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Batatas: Diversidade

de Cores e Sabores
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A 

cor, possivelmente mais 
que qualquer outro fator, 

-
te na aceitabilidade de um 

-
sejo dos consumidores uma tarefa 
delicada. É comprovado que o con-
sumidor avalia, primeiramente, a cor 
do alimento, associando-a ao sabor, 
em uma percepção que leva em tor-

-

antocianinas, pigmentos naturalmente 

exemplos de substâncias naturais com 
poder pigmentante e, além disso, co-

proporcionadas pelas antocianinas 

-
-

nidina, petunidina e malvidina) e, em 

-

A batata (Solanum tuberosum
-

tro dessa espécie, existe uma grande 
diversidade, onde as batatas colori-

sua aparência, sabor e possibilidades 
de uso, sendo as antocianinas os pig-
mentos responsáveis pelas cores que 

do consumo das batatas coloridas nas 
-

da etc), existem outros mercados que 
podem ser explorados como o merca-
do de corantes naturais, pois são cul-

custo relativamente baixo (se compa-

O mercado de corantes naturais em 
alimentos está em franco crescimen-
to como forma de substituição aos co-

rantes sintéticos. Em adição a isso, diversos estudos 
demonstraram o uso potencial de antocianinas como 
corantes de alimentos e bebidas como, por exemplo, 
produtos lácteos (queijo cremoso, leite fermentado, 

alimentos sólidos (panquecas e omeletes). 

Em batatas coloridas, a concentração de anto-

peso seco. No entanto, a concentração desses pig-
mentos está relacionada a diversos fatores, como: 
estádio de desenvolvimento do tubérculo, irradiação 

-
-
-

-
tração de antocianinas nos tubérculos aumenta após 

em água, no vapor, ou mesmo, assando as batatas.

A atividade biológi-
ca de extratos de bata-
tas coloridas vem sen-
do estudada por vários 
grupos de pesquisa 
em todo o mundo. Es-
tudos mostram que os 
extratos de batatas 
coloridas, ricos em an-
tocianinas, tem ação 
antioxidante, inibem a 

-

ação antiproliferativas 
-

gens de câncer. Soma-
do a isso, como existe 
uma correlação entre a 
atividade antioxidante 
e a concentração de 
antocianinas, quanto 
mais intensa for a cor 
das batatas, maior a 
atividade antioxidante, 

alimentos mais saudáveis.


