de dissolver-se rápida e uni-

formemente. As caracterís-
ticas de pó dos ingredientes 
presentes na mistura, como 
higroscopicidade, cor e flui-
dez, também são vitais para 
garantir um produto de alta 

qualidade. Os produtos Puracal e Pura-
mex atendem aos critérios básicos para 
o desenvolvimento de bebidas em pó 
enriquecidas com minerais (como cál-
cio, magnésio, ferro, zinco e potássio). 
Puracal XP é o mais adequado para 
os produtos instantâneos elaborados 
com água fria, devido a sua alta taxa 
de dissolução. 

Para a acidificação de bebidas 
em pó e de sabor leve, a Purac ofe-
rece o Purac Powder, o ácido lático 
em pó.
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Uma bebida funcional terá sucesso se o produto oferecer 
um bom sabor, for conveniente para consumo e passar 
uma mensagem clara com preço adequado.
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