Aditivos alimentares:
mitos e realidades

PROGRAMA
Objectivos
A formação proposta agrega duas áreas do conhecimento, a da
nutrição e a da química, para desenvolver ferramentas que
contribuam para desmistificar o uso dos aditivos alimentares no
processamento de alimentos, utilizando como veículo a
gastronomia molecular, uma disciplina do ramo científico que tem
como objecto o estudo das transformações físicas e químicas
que ocorrem durante o a sua confecção. Assim, pretende-se
dotar os professores de conhecimentos:
• sobre a importância do uso de aditivos nas preparações de
comida processada;
• sobre as suas vantagens e limitações;

• sobre procedimentos práticos (cozinha molecular) que podem
ser aproveitados para a realização de experiências
laboratoriais em sala de aula;
• que lhes permitam veicular informação científica fidedigna
sobre as propriedades e utilizações dos aditivos que vão
abordados.
CONTEÚDOS DA AÇÃO
1 - Agar-agar (5 horas)
Estrutura do ágar-ágar e proveniência. Processo de gelificação
do ágar-ágar. Processo de esferificação com agar-agar.
Características mais relevantes do ágar. Propriedades do ágarágar: solubilidade, viscosidade, estabilidade e sinérese.
Toxicidade.
UTILIZAÇÃO DO ÁGAR-ÁGAR EM COZINHA MOLECULAR
TRABALHO 1A – Preparação de ESPARGUETE DE RÚCULA
TRABALHO 1B – Preparação de CAVIAR DE MEL
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2 – Alginato (5 horas)

Estrutura do alginato e proveniência. Características mais
importantes do alginato. Processo de esferificação. Subprocessos na técnica de esferificação pelo alginato: dispersão e
hidratação. Outras propriedades físico-químicas: solubilidade e
pH, gelificação com sais de cálcio. Estabilidade. Toxicidade.
UTILIZAÇÃO DO ALGINATO EM COZINHA MOLECULAR
TRABALHO 2 – Preparação de PUDIM DE CÔCO COM
FONDAND DE AMARETO
3 – Maltodextrina (5 horas)
Estrutura da maltodextrina e proveniência. Processo físicos
associados à maltodextrina na aglutinação e na preparação de
areias. Características e aplicações da maltodextrina.
Propriedades da maltodextrina: poder adoçante e edulcorante,
solubilidade e viscosidade. Toxicidade.

A MALTODEXTRINA EM COZINHA MOLECULAR
TRABALHO 3 – Preparação de AREIA DE BROA DE AVINTES E
DE PÃO
4 – Metilcelulose (5 horas)
Estrutura da metilcelulose e proveniência. Processo de físicos
associados à metilcelulose na preparação de filmes: menor
temperatura crítica de solução. Características gerais da
metilcelulose. Propriedades físicas e químicas da metilcelulose.
Toxicidade.
UTILIZAÇÃO DA METILCELULOSE EM COZINHA MOLECULAR
TRABALHO 4 – Preparação de GELADO DE XAROPE DE
ÁCER.
5 - Trabalho individual sobre um aditivo alimentar (5 horas)
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Metodologias de realização da ação

O curso está desenhado para decorrer presencialmente, uma vez
que tem uma componente experimental cuja importância é
evidente. Contudo, está preparado para ser executado online, se
a pandemia assim o exigir, caso em que os formandos
executariam as preparações nas sua cozinhas com
acompanhamento por videoconferência.
A formação terá uma componente teórica que abordará, para
cada aditivo, a estrutura química e proveniência, as suas
características mais relevantes, os processos inerentes à
preparação da receita de gastronomia molecular escolhida, às
propriedades físicas que permitem a execução de tais processos,
a estabilidade e toxicidade.
A demonstração de preparações de cozinha molecular será feita
com ingredientes integrantes da dieta mediterrânica, onde se
pode verificar o efeito da utilização dos aditivos alimentares
seleccionados: o agar-agar na gelificação; o alginato na
esferificação; a maltodextrina na formação de “areias” e a
metilcelulose na preparação de filmes.
Regime de avaliação dos formandos
A avaliação terá em conta os seguintes elementos: (i) trabalho
escrito individual tendo por base um trabalho de investigação
bibliográfico sobre um aditivo alimentar (80%), e avaliação diária
considerando a participação e a pontualidade e assiduidade
(20%).

