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Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni é uma planta nativa da

América do Sul popularmente conhecida pelos adoçantes

provenientes das folhas como glicosídeos de esteviol

principalmente esteviosídeo, o rebaudiosídeo C e o

rebaudiosídeo A. Ela passou a ser consumida como uma

alternativa de substituir a sacarose e apresenta fins

terapêuticos. A variedade conhecida como Stevia UEM-13

possui uma quantidade maior de rebaudiosídeo A, adoçante

com melhor perfil sensorial. Embora a Stevia seja conhecida

pelo seu potencial edulcorante, ela também é conhecida

pelo seu gosto residual amargo e herbáceo.
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A fim de melhorar as qualidades organolépticas da Stevia, o

método de pré-tratamento das folhas de Stevia consiste em

remover seletivamente compostos que interferem no dulçor

dos adoçantes os quais atribui um sabor residual amargo,

preserva os glicosídeos e tornar o aditivo com melhor perfil

sensorial.

O pré-tratamento de folhas de Stévia UEM-13 com etanol

absoluto mostrou-se bastante seletivo, uma vez que o

conteúdo de adoçantes e a relação entre os mesmos

permaneceu praticamente inalterado quando comparado à

folha in natura ou folha não tratada. Em uma análise

preliminar, constatou-se que a FPT não apresenta o forte

gosto herbáceo característico da FNT.
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Tabela 1. Quantificação de glicosídeos de esteviol nas folhas

de Stevia não tratadas (FNT) e folhas pré-tratadas com
etanol (FPT).
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