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Introdução 

 

O alimento ou ingrediente que possui “alegação de propriedades funcionais ou de 

saúde” além de prover funções nutricionais básicas ao organismo humano, deve produzir 

efeitos benéficos para saúde do consumidor (metabólicos e fisiológicos). Os probióticos e 

prebióticos são ingredientes alimentares que compõem a categoria de alimentos funcionais, 

exercendo efeitos benéficos sobre a microbiota intestinal, contribuindo para a saúde do 

consumidor com efeitos locais e/ou sistêmicos (OLIVEIRA et al., 2002). Probióticos são “micro-

organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem 

benefícios à saúde do hospedeiro” (HILL et al., 2014). Esses micro-organismos devem 

permanecer viáveis nos produtos durante toda a vida de prateleira dos mesmos. A casca de 

psyllium (Plantago ovata) possui oligossacarídeos em sua composição e por isso tem potencial 

efeito prebiótico. Em razão da alta concentração de fibras solúveis e insolúveis, tem sido 

estudado como alimento funcional com diferentes benefícios para a saúde (FARAHNAKY et 

al., 2010). Além disso, apresenta-se como um interessante ingrediente tecnológico, pois 

apresenta a capacidade de absorver até três vezes o seu volume de água, formando uma 

solução viscosa, com sabor não perceptível (KALE; YADAV; HANAH, 2016), que pode colaborar 

com a textura dos produtos. O objetivo desse estudo foi avaliar a sobrevivência de uma cultura 

probiótica (Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12) em gelatina láctea funcional 

adicionada de diferentes concentrações de psyllium.  
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Material e Métodos 

 

Para a produção da gelatina láctea base foram utilizados os seguintes ingredientes: 

leite desnatado UHT, leite em pó, açúcar, essência de baunilha e estévia. As formulações 

estudadas foram adicionadas de diferentes concentrações de psyllium: 3% (P3), 3,5% (P3,5) e 

4% (P4). O microrganismo probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 foi 

adicionado às formulações na proporção de 0,10%. Os ingredientes, exceto o psyllium, foram 

misturados em homogeneizador industrial Mixer 15 (Finamac, São Paulo, Brasil) por 2 

minutos. Em seguida ocorreu a adição do psyllium com cocção por 10 minutos a 80°C para 

(para extração da goma), resfriamento em banho de gelo até 40°C e adição da cultura 

probiótica. Para a elaboração da gelatina de hibisco utilizada como cobertura do leite 

gelificado realizou-se uma infusão das flores do hibisco utilizando água fervente e descanso 

de 10 minutos com os seguintes ingredientes: água potável (91,32%), flor de hibisco (20%), 

açúcar cristal (7,1%), psyllium (1,5%) e estévia (0,08%). Após a obtenção da infusão, as flores 

foram filtradas e descartadas. O extrato foi adicionado aos demais ingredientes. A mistura foi 

realizada utilizando-se homogeneizador industrial Mixer 15 por 2 minutos. Os produtos 

obtidos foram armazenados a 10±2°C por 28 para realização das análises microbiológicas. Para 

isto, porções de 25g do produto foram retiradas em condições de assepsia e homogeneizadas 

em 225mL de água peptonada 0,1% (diluição 10-1). Diluições decimais subsequentes foram 

preparadas, utilizando-se o mesmo diluente. Para a quantificação de Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis BB-12, alíquotas de 1mL de cada diluição das amostras foram transferidas para 

placas de Petri estéreis, que foram adicionadas de ágar DeMan-Rogosa-Sharpe (Himedia, 

Mumbai, Índia) acrescido de propionato de sódio (0,3%) (Sigma Aldrich, St. Louis, Estados 

Unidos) e cloreto de lítio (0,2%) (Amresco, Solon, Estados Unidos) - ágar LP-MRS. As placas 

foram incubadas a 37°C por 72 horas, em anaerobiose (Sistema de Anaerobiose Anaerogen, 

Oxoid, Inglaterra) (VINDEROLA; REINHEIMER, 2000). As análises foram realizadas em 

duplicata. 

 

Resultados e Discussão 
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Ao término do armazenamento as formulações P3, P3,5 e P4 apresentaram 

populações de B. animalis subsp. lactis Bb-12 de 8,75 log UFC/g, 9,06 log UFC/g e 9,11 log 

UFC/g, respectivamente. As populações de Bb-12 observadas para as três formulações 

desenvolvidas foram satisfatórias, acima de 8,00 log UFC/g em todos os períodos de análise, 

de forma que P3, P3,5 e P4 foram classificadas como alimentos probióticos. 

 

Conclusão 

 

O desenvolvimento de diferentes formulações de gelatina láctea utilizando 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 e psyllium foi viável e apresenta-se como uma 

interessante alternativa para indústria de alimentos. As populações médias de Bb-12 foram 

de 8,98 log UFC/g, suficientes para que todas as formulações fossem classificadas como 

alimento probiótico durante todo o período de armazenamento. A adição de psyllium pode 

ter colaborado para a manutenção destas populações, exercendo proteção sobre esse 

microrganismo durante o armazenamento dos produtos. 
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