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 Vinagre e TecnologiaVinagre e Tecnologia
 Definição Definição 
 Técnicas de Técnicas de PicklagemPicklagem

 Conserva Conserva Fresh PackFresh Pack de Fruta Agridocede Fruta Agridoce
Desenvolvimento de Novo Produto Desenvolvimento de Novo Produto 

Vingreiro (ESAS)Vingreiro (ESAS)



Etimologia e DefiniçãoEtimologia e Definição

DefiniçãoDefinição::

produto obtido exclusivamente pelo processo deproduto obtido exclusivamente pelo processo de
dupla fermentaçãodupla fermentação alcoólica ealcoólica e acéticaacética de líquido de líquido 

ou de outras substâncias de ou de outras substâncias de origem agrícolaorigem agrícola..
(Código Europeu de Práticas para Vinagre. (Código Europeu de Práticas para Vinagre. CPIV: 1990CPIV: 1990))

(Norma Europeia (Norma Europeia EN 13188:2000EN 13188:2000))

••Vinum acreVinum acre
••(“vinho azedo”)(“vinho azedo”)

 letlet--alonealone



Tecnologia vinagreiraTecnologia vinagreira
PicklagemPicklagem

 ConservaçãoConservação de frutos ou legumesde frutos ou legumes em vinagreem vinagre..
 ProcessosProcessos::

 com com fermentação láctica                                 fermentação láctica                                 equivalênciaequivalência

 Fresh packFresh pack (em fresco), (em fresco), sem fermentaçãosem fermentação

 Características geraisCaracterísticas gerais::
 vegetaisvegetais emem INFUSÃO ÁCIDAINFUSÃO ÁCIDA ((líquido de coberturalíquido de cobertura))

 Diferentes Tipos de Pickles:Diferentes Tipos de Pickles: ÁCIDOS, SALGADOS, ÁCIDOS, SALGADOS, 
DOCES, AGRIDOCES, AROMATIZADOS/ESPECIADOSDOCES, AGRIDOCES, AROMATIZADOS/ESPECIADOS

PicklingPickling



Conserva fresh pack de  fruta agridoceConserva fresh pack de  fruta agridoce
ObjectivosObjectivos

Com vinagres de Com vinagres de fermentação submergidafermentação submergida

desenvolveudesenvolveu--se (ESAS) se (ESAS) um protótipo um protótipo de de 
pickles fresh packpickles fresh pack::
 Conserva Conserva fresh pack fresh pack de pêrade pêra--abacaxiabacaxi agridoceagridoce,,

em vinagre de arroz aromatizadoem vinagre de arroz aromatizado

Delineamento de fórmula com Delineamento de fórmula com 

conveniênciaconveniência e e inovaçãoinovação



Conserva fresh pack de  fruta agridoceConserva fresh pack de  fruta agridoce
ObjectivosObjectivos

 ConcepçãoConcepção dede umauma conservaconserva freshfresh packpack dede frutafruta emem
vinagre,vinagre, aproveitandoaproveitando frutosfrutos ouou bagasbagas carnudoscarnudos
ácidosácidos

1.1. dede elevadaelevada perecibilidadeperecibilidade emem frescofresco
2.2. sazonaissazonais
3.3. queque sese conservamconservam malmal emem licoreslicores alcoólicosalcoólicos

CaracterísticasCaracterísticas pretendidaspretendidas::
 NovoNovo ProdutoProduto -- PicklesPickles dede frutafruta -- inexistenteinexistente nono mercadomercado
 ProdutoProduto gourmetgourmet,, destinadadestinada àà NovaNova CozinhaCozinha
 aromaaroma ee saborsabor suisui generisgeneris ((agridoce,agridoce, frutadofrutado ee especiadoespeciado))

 dupladupla utilizaçãoutilização:: umauma vezvez consumidosconsumidos osos frutos,frutos, oo líquidolíquido dede
coberturacobertura deveriadeveria poderpoder serser utilizadoutilizado comocomo vinagrevinagre--dede mesamesa..



Tecnologia vinagreiraTecnologia vinagreira
Picklagem Picklagem 

(sinopse do (sinopse do desenvolvimento experimentaldesenvolvimento experimental))

 adaptaçãoadaptação e e 
optimizaçãooptimização
das tecnologias de das tecnologias de 
picklagem de picklagem de 
hortícolashortícolas

 ao ao processamento processamento 
ee conservação conservação 
ácida de ácida de 
frutos docesfrutos doces
(abacaxi(abacaxi--pêra) pêra) 



Desenvolvimento Desenvolvimento 
de novo produtode novo produto

 SINOPSE DA METODOLOGIASINOPSE DA METODOLOGIA

Para obter formulações equilibradas, o desenvolvimento 
experimental dos protótipos foi articulado com a análise 
sensorial:  

 na selecção de matrizes (vinagres-base) e adições
 na optimização dos graus de acidez
 na afinação de formulações (frutos e/ou adições)

 no produto final
força ácida da matriz organolepticamente compatível
com as características de aspecto, aroma e gosto pretendidas



Conserva fresh pack de  fruta agridoce Conserva fresh pack de  fruta agridoce 
DesenvolvimentoDesenvolvimento

EstudouEstudou--se:se:
 Variantes Variantes do processo de picklagem do processo de picklagem ((picklingpickling))
 o o equilíbrioequilíbrio da sensaçãoda sensação agridoceagridoce no no vinagrevinagre e nos e nos frutos conservadosfrutos conservados
 a a evoluçãoevolução da da durezadureza,, fracturabilidade fracturabilidade e e cor cor dos dos frutosfrutos
 ºBrixºBrix, , pHpH, , Acidez totalAcidez total e e cloretoscloretos,, da da fase líquidafase líquida

TestaramTestaram--se:se:
 CombinaçõesCombinações dede 66 matrizesmatrizes (vinagres vínicos branco e tinto, sidra, (vinagres vínicos branco e tinto, sidra, 

fruta, arroz e ácool)fruta, arroz e ácool) e e 44 frutosfrutos (pêra, maçã, abacaxi, pêssego)(pêra, maçã, abacaxi, pêssego)
 especiarias especiarias (mistura de 4 pimentas, canela, baunilha, gengibre) (mistura de 4 pimentas, canela, baunilha, gengibre) e poejoe poejo

PreferênciaPreferência::
 VinagreVinagre dede Arroz,Arroz, 55%% (w/v),(w/v), comcom frutose,frutose, especiariasespeciarias ee poejopoejo
 MixMix PêraPêra--AbacaxiAbacaxi ((33::11))



Análise Sensorial da Conserva 
Prova de degustação Analítica

89

Produto Aspecto Cor Aroma Sabor
Matriz de 
Controlo

(Vinagre de arroz 
5% m/v)

Brilhante Incolor
Quando extreme: acético 

– sui generis
Depois de agitar: Normal

Acético – sui generis
Suave, com leve sabor a 

cereal cozido

Conserva Fresh 
Pack Pêra-

Abacaxi Agridoce
(com vinagre de 

arroz 
aromatizado)

(A)
Ligeiramente

Opalino

(A) Amarelo 
com 

reflexos 
mostarda

(A) Acético – sui generis
Bouquet  complexo e 
harmonioso, de onde 
ressaltam notas muito 

agradáveis a especiarias 
e a flor de poejo; aroma a 

frutos atenuado

(A) Acético – sui generis
frutado e especiado; 

sabor salgado 
imperceptível e o doce 

pouco marcado

Simbologia:

(A) Líquido de 
cobertura

(B) Frutos e 
outros 

ingredientes

(B) Típica 
dos frutos e 
especiarias,

os frutos 
conservam 
um aspecto 

brilhante

(B) Intensa, 
típica dos 
frutos e 

especiarias; 
exceptua-se 
o poejo, cuja 
flor perde a 

cor durante a 
conservação

_______

(B) A textura ds frutos 
apresenta-se firme, a 
dureza é a adequada;

elasticidade e adesividade 
não detectadas; sabor 

residual agridoce 
equilibrado

Avaliação Global do Protótipo: Muito Bom (pontuação: 5, numa escala de 0-6)



Produto FinalProduto Final

 Protótipo FinalProtótipo Final
 Conserva Conserva Fresh PackFresh Pack

de Pêra e Abacaxi Agridocede Pêra e Abacaxi AgridoceEscolheu-se a 
embalagem típica para 
pickles, que permite o 

melhor 
acondicionamento dos 

frutos (cubos), a 
vizualização da cor, 

das especiarias e 
planta aromatizante. A 
rotulagem adequa-se 

ao mercado alvo
(gourmet)



Desenvolvimento Desenvolvimento 
novos produtosnovos produtos

Conserva Fresh Pack de PêraConserva Fresh Pack de Pêra--Abacaxi AgridoceAbacaxi Agridoce

 CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕESCARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES
 Produto Produto gourmetgourmet,, inovador, com inovador, com múltiplas múltiplas 

possibilidades de aplicação alimentarpossibilidades de aplicação alimentar

 As operações de As operações de prépré--salgasalga ((imersão emimersão em NaCl sat., 30 minNaCl sat., 30 min),),
endurecimentoendurecimento (E509)(E509) ((imersão emimersão em CaClCaCl2 2 0,05% (m/v), 5 min0,05% (m/v), 5 min)) e e 
adição de antiadição de anti--oxidanteoxidante (E300)(E300) ((ácido Lácido L--ascórbico 0,2% (m/v) ascórbico 0,2% (m/v) 
na infusãona infusão),), são são fundamentais para a qualidadefundamentais para a qualidade do produto finaldo produto final. . 

 O protótipo final O protótipo final cumpre os requisitos de acidez mínimoscumpre os requisitos de acidez mínimos para para 
assegurar a sua assegurar a sua estabilidade microbiológicaestabilidade microbiológica ((pH < 3,5 e acidezpH < 3,5 e acidez > > 
3,6% (m/v3,6% (m/v))
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