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Informações referente ao desenvolvimento de picolé a base de
kefir.
Gostaria de saber como fabricar picolés de frutas usando
kefir de água e polpa de frutas e também utilizando o kefir de
leite.
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente
Alimento funcional; alimento nutracêutico; bebida fermentada;
bebida funcional; grão de kefir; kefir; levedura; picolé; probiótico
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Solução apresentada
Introdução
Em busca de uma alimentação mais saudável, têm sido desenvolvidos alimentos funcionais
que fornecem benefícios à saúde. Os probióticos têm ganhando destaque neste grupo por
influenciar no equilíbrio microbiano intestinal. O kefir é um dos alimentos que apresentam
propriedades probióticas, seus grãos são compostos por uma combinação de leveduras,
bactérias ácido láticas e bactérias ácido acéticas, imersas em uma matriz de proteínas e
polissacarídeos, vivendo em simbiose produzindo ácido lácticos, etanol e dióxido de carbono
(PARREIRAS et al., 2019).
O consumo do kefir tem despertado interesse por conta de suas propriedades probióticas, o
que contribui para uma melhor digestão de lactose em indivíduos intolerantes ao produto,
efeito antibacteriano, efeito anti-inflamatório, atividade antioxidante, atividade anticarcinogênica e anti-alergênica. Uma forma viável de inserir essas culturas probióticas na
alimentação humana é através de sorvetes e picolés, além de serem consumidos por todas
as faixas etárias, apresentam potencial para a utilização dessas culturas e boa viabilidade
durante o período de armazenamento do produto. A inclusão de frutas contribui para
melhorar as características sensoriais do kefir e agregar valor nutricional ao sorvete
(PARREIRAS et al., 2019).
Picolé de kefir
Colombo et al. (2016), desenvolveram um picolé probiótico com kefir sabor maracujá. O
picolé probiótico foi desenvolvido a partir da calda base constituída por 69,76% de água,
19,37% de açúcar, 7,75% de leite em pó, 2,32% de gordura hidrogenada, 0,8% de
emulsificante e 20 g de saborizante de maracujá para cada litro de calda base.
Para cada 1,5 L de calda base foi adicionado 75 g de grãos de kefir, mantido em repouso
por 30 horas em temperatura ambiente para a fermentação. Em seguida, foram retirados os
grãos de kefir por peneira de aço inoxidável. Foi adicionado nesta calda fermentada 30 g de
saborizante de maracujá e misturado no liquidificador até obter uma cor uniforme. Em
seguida, foram enformados e armazenados em temperatura de -22ºC durante 44 dias
(COLOMBO et al., 2016).
Um modo de preparo mais simples e rápido seria 1 litro de kefir fermentado sem soro, frutas
picadas de acordo com o sabor que queira desenvolver e 1 lata de leite condensado.
Misture no liquidificador o kefir e o leite condensado e depois adicione as frutas picadas,
coloque nas formas de picolé e leve ao freezer até endurecer (PORTAL SÃO FRANCISCO,
[201-?]).
Conclusões e recomendações
As receitas apresentadas para a fabricação de picolé de kefir são somente sugestivas. É
importante que o empreendedor realize produções em pequena escala, a fim de testar os
ingredientes e quantidades indicadas até alcançar uma formulação adequada de acordo
com os parâmetros desejados.
Para obter outras sugestões de receita para produção de picolé de kefir, o interessado
poderá acessar os seguintes endereços:


Picolé cremoso morango com kefir. Disponível em:
<https://www.tudogostoso.com.br/receita/195106-picole-cremoso-morango-comkefir.html>. Acesso em: 10 set. 2021.



Picolé de cream-cheese de kefir ou iogurte cáspio. Disponível em:
<https://kefiralimentoprobiotico.blogspot.com/2014/03/receita-picole.html>. Acesso
em: 10 set. 2021.
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Picolé de kefir de leite e frutas. Disponível em: <https://tatialvares.com.br/picole-dekefir-de-leite-e-frutas/>. Acesso em: 10 set. 2021.



Picolé de Kefir. Disponível em: <https://receitanatureba.com/picole-de-kefir/>. Acesso
em: 10 set. 2021.

O SBRT possui em seu banco de informação, Respostas Técnicas que tratam tanto da
produção de kefir como de picolés e que podem complementar as informações aqui
prestadas.
Para visualizar esses arquivos, acesse o site <www.respostatecnica.org.br> com seu login e
senha e realize a Busca Avançada utilizando as palavras-chave a seguir para encontrar os
arquivos recomendados para leitura: alimento funcional; alimento nutracêutico; grão de kefir;
kefir; levedura; picolé; probiótico.
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