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Introdução

Probióticos são microrganismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios
à saúde do hospedeiro (FAO/WHO, 2001). A presença de substâncias prebióticas como a inulina juntamente com
microrganismos probióticos em uma mesma matriz alimentar resulta em uma classe de alimentos funcionais
definidos como simbióticos (SAAD, 2006). Por ser um alimento de alto valor nutricional e ser amplamente
consumido por várias faixas etárias, a transformação do sorvete em um alimento simbiótico se apresenta como
uma alternativa promissora para o desenvolvimento de um novo alimento, com provável boa aceitação pública.

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da cepa La-5 probiótica adicionada ao sorvete, o efeito da inulina
sobre a mesma e o efeito dessa adição nas características físico-químicas e sensoriais do sorvete.

Material e Métodos

Para a produção dos sorvetes foram utilizados: leite integral UHT, açúcar refinado, creme de leite UHT, leite
condensado, emulsificante, estabilizante, aroma de baunilha, cultura de La-5 e inulina. As variáveis foram: T1
(controle - sem La-5 e inulina), T2 (probiótica - com La-5) e T3 (prebiótica - com inulina) e T4 (simbiótica - com
La-5 e inulina). Os produtos foram obtidos de acordo com as etapas descritas a seguir: a) pesagem dos
ingredientes; b) preparo da calda; c) adição da inulina para T3 e T4; d) pasteurização; e) resfriamento e
maturação; f) adição de La-5 para T2 e T4; g) batimento; h) envase; i) armazenamento a -18 graus Celsius por 28
dias para realização das análises físico-químicas (pH e acidez livre titulável), sensorial e determinação das
populações de La-5.
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Resultados e Discussão

Os sorvetes suplementados com La-5 foram classificados como probióticos, pois, as populações de La-5
apresentaram-se acima de 7 log UFC/g, atendendo o mínimo preconizado pela ANVISA (ANVISA, 2008). Após 7
dias de armazenamento, foram observadas populações de 7,43 (T2) e 7,60 log UFC/g (T4). No dia 28, as
populações foram 7,45 (T2) e 7,47 log UFC/g (T4). Não foram observadas reduções significativas ao final do
armazenamento. A adição de inulina e La-5 não alterou de forma importante o pH e a acidez de T2 e T4, uma vez
que os resultados foram semelhantes aos encontrados em T1. Valores médios do pH entre o sétimo e o vigésimo
oitavo dia foram 6,84 (T1), 6,76 (T2), 6,84 (T3) e 6,68 (T4). No mesmo período, T1, T2 e T4 apresentaram valores
médios de 0,16% de acidez livre titulável, T3 apresentou um valor médio de 0,20%. Na avaliação sensorial, entre
o sétimo e o vigésimo oitavo dia, a aceitação, de acordo com a pontuação da escala hedônica, foi entre "gostei
moderadamente" e "gostei muito.

Conclusão

A adição de inulina ao sorvete não afetou a viabilidade de La-5. Entretanto, os sorvetes desenvolvidos
apresentaram populações satisfatórias de La-5 para um alimento probiótico, permanecendo acima de 6 log UFC/g.
Além disso, todas as formulações apresentaram boa aceitação sensorial pelos provadores. Dessa forma, o sorvete
pode ser considerado uma excelente matriz para administração dos ingredientes funcionais Lactobacillus
acidophilus La-5 e inulina.
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