Suco probiótico dos grãos
de juçara
Uso da fruta substitui matriz láctea e
possui propriedades antioxidantes

Questão a ser solucionada
Os alimentos contendo micro-organismos probióticos são capazes de trazer benefícios para a população.
Entretanto, a maioria dos produtos probióticos encontrados no mercado são em matrizes lácteas, tornando
restrito o consumo por pessoas alérgicas ou intolerantes
a estes alimentos

Solução proposta
Essa tecnologia descreve um processo para obtenção
de suco extraído a partir de grãos da juçara e que é fermentado por micro-organismo probiótico. Os frutos da
semente da juçara, planta típica da Mata Atlântica, apresentam uma composição química rica em compostos
bioativos com elevada capacidade antioxidante. Desse
método obtém-se um extrato probiótico líquido e em pó
de sabor agradável e fácil preparação.

Diferenciais competitivos
As frutas são amplamente conhecidas por sua importância alimentar, por serem excelentes fontes de nutrientes como vitaminas, sais minerais, além de muitas
apresentarem compostos como antioxidantes e antimicrobianos. A partir dessa tecnologia, verificou-se a sobrevivência de probióticos em matrizes alimentares não
lácteas. Além disso, a tecnologia propõe uma alternativa
para a utilização de probióticos em extrato de Juçara
ou em suco de frutas, trazendo formas de diversificar o
consumo destes micro-organismos pela população de
interesse.
A extração permite que a semente esteja viável para
o plantio posterior e contribui com o aproveitamento e
geração de renda a partir da semente de Juçara além
do reflorestamento de uma espécie nativa da região
Sul que está em extinção. Portanto há um componente
ecológico e de sustentabilidade na proposta.

Potencial de mercado
O crescente interesse dos consumidores por
produtos saudáveis reflete as evidências de estudos
científicos que o consumo destes alimentos como
parte da dieta normal, pode trazer benefícios fisiológicos comprovados ou auxiliar na redução de
doenças crônicas.
O hábito de consumo de sucos de frutas processadas tem aumentado no Brasil e no mundo devido à
falta de tempo dos consumidores em preparar o suco
das frutas in natura. De acordo com IBGE (2011), o
consumo alimentar médio per capta da categoria que
inclui sucos, refrescos e sucos em pó reconstituídos,
em 2008/2009, foi de 145g/dia contra 19,9g/dia de
bebidas lácteas de sabor adoçado.

Oportunidades
A tecnologia já está com pedido de patente
depositado e representa uma ótima oportunidade
de transferência para empresas voltadas ao setor
de alimentos.
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