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Solução apresentada
Introdução
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA temperos
são os produtos obtidos da mistura de especiarias e de outro(s)
ingrediente(s), fermentados ou não, empregados para agregar sabor ou
aroma aos alimentos e bebidas. (...) Podem ser designados de "Tempero"
seguido do ingrediente que caracteriza o produto, desde que não seja
somente o nome comum da espécie(s) vegetal (ais) utilizada (s), ou por
denominações consagradas pelo uso. (...) Os Temperos podem ser
designados por "Condimento preparado", seguido do ingrediente que
caracteriza o produto (BRASIL, 2005).

Já aditivo alimentar é
qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem
propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas,
químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento,
preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem,
transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se poderá resultar
em que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um
componente de tal alimento. Esta definição não inclui os contaminantes ou
substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter ou
melhorar suas propriedades nutricionais (BRASIL, 1997).

Dentre as funções dos aditivos alimentares estão: antioxidante, acidulante, corante,
conservador, estabilizante, espessante, dentre inúmeras outras (BRASIL, 1997).
O corante é uma substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento.
Acidulante é a substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos.
Conservador é a substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada por
microrganismos ou enzimas (BRASIL, 1997).
Aditivos alimentares
A ANVISA aprovou em 2007 o regulamento técnico sobre “Atribuição de aditivos e seus
limites máximos para a categoria de alimentos 13: molhos e condimentos”. De acordo com
esta resolução, para os “condimentos preparados” (subcategoria 13.8) são permitidos
acidulantes, reguladores de acidez, antiumectantes/antiaglutinantes, antioxidantes,
aromatizantes, corantes, conservadores, emulsificantes, espessantes, realçadores de sabor,
gelificantes e sequestrantes (BRASIL, 2007).
Sorbato de potássio
Dentre os conservadores estão os apresentados na figura abaixo, seguidos dos seus
respectivos limites máximos. Verifica-se na relação o sorbato de potássio que pode ser
usado na concentração máxima de 0,1g/100g (FIG.1):
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Figura 1 – Conservadores permitidos para os condimentos preparados (subcategoria 13.8)
Fonte: (BRASIL, 2007)

Ácido cítrico
O ácido cítrico possui as seguintes funções: acidulante, regulador de acidez, antioxidante e
sequestrante e está na lista dos aditivos alimentares autorizados segundo as boas práticas
de fabricação (BPF). O uso desses aditivos nos alimentos está autorizado com limite
quantum satis, ou seja, “quantidade suficiente para obter o efeito tecnológico desejado,
desde que não alterem a identidade e a genuinidade do alimento, exceto para as categorias
de alimentos listadas na Tabela II com limite máximo numérico” (BRASIL, 2010).
De acordo com Brasil (2007), na elaboração de condimentos preparados (categoria 13.8),
todos os acidulantes autorizados como BPF no MERCOSUL podem ser usados no limite
quantum satis (FIG. 2), dentre esses está o ácido cítrico (FIG. 3):

Figura 2 – Acidulantes permitidos para os condimentos preparados (subcategoria 13.8)
Fonte: (BRASIL, 2007)

Figura 3 – Alguns aditivos autorizados para uso segundo as boas práticas de fabricação
Fonte: (BRASIL, 2010)
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Clorofila
A clorofila é um corante também autorizado para uso no fabrico de condimentos preparados
(categoria 13.8). Assim como acontece com o ácido cítrico, o seu limite é quantum satis
(BRASIL, 2007), conforme figura abaixo (FIG. 4):

Figura 4 – Corantes permitidos para os condimentos preparados (subcategoria 13.8)
Fonte: (BRASIL, 2007)

Conclusões e recomendações
Para o desenvolvimento de temperos é importante buscar o apoio de um especialista da
área de alimentos, além de realizar as análises para determinação do prazo de validade.
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