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A Protean é uma gama de proteínas colagénicas de alta funcionalidade, cujo principal ingrediente 
consiste no colagénio de suíno ou de bovino. 

A gama Protean oferece uma ampla gama de soluções para melhorar os produtos de carnes mediante 
adição de proteína animal. O nosso departamento técnico presta assessoria e personaliza a Protean em 
cada processo e aplicação.

� PROTEÍNAS ANIMAIS 

• Melhora a textura, firmeza e consistência da 
carne. 

• Elevada capacidade de retenção de água e 
propriedades emulsionantes. 

• Aumenta o rendimento em produtos injetados. 
• Alarga a estabilidade e a durabilidade do 

produto, reduzindo a sua atividade aquosa. 
• Aumenta o teor de proteína de carne e melhora 

o custo final. 
• Facilidade de aplicação. 
• Não interfere com os restantes ingredientes da 

fórmula. Cor e sabor neutros. 
• Ingrediente 100% natural e Clean Label. 
• Ausência de GMO e alérgenos.

� VANTAGENS E PROPIEDADES 

� GAMA DE SOLUÇÕES

PROTEAN ORIGEM PROTEINA NX6.25 sss RETENÇÃO DE ÁGUA ÁREAS DE APLICAÇÃO 

PP 140 95%                  1:20-40
Injeção de produtos de carne. 
Produtos emulsionados e 
transformados. 

PP 110      98% 1:10 Injeção de produtos de carne. 
Altamente solúvel. 

PP 115            90% 1:17
Injeção de produtos de carne. 
Produtos emulsionados e 
transformados. 

BP 950 I 95% 1:20
Injeção de produtos de carne. 
Produtos emulsionados e 
transformados. 

BP 950 C 95% 1:20 Carnes picadas e produtos curados. 
Emulsões de carnes. 
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Proteína obtida por tecnologia 
enzimática para garantir um 
sabor neutro, reduzindo os 
aspetos desagradáveis próprios 
das ervilhas. De fácil dispersão 
em água, forma uma solução 
proteica homogénea e estável.

Ideal para enriquecer bebidas 
com proteína vegetal ou 
para bebidas instantâneas. 
Igualmente adequada para 
injeção de carnes.

PEA - A2: PEA - A5:

Proteína funcional com maior 
capacidade gelificante e 
emulsionante. Age como 
estabilizante, melhorando a 
textura graças à sua elevada 
capacidade de retenção de água 
e gordura.

Ideal para preparados à base de 
carne ou vegetarianos, tais como 
salsichas ou hambúrgueres, 
assim como snacks, molhos ou 
compotas vegan.

PEA - A1:

Proteína normalizada para 
conseguir um enriquecimento 
proteico de origem vegetal 
e saudável. Alternativa não 
alergénica à proteína de soja.

Aplicável a todo o tipo de 
preparados lácteos, de 
panificação, alimentos dietéticos 
ou de nutrição desportiva.

Na Barcelonesa Food Solutions selecionámos os produtores de maior confiança e competitivos das 
proteínas vegetais com maior procura entre os consumidores.  

O nosso conhecimento comercial e experiência técnica permitem-nos disponibilizar proteínas vegetais 
com um elevado valor nutricional, excelente funcionalidade e um custo muito competitivo.

� PROTEÍNAS VEGETAIS

� PROTEÍNAS DE ERVILHA 80/85%
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� PROTEÍNAS DE SOJA 90% 

� PROTEÍNAS DE ARROZ 80% 

Proteína vegetal de alta 
qualidade, fácil de digerir. 
Sabor neutro, odor agradável e 
excelente perfil de aminoácidos 
e micronutrientes.

Aplicações: Batidos, Barritas 
energéticas, panificação, pré-
cozinhados, cereais. 

SOYA - 510B:

Proteína de partículas finas 
com uma excelente capacidade 
para produzir dispersões 
aquosas de baixa viscosidade. 
Permite uma boa retenção de 
água, melhorando a textura dos 
alimentos. 

Aplicações: Produtos à base de 
carne injetados (por exemplo, 
fiambre cozido), bebidas 
instantâneas, laticínios, barritas 
nutricionais, sobremesas.

Proteína normalizada com maior 
viscosidade e força de gel. 
Permite uma boa hidratação, 
reduzindo o desperdício na 
cozedura e a perda de gorduras. 
Ajuda a conseguir emulsões 
estáveis e a melhorar a textura 
do produto final. 

Aplicações: Produtos à base 
de carne emulsionados 
como salsichas, enchidos 
ou hambúrgueres, surimi, 
almondegas, produtos 
vegetarianos. etc.

SOYA - 510A:
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Os dados contidos neste documento são baseados no nosso conhecimento. Esta informação não 
implica qualquer garantia, o cliente deve garantir a adequação do conteúdo ao seu fim específico. Os 
nossos produtos são vendidos de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda.

https://www.grupbarcelonesa.com/pt-pt/alimentacao-humana?utm_source=food_pdf&utm_medium=catalogo_pt&utm_campaign=url_catalogo&utm_content=catalogo_protean

