
Agora sim!
Produtos lácteos com redução 
de açúcar, indulgentes e com 
ótimo custo benefício!

A ADM® apresenta a família Fibersol®. Uma linha completa de soluções que
permitem substituir açúcar ou reduzir custo em produtos lácteos, mantendo

suas principais características.

A meta de redução de açúcar foi estabelecida através de acordo �rmado 
em novembro de 2018 entre Ministério da Saúde brasileiro e associações, 

entre elas: ABIA, ABIR, ABIMAP e VIVA LÁCTEOS*.

atingir a meta de redução 
de açúcar e oferecer produtos 
lácteos mais saudáveis, sem 
comprometer sabor, textura, 
tolerância e custo

O desafio:

Para iogurtes e outros
leites fermentados: a cada 100g

até o fim de 2022

-12,8 g
A meta é reduzir em

de açúcar até 2022**
Toneladas
114 MIL

* Mintel **Fonte: aps.saude.gov.br/noticia/4854 ***Fonte: Euromonitor, taxa de câmbio �xo 2021

Mercado de iogurtes e outros
leites fermentados no Brasil: 
vendas de                                      em 2020
e taxa de crescimento anual
composta de          para o período 
de 2020 a 2026***

5%

US$10 Bilhões



Para conhecer mais sobre as vantagens de Fibersol® visite o site 
www.fibersol.com
Entre em contato para o atendimento personalizado: 
ingredientes@adm.com

Fibersol® é uma fibra de milho solúvel, com ação prebiótica, de baixa
viscosidade, que pode substituir muitas das propriedades funcionais do açúcar.

A estrutura do Fibersol® se mantém inalterada durante todo o processo produtivo e shelf-life.
Além disso, Fibersol® oferece uma tolerância digestiva até 10X maior que demais alternativas.

CONHEÇAS AS PRINCIPAIS VANTAGENS:

TEXTURA
Alta solubilidade

Fibra invisível
Melhora preenchimento

e cremosidade

TOLERÂNCIA
Alta tolerância digestiva:

68 g por dia
90% fibra

Não causa desconforto intestinal
Lentamente fermentado

não causa desconforto intestinalBaixo Fodmap

DEMAIS 
CERTIFICADOS

Fibersol® também contribui para a melhora de 
algumas funções fisiológicas e atributos de bem-estar 

com comprovação através de estudos clínicos:

Este certificado de Baixo 
Fodmap ajudará a parcela de
consumidores que apresentam 
a Síndrome do Intestino
Irritável optar pelo melhor 
alimento.

• Orthodox Kosher • MUI & JakimHalal • GFSI –FSSC/ISO 22000 • Global Food Safety Initiative -Food Safety System Certification 
• International Organization for Standardization • Same ADM GMP as plants in the US • Non-GM/IP vie Eurofins in China working 
   on Non-GM project verification in US.

ALTA RESISTÊNCIA
A PROCESSOS

Fibra Limite

Comparativo de limite de tolerância

Referência

Fibersol® 68 g por dia

10 a 15 g por dia A. Bonnema et alInulina 

5 a 10 g por dia A. Bonnema et alFOS

15 g por porção FDAPolidextrose

50 g por dia FDASorbitol

50 g por dia FDAIsomalte

Y. Kishimoto et al

Auxilia no funcionamento do intestino

A ingestão de Fibersol® pode contribuir 
para a sensação de saciedade e retarda 

a fome pelo estímulo de hormônios
reguladores do apetite

Ajuda a manter níveis saudáveis de 
glicemia e triglicerídeos pós a refeição

Estável ao calor, pH ácido 
e cisalhamento

Estável ao ciclo de congelamento 
e descongelamento

Mantém a estrutura molecular de 
fibras, sem se converter em açúcar

Não é degradado durante
o processo de fermentação


