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NOVO ESTUDO COMPROVA OS 
BENEFÍCIOS DO HI-MAZE® NA 
MELHORA DA SENSIBILIDADE 
À INSULINA

Um estudo clínico conduzido por 
Barbara Gower, Ph.D., do Depar-
tamento de Ciências da Nutrição 
da Universidade do Alabama, em 
Birmingham, revela que o ami-
do resistente HI-MAIZE® pode 
melhorar a sensibilidade à insulina 
em mulheres. 

Os resultados mostraram que 
o amido resistente HI-MAIZE® 
melhorou a sensibilidade à insulina 
tanto no grupo de mulheres com 
pré como em pós-menopausa. A 
sensibilidade inicial à insulina e as 
medidas de circunferência abdomi-
nal das participantes exerceram 
influência direta na resposta aos 
testes. Embora existam diversos 
estudos clínicos que comprovam os 
benefícios do uso de fibras insolúveis 
como o HI-MAZE®, é importante 
seguir as recomendações dos orgãos 
regulatórios locais na comunicação 
desses benefícios aos consumidores. 

Como mencionado atentiormen-
te, a Ingredion também produz e 
comercializa o amido resistente tipo 
4, representado pela nova linha 
VERSAFIBETM. Os amidos da linha 
VERSAFIBETM são classificados 
também como fibras insolúveis 
e constituem uma opção para a 
indústria quanto a demanda por 
solução de ingredientes que aportam 
fibra. 

Como é de conhecimento da in-
dústria, ao aumentar o teor de fibra 
dos produtos, é necessário lidar com 
a interferência que esse ingrediente 
pode causar no sabor, textura, aparên-
cia e, até mesmo, no processo de 
produção. Estudos de aplicação com-
provam que esses amidos resistentes 
da linha VERSAFIBETM possuem 
absorção de água muito próxima a da 
farinha de trigo e menor do que a das 
outras fibras de mercado. Assim será 
possível desenvolver os produtos 
ricos em fibras ou reduzidos em ca-

lorias que os consumidores desejam, 
sem alterar processos de fabricação 
e mantendo, assim, sabor e textura 
originais nos mais diversos itens de 
panificação, tais como pães, massas, 
bolos, cookies, biscoitos, além de 
cereais matinais e snacks.

BENEFÍCIOS DO VERSAFIBETM

APLICAÇÕES BENEFÍCIOS

Pães e bolos

• Baixa absorção de água - fácil de usar
• Tolerância a processo: fermentação, 

temperatura e pH
• Melhora maquinabilidade

Crackers e produtos 
extrusados

• Melhora expansão
• Baixa absorção de água
• Melhora laminação
• Tolerância a processo

Cereais matinais • Melhora textura
• Aumento de bow-life

Massas

• Aumenta a tolerância ao cozimento (al dente 
por mais tempo)

• Textura tenra
• Melhora laminação
• Facilita o processo de secagem

SOBRE A INGREDION

A Ingredion é uma empresa glo-
bal líder em soluções em ingredien-
tes de origem natural. Com clientes 
em mais de 100 países, atende mais 
de 60 diferentes setores da indús-
tria, como alimentos, bebidas, pa-
pel, nutrição animal, farmacêutico, 
higiene pessoal, entre outros. Com 
expertise em áreas como transfor-
mação de texturas, redução de açú-
car e gordura, melhoria de sabor e 
perfil nutricional de alimentos, seu 
objetivo é contribuir com soluções 
inovadoras para ajudar a encontrar 
um equilíbrio entre custo, agilidade, 
inovação e delícias culinárias, per-
mitindo acelerar o sucesso de seus 

clientes e atender as necessidades 
dos consumidores. A Ingredion foi 
eleita uma das empresas mais ino-
vadoras do país e ficou na 3ª posição 
na categoria "Alimentação" no maior 
anuário desse segmento - o Prêmio 
Valor Inovação Brasil 2017.  

* Bruna Muriano - Coordenado-
ra de Desenvolvimento de Negócios 
da Ingredion.

Ingredion Brasil Ingredientes 
Industriais Ltda.
ingredion.com.br

ALIMENTOS FUNCIONAIS
Foco na saúde intestinal & 

imunológica

A demanda dos consumidores por alimentos funcionais 
continua crescendo. Essa mudança de paradigma que 
prioriza a saúde e o bem-estar nas escolhas de alimentos 
continua sendo uma tendência importante na indústria 
alimentícia global. O conteúdo nutricional é geralmente 
o principal fator na escolha de um alimento ou bebida em 
detrimento de outro. Os consumidores preocupados com 
a saúde fazem escolhas alimentares que contribuam para 
a sua saúde diária.

Além do conteúdo nutricional, os consumidores atuais 
também exigem alimentos funcionais “clean label” com 
total transparência em relação à origem e ao proces-
samento. Há uma demanda crescente por alimentos e 
produtos orgânicos certificados, como evidenciado pelo 
crescimento de ingredientes GMO free. E, finalmente, 
os consumidores preferem ingredientes alimentícios que 
são obtidos respeitando a sustentabilidade ambiental e o 
comércio justo para os agricultores locais.

FIBRA DIETÉTICA & SAÚDE INTESTINAL

1/3 da população mundial está lutando com algum 
sintoma relacionado ao intestino. Cada vez mais, os con-
sumidores globais aceitam a ideia de estimular a saúde 
intestinal por meio de alimentos e bebidas. A empresa 
britânica, analista de mercado, Technavio prevê que o mer-
cado global de alimentos e bebidas voltados para a saúde 
intestinal irá crescer em torno de 8% entre 2016 e 2020. 

Um dos principais produtos para melhorar a saúde 
intestinal é a fibra alimentar. O mercado de fibra dietética 
também está em ascensão e projeta alcançar USD 6,50 
bilhões até 2022, um aumento de 11,6% de 2017 a 2022. 
Atualmente, há vasto uso de fibras dietéticas solúveis na 
indústria de alimentos e bebidas. Fibras solúveis são usa-
das para fortificar produtos acabados e melhorar o valor 
nutricional de muitos produtos, incluindo pães, massas, 
barras nutricionais, cereais, lácteos, etc. As fibras também 
são amplamente utilizadas em bebidas funcionais, tanto 
para fortificação de fibras como para melhorar a textura 
e o preenchimento (mouthfeel). 

SAÚDE INTESTINAL & SAÚDE IMUNOLÓGICA
Existe uma forte ligação entre a saúde intestinal e a 

saúde imunológica. A barreira intestinal é um dos com-
ponentes mais importantes do sistema imunológico. Na 
verdade, 70% do sistema imunológico está localizado no 
trato digestivo. Seu principal papel é absorver nutrientes 


