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RESUMO 

 

A doença celíaca se caracteriza pela incapacidade do organismo de digerir proteínas do glúten, 

o que leva a reações imunológicas e inflamatórias no intestino, resultando em diarreia, 

desnutrição e outros problemas de saúde crônicos. A alimentação dos indivíduos portadores da 

doença é difícil e limitada, pois o glúten está presente no trigo e outros cereais, componentes 

de grande parte dos alimentos que consumimos no cotidiano. A diversificação das opções de 

consumo para populações de celíacos viabiliza o cumprimento das restrições dietéticas, ou seja, 

permite que os indivíduos sigam a dieta de forma adequada, contribuindo para a melhoria da 

sua qualidade de vida e para a redução de gastos com saúde pública. Os objetivos deste trabalho 

foram elaborar novos produtos livres de glúten em sua composição, realizar avaliações 

comparativas dos aspectos sensoriais e nutricionais destes produtos com os produtos 

convencionais preparados com farinha de trigo, e elaborar rótulos nutricionais para os novos 

produtos. Foram elaborados quatro produtos: saltenha de mandioca, coxinha de pupunha, 

panqueca de batata-doce e pão de inhame. Amostras destes produtos foram submetidas a 

análises microbiológicas, de acordo com as normas preconizadas pela legislação vigente. 

Posteriormente, os produtos foram submetidos a análises sensoriais quanto ao sabor, aroma, 

consistência e aspecto geral, em comparação aos produtos convencionais. Por meio de tabelas 

de composição química dos alimentos, foi possível avaliar a qualidade nutricional destes 

produtos comparativamente aos tradicionais, quanto ao valor calórico, teor de carboidratos, 

proteínas, gorduras totais e saturadas, fibra alimentar, sódio, cálcio, magnésio, fósforo, ferro e 

zinco. As análises microbiológicas revelaram resultados dentro dos valores aceitáveis para 

coliformes, estafilococos coagulase positiva (Staphylococcus aureus), Bacillus cereus, 

Clostridium sulfito redutores e Salmonella sp., confirmando as boas condições higiênico-

sanitárias nas etapas de processamento dos alimentos. Em relação aos aspectos sensoriais, todos 

os produtos isentos de glúten tiveram sua aceitabilidade validada em relação aos produtos 

tradicionais. A saltenha de mandioca não diferiu da tradicional quanto ao sabor, aroma e aspecto 

geral, e foi superior em relação à consistência. A coxinha de pupunha foi sensorialmente 

superior à tradicional em relação ao sabor, não diferindo significativamente desta quanto ao 

aroma e aspecto geral, e foi inferior apenas em relação à consistência. A panqueca de batata-

doce foi superior à panqueca tradicional em relação ao aroma, e não diferiu significativamente 

desta em relação às demais características. O pão de inhame com farinha de soja foi superior 

ao pão de inhame tradicional em relação ao sabor, aroma e aspecto geral, e não diferiu 

significativamente deste quanto à consistência. Em termos gerais, houve melhoria em relação 

aos aspectos nutricionais dos produtos isentos de glúten em relação aos seus correspondentes 

tradicionais. Ocorreu redução no valor calórico, nos teores de carboidratos, gorduras totais, 

gorduras saturadas e sódio, além de aumento nos teores de fibra alimentar e minerais. Não 

obstante, houve redução no teor de proteínas totais – o que se explica devido à inexistência das 

proteínas que compõem o glúten. Foram elaborados rótulos nutricionais para os produtos 

isentos de glúten. 

 

Palavras-chave: Alimentação isenta de glúten; Doença celíaca; Análise sensorial; Composição 

nutricional.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Development, sensory validation and evaluation of the nutritional content of gluten-free 

food products.  

Celiac disease is characterized by the inability of the body to digest gluten proteins, which leads 

to immune and inflammatory reactions in the intestine, resulting in diarrhea, malnutrition, and 

other chronic health problems. The diet of individuals with the disease is difficult and limited, 

as gluten is present in wheat and other cereals, components of a large part of the food we 

consume in our daily lives. The diversification of consumption options for celiac populations 

makes it possible to comply with dietary restrictions, for it allows individuals to follow the diet 

properly, contributing to the improvement of their quality of life and to a reduction in public 

health costs. The objectives of this work were to develop new products free from gluten in their 

composition, to carry out comparative evaluations of the sensory and nutritional aspects of these 

products with conventional products prepared with wheat flour, and to prepare nutritional labels 

for the new products. Four products were made: cassava pasty, peach palm croquette, sweet 

potato pancake and yam bread. Samples of these products were subjected to microbiological 

analysis, in accordance with the standards established by current legislation. Subsequently, the 

products were subjected to sensory analysis regarding flavor, aroma, consistency and general 

appearance, compared to conventional products. Through tables of chemical composition of 

foods, it was possible to assess the nutritional quality of these products compared to the 

traditional ones, in terms of caloric value, carbohydrate content, proteins, total and saturated 

fats, dietary fiber, sodium, calcium, magnesium, phosphorus, iron and zinc. Microbiological 

analyzes revealed results within acceptable values for coliforms, coagulase positive 

staphylococci (Staphylococcus aureus), Bacillus cereus, Clostridium sulphite reducers and 

Salmonella sp., confirming the good hygienic-sanitary conditions in the food processing steps. 

Regarding the sensory aspects, all gluten-free products had their acceptability validated in 

relation to the traditional products. Cassava pasty did not differ from the traditional one in terms 

of flavor, aroma and general appearance, and was superior in terms of consistency. Peach palm 

croquette was sensorially superior to the traditional one in terms of flavor, not significantly 

different in terms of aroma and general appearance, and was inferior only in terms of 

consistency. Sweet potato pancake was superior to the traditional pancake in relation to the 

aroma, and did not differ significantly from it in relation to the other characteristics. Yam bread 

was superior to the traditional yam bread in terms of flavor, aroma and general appearance, and 

did not differ significantly from it in terms of consistency. Overall, there has been an 

improvement in the nutritional aspects of gluten-free products compared to their traditional 

counterparts. There was a reduction in the caloric value, in the levels of carbohydrates, total 

fats, saturated fats and sodium, in addition to an increase in dietary fiber and mineral contents. 

Nevertheless, there was a reduction in the total protein content – which is explained by the lack 

of the proteins that make up gluten. Nutritional labels were created for the gluten-free products. 

 

Keywords: Gluten-free Food; Celiac Disease; Sensory Analysis; Nutritional Composition. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

A elaboração e disponibilização de novos produtos alimentícios em alternativa aos 

alimentos tradicionalmente consumidos visa atender a exigências relacionadas a condições 

de saúde específicas, e têm sido vastamente exploradas nas áreas de Nutrição e Tecnologia 

de Alimentos. Diversas patologias têm sido contempladas com produtos alimentícios que 

possuem alterações específicas em relação aos produtos tradicionais. Exemplo disso são os 

produtos isentos de açúcar, direcionados principalmente ao público diabético; produtos com 

redução de gorduras, para diminuição da obesidade, dislipidemias e cardiopatias; produtos 

com conteúdo de sódio reduzido para hipertensos; além daqueles isentos de lactose, para 

intolerantes, por não produzirem lactase.  

Porém, a doença celíaca ainda permanece limitada quanto às opções de produtos 

isentos de glúten. Esta doença se caracteriza pela incapacidade do organismo de digerir 

proteínas do glúten, o que leva a reações imunológicas e inflamatórias no intestino, 

resultando em diarreia, desnutrição e outros problemas de saúde crônicos. A alimentação 

dos indivíduos portadores da doença é difícil e limitada, pois o glúten está presente no trigo 

e outros cereais, componentes de grande parte dos alimentos que consumimos no cotidiano.  

A validação de novos produtos alimentícios se faz necessária para a sua adoção em 

dietas, por meio de análises sensoriais, que determinam o nível de aceitabilidade do novo 

alimento pelo consumidor em relação ao seu correspondente tradicional. Uma vez que a 

aceitabilidade seja validada – quando o produto novo obtém escore igual ou superior ao 

produto tradicional – são avaliados os aspectos nutricionais, que permitem estimar o 

conteúdo de nutrientes no produto. Estas avaliações têm a finalidade de disponibilizar 

informações nutricionais ao consumidor, além de promoverem a divulgação de determinados 

produtos.  

Neste estudo interdisciplinar, foram utilizados conceitos e práticas de diferentes áreas 

de pesquisa – Técnicas Dietéticas, Microbiologia dos Alimentos e Análise Sensorial – para 

criar novos produtos alimentícios que terão impacto positivo sobre a qualidade de vida de 

populações celíacas. Estes produtos representam inovações tecnológicas, passíveis de 

produção a nível doméstico e industrial.  

A hipótese testada neste estudo foi se seria viável a elaboração de novos produtos 

alimentícios livres de glúten, passíveis de utilização por populações de celíacos, e cujos 

aspectos sensoriais e nutricionais fossem similares aos produtos que contêm glúten e são 

tradicionalmente consumidos por populações sadias. 
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Assim, foram elaborados quatro produtos em alternativa àqueles convencionalmente 

preparados com farinha de trigo: saltenha de mandioca, coxinha de pupunha, panqueca de 

batata-doce e pão de inhame. A aceitabilidade da saltenha, coxinha, panqueca e pão de 

inhame, foram validadas por meio de análises sensoriais. Amostras dos quatro produtos 

foram avaliadas quanto ao seu teor nutritivo por meio de cálculos dos valores nutricionais 

utilizando tabelas de composição dos alimentos.  

A diversificação das opções de consumo para populações de celíacos viabiliza o 

cumprimento das restrições dietéticas, ou seja, permite que os indivíduos sigam a dieta de 

forma adequada, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a redução de 

gastos com saúde pública. 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Glúten  

Cereais são grãos comestíveis de gramíneas, que tem seu nome originário da deusa 

romana Ceres, deusa da colheita e da agricultura. A grande parte dos cereais são compostos 

por cerca de 40-70% de carboidratos, 1-5% de lipídios, e 7-15% de proteínas, além de serem 

fontes de micronutrientes, como vitamina E, vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina 

e niacina), cálcio, magnésio e zinco (BOTELHO et al., 2007; PAIM; SCHUCK, 2010; 

SANTOS; BOÊNO, 2016). Dentre os cereais mais consumidos mundialmente estão o trigo 

e o arroz, que representam 50% da produção mundial. O trigo, por sua capacidade reológica, 

facilidade de manipulação e grande aceitabilidade, participa da composição de diversos 

produtos da indústria alimentícia, como pães, bolos, tortas, biscoitos, macarrão pizzas, e 

outras massas frescas, além de espessantes, molhos e temperos, e bebidas como cerveja e 

uísque. É o único cereal que contém a combinação de proteínas necessária para a formação 

de glúten com qualidade suficiente para ser utilizado industrialmente na produção de massas 

com atributos tecnológicos e sensoriais satisfatórios (BOTELHO et al., 2007; ZANDONADI 

et al., 2009). 

O glúten (do latim gluten, que significa cola) é uma estrutura resultante da mistura 

de proteínas que se encontram naturalmente no endosperma (estrutura de reserva de 

nutrientes) nas sementes dos cereais: trigo, cevada e centeio. O glúten é um elemento 

elástico, aderente, insolúvel em água, responsável pela estrutura das massas alimentícias 

(ARAÚJO et al., 2010). É constituído das classes proteicas glutenina e prolamina. As 
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prolaminas são a fração responsável pela toxicidade nos portadores de doença celíaca, 

devido ao fato de serem ricas em resíduos de prolina e glutamina, o que as torna resistentes 

à digestão gastrointestinal nos indivíduos celíacos (FASANO et al., 2008). Esse grupo de 

proteínas solúveis em álcool constitui as principais proteínas de sementes nos cereais, 

representando cerca de 50% das proteínas nos cereais maduros (CÉSAR et al., 2006; 

VOJDANI; VOJDANI, 2017; COHEN et al., 2019). As prolaminas representam 50% do 

glúten e diferem de acordo com tipo de cereal: gliadina no trigo (Figura 1), hordeína na 

cevada e secalina no centeio (SDEPANIAN et al., 1999; HERNÁNDEZ-ESPINOSA et al., 

2015). 

 

Figura 1: Formação do glúten no trigo.  

 
Fonte: www.madrepaesartesanais.com.br, 2020. 

 

O glúten tem a capacidade de conferir elasticidade às massas quando em contato com 

a água. As gliadinas são proteínas de cadeia simples, extremamente pegajosas, coesivas, 

responsáveis pela consistência e viscosidade da massa, apresentando pouca resistência à 

extensão; as gluteninas apresentam cadeias ramificadas, elásticas, mas não coesivas, e 

respondem pela extensibilidade da massa (Figura 2) (BOTELHO et al., 2007). Esta formação 

elástica favorece a estrutura da massa por incorporar gás carbônico à mesma, resultando em 

massas aeradas e macias (BENETTI et al., 2013). Além disso, a alta elasticidade e estrutura 

característica do glúten permite que os componentes de alimentos como massas, pães e bolos 

permaneçam coesos, sem esfarelar, mesmo após o processo de fermentação da massa. A 

leveza e suavidade conferida ao alimento pelo glúten são agradáveis ao paladar (PAIM; 

SCHUCK, 2010).  
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Figura 2: Apresentação de massa contendo glúten, gliadina e glutenina.  

 
Fonte: tudosobregluten.wordpress.com, 2020. 

 

O glúten exibe também a capacidade de agir como emulsificante, formar espuma, 

conferir firmeza, umidade e uniformidade ao produto. Em função dessas propriedades, é 

também comumente adicionado pela indústria de alimentos em produtos como café 

instantâneo, sorvete, chiclete, iogurte, sopa enlatada, molho de tomate, maionese, entre 

outros, que teoricamente não conteriam glúten, o que limita ainda mais as opções alimentares 

para indivíduos com alguma reação a esta proteína (ARAÚJO et al., 2010; M’HIR et al., 

2012).  

 

2.2 Doença Celíaca 

A Doença Celíaca é uma enteropatia crônica do intestino delgado, de caráter 

autoimune, desencadeada pela exposição ao glúten (principal fração proteica presente no 

trigo, centeio e cevada) em indivíduos geneticamente predispostos (BRASIL, 2015). É uma 

doença genética caracterizada pela intolerância ao glúten. Em portadores desta doença, 

moléculas de prolaminas (gliadina, hordeína e secalina) não digeridas no estômago entram 

em contato com a mucosa intestinal, disparando uma reação imunológica no intestino 

delgado. Essa reação provoca infiltração predominante de células T no epitélio e na lâmina 

própria do intestino, o que pode produzir lesões na mucosa do intestino delgado, 

principalmente em sua parte proximal, levando à atrofia e até mesmo à destruição completa 

de vilosidades, hipertrofia e hiperplasia de criptas e consequente má absorção de nutrientes 

(TEIXEIRA NETO, 2002; SCHUPPAN et al. 2005; FERREIRA et al., 2009; 

BALAKIREVA; ZAMYATNIN JUNIOR, 2016) (Figura 3).  
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Figura 3: Intestino delgado e vilosidades intestinais sadias e atrofia das vilosidades 

na doença celíaca. 

 
Fonte: www.aboutkidshealth.ca, 2020. 

 

A quantidade máxima para consumo diário da gliadina pelo celíaco é de 10 

miligramas (ARAÚJO et al., 2010), e a concentração máxima em um alimento é de 20 ppm, 

conforme determinado no Codex Alimentarius de 1979 (FAO/WHO, 2008). Para os 

portadores das patologias alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten não celíaca, ainda não se 

sabe as quantidades seguras de glúten que podem ser consumidas, portanto estes pacientes 

devem seguir as mesmas orientações prescritas aos pacientes celíacos (BALAKIREVA; 

ZAMYATNIN JUNIOR, 2016). O consumo dentro destes limites pode não resultar em 

alterações nas mucosas intestinais (AKOBENG; THOMAS, 2008) (Figura 4). 

 

Figura 4: Quantidade correspondente a 20 ppm de glúten em uma farinha de pão  

 
Fonte: www.riosemgluten.com.br, 2021. 
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A doença celíaca possui amplo espectro clínico de manifestações, particularmente 

variado em pacientes adultos, nos quais, devido à sua sorologia negativa frequente e 

sintomas leves e inespecíficos, pode ocorrer um atraso considerável no diagnóstico 

(GARCÍA‐MANZANARES; LUCENDO, 2011). A doença causa um processo inflamatório 

crônico, cujos sintomas são: diarreia crônica, hiporexia, perda de peso, desnutrição, anemia 

crônica, dermatite, baixo crescimento estatural, irritabilidade e complicações em longo 

prazo, como osteopenia e consequente osteoporose, infertilidade e incidência aumentada de 

neoplasias, principalmente de linfomas e carcinomas do trato gastroentérico 

(NASCIMENTO et al., 2012; BRASIL, 2014; DIAS, 2016; FENACELBRA, 2018).  

A doença celíaca atinge pessoas de todas as idades, mas compromete especialmente 

crianças de seis meses a cinco anos, principalmente na introdução dos alimentos após o 

desmame, aos seis meses de idade, havendo também uma frequência maior entre mulheres, 

na proporção de duas mulheres para cada homem. Outra particularidade é o fato, da doença 

celíaca, ser predominante entre os indivíduos faiodérmicos (cor de pele parda), embora 

existam relatos de sua ocorrência em indivíduos melanodérmicos (cor de pele negra) 

(TEIXEIRA NETO, 2002; BRASIL, 2015; DIAS, 2016). Na infância, fase que há maior 

registro de manifestação da doença, os sintomas são emagrecimento excessivo, anemia, 

vômito, humor alterado, abdômen distendido e músculo glúteo achatado (CÉSAR et al., 

2006).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença celíaca acomete 

1 a 2% da população mundial (CNS, 2021). Segundo a Federação Nacional de Associações 

dos Celíacos do Brasil (FENACELBRA, 2018), há um celíaco para cada 200 habitantes no 

Brasil. De acordo com dados do IBGE, a população brasileira estimada em 2019 era de 211,8 

milhões habitantes e a de Porto Velho-RO, 529.544 habitantes (IBGE, 2020). Com base 

nestes dados populacionais, a população de celíacos no Brasil seria de aproximadamente 

1.059.000 e, em Porto Velho, de aproximadamente 2.475 indivíduos. 

A ausência de informação da população em geral sobre a doença, a dificuldade para 

o seu diagnóstico e a baixa disponibilidade de produtos alimentícios isentos de glúten 

prejudicam a adesão ao tratamento adequado e limitam as possibilidades de melhora do 

quadro clínico (BRASIL, 2015; ALBUQUERQUE et al., 2016). Acredita-se que cerca de 5 

a 10% das crianças atendidas em serviços de gastroenterologia com casos de diarreia crônica 

sejam portadoras da doença celíaca (TEIXEIRA NETO, 2002). 
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2.2.1 Evolução no conhecimento sobre a doença celíaca 

Os primeiros estudos sobre a doença celíaca ocorreram por volta do século II pelo 

grego Aretaeus da Capadócia, que fez a primeira descrição desta patologia. Aretaeus pensava 

que a doença afetava apenas adultos e descreveu doentes com um determinado tipo de 

diarreia usando a palavra "Koiliakos" (aqueles que sofrem do intestino). O tratamento 

descrito por ele indicava descanso, jejum e mudança nos hábitos de vida, chegando a 

mencionar possível tratamento dietético (PAVELEY, 1988).  

A descrição clássica da doença celíaca foi feita em 1888 por Samuel Gee, sob a 

denominação de "afecção celíaca", relatando as seguintes características: "indigestão crônica 

encontrada em pessoas de todas as idades, especialmente em crianças entre 1 e 5 anos. Em 

1908 Herter foi o primeiro a descrever na literatura estadunidense a doença divulgada por 

Gee, que ficou conhecida como Doença Gee-Herter. Este médico achava que a doença se 

devia a uma inflamação do intestino causada por persistência e crescimento excessivo da 

flora intestinal do período de amamentação e descrevia que as proteínas eram bem toleradas, 

enquanto que as gorduras seriam razoavelmente toleradas (PAVELEY, 1988).  

Em 1910, Rudolph Bennecke de Marburg na Alemanha, descreveu a patologia como 

causadora de inflamação da mucosa, hiperplasia da cripta e atrofia das vilosidades no 

intestino delgado. Em 1918, o pesquisador G.F. Still considerou a causa da doença como 

sendo um distúrbio digestivo profundo e que a forma de amido que parecia particularmente 

suscetível de agravar os sintomas desta patologia estava presente no pão (PAVELEY, 1988; 

SDEPANIAN et al., 1999).  

Em 1924, Sidney Hass descreveu o tratamento de oito crianças diagnosticadas com 

doença celíaca, no qual ele recomendava de quatro a oito bananas por dia em substituição a 

pães, biscoitos, batatas e cerais (SDEPANIAN et al., 1999).  

No período da segunda guerra mundial, o pediatra holandês B. Dicke, observou que 

o "efeito celíaco" diminuiu notavelmente durante a escassez de alimentos. O pediatra 

observou que, quando aviões suecos levaram pães para cidades da Holanda, a doença celíaca 

reapareceu rapidamente, principalmente em crianças, com o surgimento de erupções 

cutâneas. Com isto, em parceria com o bioquímico Van Kamer e o pediatra Wilhelmina, 

observou uma relação entre a farinha de trigo e doença, considerando que havia um fator 

tóxico no glúten (SDEPANIAN et al., 1999; CASEMIRO, 2006).  

Em 1954, o imunologista Marsh realizou testes séricos com anticorpos da 

imunoglobulina A (IgA) e gliadina, o que permitiram diferenciar a doença celíaca de outros 

distúrbios de má absorção que causam atrofia das vilosidades. Neste mesmo ano, o médico 
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Paulley descobriu, por meio de biopsia perioral do intestino delgado, características 

histopatológicas da mucosa intestinal na doença celíaca. Assim, o estabelecimento de testes 

sorológicos e anatômicos permitiu a identificação da doença e sua relação com o consumo 

de alimentos à base de trigo.  A possibilidade atual de realização de rastreamento sorológico 

com os anticorpos permitiu a identificação de outras formas de manifestação clínica da 

doença, além da digestiva. Porém, as informações sobre a doença ainda são pouco difundidas 

e os sintomas podem ser confundidos com os de outros distúrbios, como verminose e 

desnutrição (SCHUPPAN et al., 2005; CASEMIRO, 2006). 

 

2.2.2 Classificação das patologias relacionadas ao glúten e epidemiologia 

A doença celíaca tem característica análoga a de um “iceberg”, ou seja, existem mais 

eventos não diagnosticados de forma correta, do que com diagnóstico definido 

adequadamente. Isso acontece devido à inespecificidade de alguns sintomas (WGO, 2016).  

Para que ocorra a expressão da doença celíaca em um paciente, além da exposição 

ao glúten na dieta, é necessária a presença de fatores genéticos, imunológicos e ambientais 

(Figura 5). Os fatores genéticos contribuem fortemente para o desenvolvimento da doença 

celíaca. A predisposição genética apresenta prevalência de 10% em parentes de primeiro 

grau. Em gêmeos monozigóticos a susceptibilidade é de aproximadamente 75%. Irmãos que 

compartilham o mesmo antígeno de histocompatibilidade HLA (antígeno leucocitário 

humano) possuem concordância de 30% da doença celíaca. Aproximadamente 25 a 30% 

população apresentam o antígeno hetereodígeno DQ2; entretanto, pequena parte desta 

população desenvolve a doença celíaca. Estima-se que genes HLA são responsáveis por 40% 

da hereditariedade da doença celíaca, sugerindo que este gene seja responsável parcialmente 

pela predisposição genética e não à patogênese desta doença (SDEPANIAN et al., 1999; 

SCHUPPAN et al., 2005; CASEMIRO, 2006; NASCIMENTO et al., 2012; TARIVANI et 

al., 2018). 
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Figura 5: Fatores envolvidos na patogênese da doença celíaca. 

 

 
Fonte: Saturni et al., 2010 (adaptado) 

 

Quanto aos fatores imunológicos, o mecanismo pelo qual o glúten exerce ação tóxica 

ainda permanece obscuro. A presença de células T produtoras de citocina na lesão celíaca e 

a estreita associação com o antígeno de histocompatibilidade HLA, sugerem que o sistema 

imunológico celular tem papel importante no desenvolvimento da doença. A lesão da 

mucosa do intestino delgado que ocorre na doença celíaca é uma inflamação mediada pelo 

sistema imune. Componentes humorais e celulares da resposta imunológica participam 

ativamente deste processo, onde ocorre aumento de anticorpos séricos e da mucosa contra a 

gliadina e aumentos dos anticorpos séricos contra antígenos diferentes da gliadina. A 

associação da doença celíaca com outras doenças de base imunológica apoia a teoria 

etiopatogênica de uma resposta imunológica alterada, tanto da imunidade celular, quanto da 

humoral (SDEPANIAN et al., 1999; SCHUPPAN et al., 2005; CASEMIRO, 2006; 

NASCIMENTO et al., 2012). 

O fator ambiental mais importante na doença celíaca é a exposição ao glúten na 

alimentação. O efeito tóxico que ocorre nos pacientes celíacos tem sido atribuído à 

prolamina. Além das prolaminas presentes nos cereais, outros fatores infecciosos estão 

envolvidos no desenvolvimento da doença celíaca, como o adenovírus sorotipo 12, 

determinando reação de anticorpos cruzada à proteína do vírus e à gliadina (SDEPANIAN 

et al., 1999; SCHUPPAN et al., 2005; CASEMIRO, 2006). 

A doença celíaca pode apresentar-se das seguintes formas clínicas: clássica, não 

clássica, assintomática e latente (SDEPANIAN et al., 1999; SCHUPPAN et al., 2005; 

NIEWINSKI, 2008; ACELBRA, 2014; BRASIL, 2015), conforme descrito a seguir: 

Doença 
Celíaca

Predisposição 
genética

(DQ2 e/ou DQ8 
haplotipo HLA 

positivo) 

Gatilhos 
ambientais 

cereais contendo 
proteínas tóxicas 

aos pacientes 
(gliadina, secalina 

hordeína)

Sistema 
imunológico

autoimunidade 
devido à perda da 
função de barreira 

mucosa
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• Clássica (típica): manifesta-se principalmente nos primeiros anos de vida, surgindo 

entre o primeiro e terceiro ano de vida, com o consumo de alimentos à base de pão, 

sopinhas de macarrão e bolachas, entre outros industrializados com cereais. 

Caracteriza-se por diarreia crônica com fezes fétidas, gordurosas e volumosas, 

distensão abdominal, perda de peso. Também pode ocorrer diminuição do tecido 

celular subcutâneo, atrofia da musculatura glútea, anorexia, vômitos, 

emagrecimento, irritabilidade, desnutrição com déficit do crescimento, anemia 

ferropriva não curável, osteoporose, esterilidade, abortos repetidos, glúteos 

atrofiados, pernas e braços finos, apatia, que podem levar o paciente à morte na falta 

de diagnóstico e tratamento. 

• Não clássica (atípica): apresenta manifestações mono ou oligossintomáticas, e as 

alterações gastrintestinais não chamam atenção ou, quando presentes, ocupam um 

segundo plano. Os pacientes podem apresentar manifestações isoladas, como, por 

exemplo, baixa estatura, anemia ferropriva por deficiência de folato (vitamina B9) e 

Cobalamina (Vitamina B12), irritabilidade, fadiga, baixo ganho de peso e estatura, 

artrite, constipação intestinal crônica, manchas e alteração do esmalte dental, 

esterilidade e osteoporose antes da menopausa; 

• Assintomática (silenciosa): não ocorrem sintomas. Neste caso, são realizados 

exames (marcadores sorológicos) por terem familiares de primeiro grau do celíaco. 

Estes pacientes possuem 10% de chances de apresentarem a doença. A realização de 

rastreamento sorológico com os anticorpos antitransglutaminase e antiendomísio é 

aceita como diagnóstico definitivo quando os resultados são positivos e confirmados 

pela biópsia intestinal caracterizada por alterações sorológicas e histológicas da 

mucosa do intestino delgado compatíveis com doença celíaca, na ausência de 

manifestações clínicas, seguida pela resposta sorológica à dieta isenta de glúten. Tal 

técnica permite a identificação de outras formas de manifestação da doença, além da 

digestiva. Se não tratada a doença, podem surgir complicações como o câncer do 

intestino, anemia, osteoporose, abortos e esterilidade. 

• Latente: A forma latente é identificada em pacientes com biopsia jejunal normal, 

consumindo glúten; diferencia-se das outras formas uma vez que, em outro período 

de tempo, tais pacientes podem apresentar atrofia subtotal dessas vilosidades 

intestinais, que revertem à normalidade com a retirada do glúten da dieta. Há duas 

formas: 1- Pacientes com diagnóstico prévio de doença celíaca, que responderam à 
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dieta isenta de glúten, e apresentam histologia normal ou apenas aumento de 

linfócitos intraepiteliais. 2- Indivíduos com mucosa intestinal normal, sob dieta com 

glúten, que subsequentemente desenvolverão doença celíaca. 

 

Alguns estudiosos ainda consideram que a doença celíaca pode apresentar-se na 

forma refratária, em que os pacientes não respondem à dieta isenta de glúten (SILVA; 

FURLANETTO, 2010). 

A sensibilidade não celíaca ao glúten, também conhecida como sensibilidade não 

celíaca ao trigo é uma síndrome clínica caracterizada por sintomas intestinais e extra 

intestinais, como dor abdominal e diarreia sem lesões histológicas duodenais ainda pouco 

estudada. Não há componente imunológico bem definido, apesar de haver um número 

significativo de pessoas portadoras desta patologia. Há alterações gastrointestinais causadas 

pelo glúten, mas sem a relação com alguma resposta imunológica, sem distúrbios 

nutricionais associados, e sem alterações de anticorpos ligados à ingestão desta 

proteína. Esta patologia está mais associada ao desconforto e sintomas digestivos que trazem 

prejuízo à qualidade de vida, do que propriamente alterações orgânicas do intestino ou 

distúrbios nutricionais. A retirada de alimentos que contêm glúten resulta no 

desaparecimento dos sintomas (NIEWINSKI, 2008; CASELLA, 2018; FENACELBRA, 

2018) (Figura 6). 

 

Figura 6: Prevalência de doença celíaca e sensibilidade não celíaca ao glúten.  

 
Fonte: www.riosemgluten.com.br, 2021 

 

A intolerância ao glúten é definida como qualquer forma de sensibilidade pelo 

alimento que não envolve mecanismos imunológicos, incluindo reações tóxicas e 

metabólicas, sendo uma resposta anormal do sistema imunológico perante certos 



19 
 

componentes dos alimentos. Na intolerância, o glúten não é digerido, levando à sintomas 

clássicos gastrointestinais após o consumo, como desconforto e má absorção de alguns 

nutrientes. Os mecanismos das reações envolvidas tanto nas alergias como nas intolerâncias 

ainda não estão bem esclarecidos e, talvez por essa razão, autores empreguem terminologias 

diferentes para a mesma manifestação clínica (POSSIK et al., 2005). 

A alergia ao trigo é uma alergia alimentar, frequentemente relacionada à 

sensibilização a alérgenos de proteína do trigo, sendo o principal alérgeno do glúten, a 

gliadina. A alergia ocorre dentro de alguns minutos ou horas de exposição ao trigo e não 

causa danos permanentes gastrointestinais ou a outros órgãos. A identificação desta 

patologia é realizada por meio do teste sorológico por IgE (BALAKIREVA; ZAMYATNIN 

JUNIOR, 2016; TANVEER; AHMED, 2019). 

Para o diagnóstico definitivo das patologias relacionadas ao glúten, é imprescindível 

a realização de endoscopia digestiva alta com biópsia de intestino delgado com vista à 

realização de exame histopatológico, considerado o padrão-ouro para o diagnóstico. A 

biópsia deve constar de pelo menos quatro fragmentos, incluindo amostra do bulbo e das 

porções mais distais do duodeno. Os marcadores sorológicos são úteis para identificar os 

indivíduos que deverão ser submetidos à biópsia de intestino delgado (BRASIL, 2015).  

Os marcadores sorológicos também são úteis para acompanhamento do paciente 

celíaco, como, por exemplo, para detectar transgressão à dieta. Os principais testes 

sorológicos para a detecção da intolerância ao glúten são o anticorpo antigliadina, o 

anticorpo antiendomísio e o anticorpo antitransglutaminase (TTG). Com relação ao 

anticorpo antigliadina, determinado pela técnica de ELISA, a especificidade do anticorpo da 

classe imunoglobulina A (IgA) (71% a 97% nos adultos e 92% a 97% nas crianças) é maior 

do que da classe IgG (50%), sendo a sensibilidade extremamente variável em ambas as 

classes. Considerando a maior facilidade da dosagem do TTG, aliado a elevadas 

sensibilidade e especificidade na população pediátrica e adulta, este é o teste sorológico de 

escolha para avaliação inicial dos indivíduos com suspeita de intolerância ao glúten (SILVA; 

FURLANETTO, 2010; BRASIL, 2015). 

Na evidência de sintomas ou sinais das formas clássica e atípica da doença celíaca e 

para indivíduos que fazem parte de grupos de risco, especialmente se sintomáticos, deve-se 

solicitar, simultaneamente, a dosagem do anti-TTG recombinante humana da classe da IgA. 

Se ambas as dosagens se mostrarem normais, o acometimento do indivíduo pela doença 

celíaca é pouco provável. Entretanto, na forte suspeita de doença celíaca, deve-se 

encaminhar o paciente para serviço de referência em gastroenterologia pediátrica ou clínica, 



20 
 

para melhor avaliação quanto à indicação de realização de biópsia de intestino delgado. Em 

indivíduo assintomático com parente de primeiro grau acometido de doença celíaca, ou com 

diagnóstico de doença autoimune ou doença não autoimune relacionada à doença celíaca, 

recomenda-se repetir a dosagem do TTG no futuro. Se a dosagem do anti-TTG for normal, 

mas a dosagem de IgA estiver alterada, deve ser considerada a possibilidade de falso 

negativo pela presença de imunodeficiência primária, ou se a dosagem de anti-TTG for 

anormal, o indivíduo deverá ser encaminhado a serviço de referência em gastroenterologia 

com para a realização de biópsia de intestino delgado. Caso o exame histopatológico seja 

positivo para lesão clássica da mucosa intestinal da doença celíaca, confirma-se o 

diagnóstico. Por último, anti-TTG anormal, IgA normal e biópsia de intestino delgado com 

resultado do exame histopatológico negativo excluem o diagnóstico de doença celíaca, e o 

resultado da dosagem de anti-TTG deve ser considerado falso positivo. Contudo, o exame 

histopatológico deve ser revisto e, se realmente for negativo, ou seja, se estiver ausente a 

lesão clássica da mucosa do intestino delgado, deve-se considerar a possibilidade de lesão 

em mosaico (acometimento em patchy) e indicar nova biópsia intestinal com a obtenção de 

múltiplos fragmentos. Se, novamente, o padrão histológico não for de doença celíaca, a 

existência desta doença é pouco provável (LUDVIGSSON et al., 2013; BRASIL, 2015). A 

tabela 1 apresenta um resumo do comparativo entre as características dos distúrbios 

associados ao glúten. 
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Tabela 1: Comparativo das características dos distúrbios associados ao glúten. 

Características Doença celíaca 
Sensibilidade não 

celíaca ao glúten 
Alergia ao trigo 

Sinais clínicos 

intestinais 

Dor abdominal, 

constipação, inchaço, 

náusea, vômito. 

Dor abdominal, 

constipação, inchaço, 

náusea, vômito. 

Dor abdominal, 

constipação, 

inchaço, náusea, 

vômito. 

Sinais clínicos extra 

intestinais 

Anemia, osteoporose, 

distúrbios neurológicos, 

atraso puberal, 

dermatite herpetiforme, 

mente nebulosa, linfoma 

Dor de cabeça, 

enxaqueca, fadiga, 

eczema como erupção 

na pele, dormência, 

mudanças psicológicas 

Urticária, 

angioedema, 

asma, tosse 

eczema 

Antecedentes genéticos Em 95%: HLA-DQ2 ou 

HLA-DQ8 

Em 50%: HLA-DQ2 ou 

HLA-DQ8 

100% hereditário 

Mecanismos 

patogênicos 

Distúrbios no sistema 

imunológico adquirido a 

resposta ao glúten 

depende da combinação 

de HLA-DQ2 e HLA-

DQ8 

Não conhecido, 

possivelmente 

perturbação subjacente 

resposta imune primária 

iniciado com ingestão 

do glúten  

Resposta imune 

mediada por IgE, 

Th2, prevalente 

combinação na 

resposta imune, 

após a ingestão 

de trigo 

Anticorpos séricos 

 

TTG, anticorpos 

antigliadina da classe 

IgA com menor 

frequência na classe IgG 

Em 50% dos casos, 

antigliadina, anticorpos 

da classe IgG 

 

Anticorpos IgE 

contra trigo e 

gliadina 

Atrofia das vilosidades 

intestinais  

Presente Ausente Pode ou não 

estar presente 

Tempo de duração da 

dieta sem glúten 

Vitalício  Desconhecido  Duração média 

de seis anos, com 

vitalícia 

abstinência para 

evitar anafilaxia 

Adaptação: Czaja-Bulsa, 2015; Igbinedion et al., 2017; Tanveer; Hamed, 2019. 

 

A doença celíaca, quando não tratada da forma adequada, pode resultar em inúmeras 

patologias autoimunes. O não tratamento desta patologia pode levar ao desencadeamento de 

doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo I, doenças tireoidianas, 

artrite reumatoide, dermatite herpetiforme, doença de Addison (doença autoimune do córtex 

da suprarrenal com produção insuficiente de hormônios), síndrome do Sjögren (doença 

reumática autoimune), câncer intestinal, osteoporose, deficiência de IgA, intolerância à 

lactose, trombocitopenia autoimune nefropatia por IgA, infertilidade em mulheres, 

enfermidades neurológicas. Muitas dessas doenças possuem uma base autoimune promovida 

pela prevalência do antígeno de histocompatibilidade e atrofia da mucosa intestinal, além de 

distúrbios psiquiátricos, epilepsia e depressão, levando à baixa qualidade de vida, ou mesmo 

mortalidade (KOTZE, 2009; SILVA; FURLANETTO, 2010; NASCIMENTO et al., 2012; 

NADAL et al., 2013; TARIVANI et al., 2018).  

A atrofia intestinal na doença celíaca leva à má absorção de nutrientes, especialmente 

vitaminas do complexo B, ácido fólico, ferro, cálcio e vitaminas lipossolúveis, os quais são 
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essenciais para a manutenção do organismo, e cuja carência pode resultar em atraso da 

puberdade em crianças celíacas. Há também uma correlação entre a gravidade da atrofia das 

vilosidades em adultos e deficiências de zinco, ferro, cobre, folato e vitamina B12 (KUPPER, 

2005). 

A partir da instituição da dieta totalmente isenta de glúten, há normalização da 

mucosa intestinal, assim como das manifestações clínicas. Porém, no caso de diagnóstico 

tardio, pode ocorrer alteração da permeabilidade da membrana intestinal por longo período 

de tempo e a absorção de macromoléculas poderá desencadear quadro de hipersensibilidade 

alimentar, resultando em manifestações alérgicas e deficiências nutricionais decorrentes da 

má-absorção de macro e micronutrientes (BEYER, 2002; CATASSI et al.; 2002; 

FERREIRA; SEIDMAN, 2007). 

 

2.3 Rotulagem nutricional de produtos isentos de glúten 

Para garantir uma dieta sem glúten, o celíaco precisa conhecer os ingredientes que 

compõem as preparações alimentares e fazer uma leitura minuciosa dos ingredientes listados 

nos rótulos de produtos industrializados (ARAÚJO et al., 2010; FERRAZ et al., 2016). A 

Lei nº 10.674 (ANVISA, 2003), foi criada para regularizar os rótulos dos alimentos quanto 

à presença ou não de glúten na composição dos alimentos. Esta lei torna obrigatória a 

informação sobre a presença de glúten nos produtos alimentícios comercializados, como 

medida preventiva e de controle da doença celíaca. 

É importante observar que a percepção geral dos celíacos é de que a oferta de 

alimentos sensorialmente apropriados é restrita, o que torna a dieta monótona (ARAÚJO et 

al., 2010). Por faltarem produtos industrializados especiais sem glúten no mercado brasileiro, 

a maior parte das preparações do cardápio do paciente celíaco é caseira, o que demanda 

tempo e dedicação (CÉSAR et al., 2006). Além disso, há poucas opções de alimentos 

industrializados disponíveis no comércio. Estes alimentos são de alto custo, pois como não 

são produzidos em larga escala, agregam-se valores comerciais, tornando-os caros e 

inacessíveis às classes sociais menos favorecidas (FERREIRA et al., 2009).  

Para garantir uma dieta sem glúten, o celíaco precisa conhecer os ingredientes que 

compõem as preparações alimentares e fazer uma leitura minuciosa dos ingredientes listados 

nos rótulos de produtos industrializados e conhecer a procedência dos produtos (ARAÚJO 

et al., 2010). 

No Brasil, a primeira lei que beneficiou os celíacos foi promulgada em 1992 - Lei 

Federal número 8.543 (BRASIL, 1992). O artigo 1º estabelecia que todos os alimentos 
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industrializados que pudessem conter glúten na formulação, como trigo, aveia, cevada, malte 

e centeio e/ou seus derivados, deveriam apresentar, obrigatoriamente, a advertência “contém 

glúten” nos seus rótulos e embalagens. No entanto, segundo a lei, os alimentos isentos de 

glúten não precisavam apresentar na embalagem os dizeres “não contém glúten”. 

Um aperfeiçoamento desta obrigatoriedade foi estabelecido pela Lei nº 10.674 

(ANVISA, 2003), criada para regularizar os rótulos dos alimentos quanto à presença ou não 

de glúten na composição dos alimentos. Esta lei, vigente atualmente, obriga a informação 

sobre a presença ou ausência de glúten nos produtos alimentícios comercializados, como 

medida preventiva e de controle da doença celíaca: 

 

Art. 1o Todos os alimentos industrializados deverão conter em seu rótulo e bula, 

obrigatoriamente, as inscrições "contém Glúten" ou "não contém Glúten", 

conforme o caso. 

§ 1o A advertência deve ser impressa nos rótulos e embalagens dos produtos 

respectivos assim como em cartazes e materiais de divulgação em caracteres com 

destaque, nítidos e de fácil leitura. 

§ 2o As indústrias alimentícias ligadas ao setor terão o prazo de um ano, a contar 

da publicação desta Lei, para tomar as medidas necessárias ao seu cumprimento. 
 

Outra legislação importante para o não consumo de alimentos contendo trigo na 

composição é a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 26 (ANVISA, 2015). Esta 

resolução torna obrigatória a indicação no rótulo de alimentos industrializados ou embalados 

longe da presença do consumidor, sobre os alimentos que causam alergias alimentares - 

trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas, os quais devem ser 

obrigatoriamente declarados, seguindo os requisitos estabelecidos. A Resolução de Diretoria 

Colegiada – RDC nº 429 (ANVISA, 2020a) e a Instrução Normativa – IN 75 (ANVISA, 

2020b) reforçam a importância do destaque no rótulo do produto industrializado para 

ingredientes alergênicos. 

As legislações brasileiras (Lei 10.647/2003 e RDC 26/2015) exigem que as 

advertências sejam apresentadas com caracteres legíveis, em caixa alta, em negrito e 

apresentando contraste com a cor do fundo do rótulo (Figura 7).   
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Figura 7: Rótulo de alimentos indicando a presença de glúten na composição. 

 
Fonte: www.foodsafetybrazil.org, 2021. 

 

Não existe na legislação brasileira a exigência de um selo de identificação de 

alimentos sem glúten nas embalagens dos produtos. Alguns estados possuem legislações 

específicas de obrigatoriedade da presença do símbolo de alimento isento de glúten, como o 

Rio de Janeiro - Lei estadual 7.067/15 (ALERJ, 2021) e Paraná - Lei 18.757/2016. Na falta 

de um selo padronizado, em grande parte dos alimentos embalados utiliza-se o símbolo 

internacional, regulamentado pela Sociedade das Associações de Celíacos da Europa – 

AOECS, que é um ramo de trigo cortado (Figura 8).  

 

Figura 8: Símbolos permitidos de utilização em alimentos isentos de glúten. 

 
Fontes: www.Fenacelbra.org.br; www.organicsnewsbrasil.com.br, 2021. 

 

 

2.4 Alimentação sem glúten 

Alimentação não diz respeito apenas à ingestão de alimentos, mas também como os 

alimentos são combinados entre si e preparados, as dimensões culturais e sociais das práticas 

alimentares, bem como os aspectos nutricionais que influenciam a saúde e o bem-estar do 

indivíduo (BRASIL, 2014). 

O holandês Dicke pode ser considerado o pioneiro da dieta isenta de glúten no 

tratamento da doença celíaca, quando em 1941 publica o primeiro trabalho científico sobre 

o tratamento dietético. A dieta com a exclusão do glúten persiste até os dias atuais, com a 
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eliminação dos itens alimentícios à base de trigo e os demais cerais que contêm glúten na 

composição e é considerada a única terapia eficaz para esta patologia (POSSIK et al., 2005; 

ARAÚJO et al., 2010; PANTALEÃO et al., 2016). 

Visando sensibilizar a população da importância desta doença, foi criado o Dia 

Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca – 16/05 (Figura 9). A data foi escolhida 

por ser o dia do nascimento de Samuel Gee, primeiro pesquisador a reconhecer que os 

sintomas da doença celíaca estavam relacionados à dieta (SNS, 2016; SAÚDE, 2020). No 

Brasil, por meio do Projeto de Lei 6.166/2016, instituiu-se a Política Nacional de Apoio aos 

Portadores de Doença Celíaca, criando o Dia Nacional da Pessoa com Doença Celíaca – 

20/05 (BRASIL, 2016). 

 

Figura 9: Campanha da Fenacelbra de conscientização sobre a doença celíaca 

 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br, 2020 

 

Devido a estas duas datas alusivas à doença celíaca, o mês de maio é atualmente, 

denominado “maio verde” (Figura 10).  Visando informar à população sobre o impacto da 

condição celíaca na vida das pessoas e conscientizar sobre a importância da alimentação 

isenta de glúten. Para isto são realizadas ações educativas envolvendo organizações, 

empresas do segmento alimentício, comunidade e profissionais da saúde (BRASIL, 2016; 

MEU SEGREDINHO 2021).  

 

Figura 10: Símbolo da campanha maio verde  

 
Fonte: https://omeusegredinho.tumblr.com, 2021. 
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O fato dos celíacos precisarem seguir uma dieta rigorosa por toda a vida, o que 

restringe bastante o poder de escolha desses consumidores, sendo obrigados a abolir de sua 

alimentação uma infinidade de produtos que possuem farinha de trigo como ingrediente, 

além de cevada e centeio (CÉSAR et al., 2006; BRASIL, 2015). Todos os alimentos e 

medicamentos que contenham glúten de trigo, centeio e cevada e seus derivados não podem 

ser consumidos, pois mesmo pequenas quantidades de glúten podem ser prejudiciais 

(ANVISA, 2003b). A remoção completa do glúten da dieta em um paciente com doença 

celíaca resultará em remissão sorológica e histológica na maioria dos casos (NIEWINSKI, 

2008). A dieta é restrita, difícil e permanente, ocasionando alterações na rotina dos 

indivíduos e de sua família, devido ao caráter genético da doença (POSSIK et al., 2005; 

SILVA et al., 2016).  

Para a eficácia da dieta, é importante que o paciente conheça a doença e seu 

tratamento, para isso, o médico e o nutricionista devem esclarecer de forma clara as 

condições patológicas do paciente celíaco e os cuidados que ele e seus familiares devem ter 

com os alimentos e as possíveis contaminações (ARBELO, et al., 2002).  

Portanto, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Celíaca - Portaria 

nº 1.149, de 11 de novembro de 2015 do Ministério da Saúde, recomenda a adoção de 

cuidado multidisciplinar e multiprofissional aos indivíduos com doença celíaca, envolvendo, 

além de médicos, profissionais de nutrição, psicologia e serviço social. O Protocolo, contém 

o conceito geral da doença celíaca, critérios de diagnóstico, tratamento e mecanismos de 

regulação, controle e avaliação, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias 

de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios na regulação do acesso assistencial, 

autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes (BRASIL, 2015). 

A orientação dietética deve se basear nas necessidades nutricionais individuais em 

relação à idade, aos hábitos alimentares e ao estado clínico do indivíduo (TEIXEIRA NETO, 

2002). A adesão e a obediência à dieta isenta de glúten requerem autodeterminação do 

celíaco e de seus familiares, visando à prevenção da ocorrência de complicações malignas e 

não malignas (SDEPANIAN et al., 2001; DIAS et al., 2011). É necessário focar as 

deficiências nutricionais decorrentes da má-absorção dos macros e micronutrientes, como 

deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina B12 e cálcio, que devem ser diagnosticadas e 

tratadas (BRASIL, 2015; BRITO et al., 2015).  

Os objetivos do tratamento dietoterápico são: (1) eliminar as alterações 

fisiopatológicas intestinais, (2) facilitar e favorecer a absorção de nutrientes, (3) normalizar 

o trânsito intestinal e (4) recuperar o estado nutricional do paciente. A dieta sendo seguida 
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corretamente, após duas semanas já é possível verificar melhoras no quadro clínico do 

paciente celíaco (POSSIK et al., 2005). A reversão do perfil imunoinflamatório da mucosa 

intestinal e melhora dos marcadores sorológicos e intestinais em celíacos é normalmente 

identificada após um ano com dieta livre de glúten, deve ser mantida por toda a vida já que 

este é o único tratamento até então disponível. Porém, a dieta livre de glúten pode ser de 

difícil adesão, principalmente por implicar modificações importantes de hábitos alimentares 

e frequentemente associados a custos elevados (CARDOSO; CERQUEIRA, 2016). 

Alimentos como arroz, milho, mandioca, batata e araruta não possuem glúten e, 

portanto, podem ser utilizados no preparo de alimentos para celíacos, sendo substitutos no 

fornecimento de carboidratos a estes indivíduos (BODINSKI, 1998; SDEPANIAN et al., 

1999; SILVA et al., 2016). A adição de materiais proteicos é adequada para formar estruturas 

semelhantes à do glúten e de aditivos que se complexam com o amido, também gerando 

bons resultados (ORMESE; CHANG, 2002; VIEIRA et al., 2015). 

É crescente o interesse na alimentação isenta de glúten, representando um dos 

mercados mais prósperos no campo de alimentos e bebidas (MIRANDA et al., 2014). 

Mesmo com este crescimento, Gomes (2007) aponta que os supermercados não possuem 

opções suficientes de produtos isentos de glúten, principalmente de produtos de consumo 

frequente como pães, bolachas, bolos e macarrão. Os produtos isentos de glúten são 

encontrados em maior variedade em lojas especializadas, e nem sempre com valores viáveis 

à população em geral. Esta restrição de locais de comercialização do produto, gera uma 

elasticidade no preço atuando como um ponto de referência principal para as relações com 

o mercado, detendo o valor monetário dos bens. Através das Leis da Oferta e da Procura é 

possível apontar a direção de uma resposta em relação à mudança de preços, mas não 

dimensionar o quanto mais os consumidores demandarão ou os produtores oferecerão 

(KRUGMAN; WELL, 2007). 

Os produtos mais procurados pelos celíacos no mercado são os produtos de 

panificação, como biscoitos, bolos, pães similares àqueles tradicionalmente produzidos com 

farinha de trigo. Porém, estes apresentam elevação média de custo de 138% em relação aos 

produtos tradicionais (ASSIS et al., 2009; PAIM; SCHUCK 2010; ACELBRA, 2016). 

Zandonadi (2006) descreve os produtos mais procurados pelos portadores de doença celíaca 

- pão (47%), macarrão (21%), bolachas (21%) e pizza (11%). 

O produto isento de glúten apresenta custo elevado, quando comparado aos mesmos 

produtos convencionais, o que leva o celíaco a ter dificuldade na disponibilidade e no acesso 

ao alimento sem glúten. Esta condição infringe o princípio do direito humano à alimentação 
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adequada, pois condiciona ao indivíduo celíaco a uma situação permanente de insegurança 

alimentar e nutricional, o que pode trazer prejuízo na qualidade de vida, na socialização e na 

saúde do indivíduo, tanto em curto como a longo prazo (STEVENS; RASHID, 2008; 

NADAL et al. 2013). 

Outro ponto importante a ser considerado na dieta isenta de glúten é a contaminação 

cruzada. A contaminação cruzada é quando um alimento naturalmente sem glúten entra em 

contato com algum alimento com glúten. Esta contaminação em algumas situações ocorre 

sem intenção proposital, como no caso das frituras ou de alimentos dispostos em prateleiras 

de supermercados. Um mesmo óleo que fritou por exemplo um pastel, não pode fritar uma 

batata a ser oferecida a um celíaco como um alimento isento de glúten, pois neste processo 

houve a contaminação com glúten. Ou um pacote de arroz não pode ficar em uma prateleira 

abaixo da farinha de trigo em um supermercado, pois os resíduos do trigo ficarão na 

superfície ou mesmo entrarão na embalagem caso possua um micro furo (SOUZA et al., 

2015; RIO SEM GLÚTEN, 2021). 

A doença celíaca traz, portanto, dificuldades à vida de seus portadores em situações 

cotidianas como fazer refeições fora de casa, o que restringe viagens e até mesmo o trabalho. 

Impõe ainda limitações de convivência com a própria família e promove impacto negativo 

sobre seu bem-estar e na qualidade de vida de todos os membros. Muitas vezes, em eventos 

sociais, a dieta acaba sendo interrompida devido à quantidade restrita de alimentos 

permitidos em sua alimentação, levando à insegurança alimentar (LEE; NEWMAN, 2003). 

Outro agravante é que a disponibilidade limitada e os maiores custos dos produtos 

alimentícios sem glúten, que desencadeiam grande impacto no campo financeiro e podem 

trazer consequências na qualidade de vida do celíaco, comprometendo o cumprimento da 

dieta sem glúten (NADAL et al., 2013). 

Assim, instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional devem apoiar 

pessoas, famílias e comunidades para que adotem práticas alimentares promotoras da saúde 

e para que compreendam os fatores determinantes dessas práticas, contribuindo para o 

fortalecimento dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões e transformar a 

realidade, assim como para exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada 

e saudável. É fundamental que ações de educação alimentar e nutricional sejam 

desenvolvidas por diversos setores, incluindo saúde, educação, desenvolvimento social, 

desenvolvimento agrário e habitação (BRASIL, 2014).  

Neste sentido, a diversificação de produtos isentos de glúten com qualidade 

nutricional, busca atender às necessidades dos celíacos, corroborando com a segurança 
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alimentar e nutricional e o direito à alimentação adequada. Nestes termos, a segurança 

alimentar e nutricional engloba duas dimensões:  a alimentar – que trata da produção, da 

disponibilidade e do acesso aos alimentos; e a nutricional – que determina as relações entre 

o alimento, o corpo e o homem (NADAL et al., 2013). De acordo com Burity et al. (2010), 

a alimentação adequada é um direito de todos, e é um dever do Estado garantir a segurança 

alimentar e nutricional para toda a população. Adotar uma alimentação saudável não é 

meramente questão de escolha individual. Muitos fatores – de natureza física, econômica, 

política, cultural ou social, podem influenciar positiva ou negativamente o padrão de 

alimentação das pessoas (BRASIL, 2014). 

Neste contexto, a elaboração dos produtos isentos de glúten apresentados nesta 

pesquisa, é uma forma de propor diversificação alimentar na alimentação isenta de glúten. 

Para tanto, foram utilizados os alimentos isentos de glúten: mandioca na saltenha, pupunha 

na coxinha, batata-doce na panqueca e farinha de inhame, farinha de soja e fécula de batata 

para a elaboração de pão isento de glúten. 

  

2.5 Preparações desenvolvidas nesta pesquisa  

 A maioria das receitas culinárias têm origens diversas e controversas. Uma vez que 

grande parte das mesmas eram registradas em livros de receitas próprios, não comerciais. 

Com isso, encontramos várias versões de um mesmo produto, assim como algumas disputas 

patrióticas entre as origens. As preparações aqui descritas mostram as dificuldades quanto 

ao reconhecimento de uma origem certeira dos produtos, nos mostrando várias versões 

históricas. 

 

2.5.1 Saltenha 

 Saltenha (do espanhol salteña) é um tipo de pastel assado de massa fina de farinha 

de trigo em forma de meia lua. É recheada com um molho picante bastante líquido, contendo 

pedaços de carne ou frango, diversos vegetais, uvas passas e ovo de codorna cozido (Figura 

11). É considerada uma “comida de rua”, sendo vendida e consumida no lanche da manhã 

em praças e ruas de quase todas as cidades da Bolívia e em quiosques nas cidades brasileiras 

de fronteira com este país (BOLIVIA INFORMA, 2017; FERREIRA, 2020).  
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Figura 11: Saltenha boliviana 

 
Fonte: www.bo.reyqui.com, 2017. 

 

A saltenha é originária das empanadas, que foram levadas para a Espanha com a 

expansão árabe, e foram levadas para a América Latina por meio da colonização espanhola, 

sendo muito consumida na Argentina, Uruguai e Chile.  As empanadas também são feitas 

de uma massa de farinha de trigo fina recheada com produtos diversos, em geral, aqueles da 

preferência de cada região como carnes, peixes, vegetais, doces (BOLIVIA INFORMA, 

2017; MONTOYA, 2019).  

Existem duas versões para a origem das saltenha na Bolívia, e uma única certeza: que 

o produto nasceu em Potosí. A mais aceita está relacionada ao seu nome atual, salteña, que 

se refere ao local de origem da quitandeira Juana Manuela Gorriti, natural da província de 

Salta, na Argentina. Por volta de 1831 a família Gorriti se exilou em Potosí na Bolívia, por 

questões políticas. Para sustentar a família, Manuela começou a preparar as empanadas 

argentinas com alterações no recheio parecendo uma sopa. A venda do produto e Manuela 

tornaram-se muito populares, sendo ela apelidada de "la salteña", referindo-se ao seu lugar 

de origem, senso comum na época a expressão: "vai buscar uma empanada da saltenha", 

popularizando assim, este pastel (PÁGINA SIETE, 2017; PULPERIA QUILAPÁN, 2017; 

MONTOYA, 2019).  

Há também a versão de que a saltenha foi preparada inicialmente na Bolívia por 

Josepha de Escurrechea, em 1776, que escreveu um livro de receitas no qual constavam 

receitas de empanadas flamencas. Nessas receitas, são mencionados os diferentes recheios 

de carne ou peixe, com a adição essencial de batata e pimenta e as formas de cocção assada 

ou frita (BOLIVIA INFORMA, 2017; PULPERIA QUILAPÁN, 2017). 

No Brasil, a saltenha é muito popular e consumida nas cidades dos que fazem 

fronteira com a Bolívia - Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A saltenha produzida no 

Brasil sofreu algumas adaptações para atender ao gosto brasileiro, como massa mais grossa, 
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recheio mais denso e com menos vegetais. Diferente da Bolívia, é comum o consumo deste 

salgado no lanche da tarde (FERREIRA, 2020).  

 

2.5.2 Coxinha de frango 

 A coxinha é um dos salgados mais apreciados e consumidos no Brasil. A forma mais 

consumida deste salgado é preparada com farinha de trigo e recheada com frango desfiado 

(Figura 12), mas encontram-se também coxinhas com recheios diversos como carne, linguiça 

calabresa, camarão, feijoada, atum, caviar, jaca, catupiry, churros, chocolate, dentre tantos 

outros (JAUNE, 2020).  

 

Figura 12: Coxinha de frango 

 
Fonte: Oliveira, 2017 

 

Existem várias hipóteses sobre a criação da coxinha, a seguir são apresentadas as três 

mais prováveis, descritas em ordem cronológica.  

A primeira versão é de que a receita da coxinha de frango como atualmente 

conhecemos teria sido uma adaptação do croquette de poulet (croquete de frango), um 

salgado servido em forma de pera, item da culinária francesa cujas características foram 

descritas na coleção L’Art de la Cuisine Française au XIXème Siècle, de 1843, pelo 

cozinheiro parisiense Antonin Carême (MASSA X, 2019).  

Outra versão, já nacional, é que este salgado foi criado no final do século 19, por uma 

cozinheira que trabalhava na fazenda da Princesa Isabel e do Conde d'Eu, no interior de São 

Paulo. E que ao perceber que não havia coxas de frango o suficiente para o almoço, comida 

predileta do filho da princesa, a cozinheira teria desfiado outras partes da ave e moldado em 

uma massa à base de farinha de trigo e batatas. O resultado foi uma pasta moldada pela 

cozinheira em forma de coxa, com um osso colocado em uma das extremidades da massa, e 
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frita. O herdeiro do casal gostou muito do novo prato, que também foi apreciado pelos 

demais integrantes da família real, e a iguaria foi levada para a Corte, no Rio de Janeiro, e 

difundida em todas as classes sociais (UOL COMIDAS E BEBIDAS, 2012; JAUNE, 2020).  

A mais aceita dentre as versões é que a coxinha de frango foi desenvolvida em 

meados da década de 1920, durante a industrialização de São Paulo, para ser comercializada 

como uma refeição barata e rápida de ser consumida. O salgado seria um substituto mais 

durável aos pedaços de frango fritos, como coxas e sobrecoxas de frango, que eram vendidos 

nas portas das fábricas, mas estragavam rapidamente. Assim, os comerciantes começaram 

desfiar a carne de frango e envolvê-las em uma massa de batatas e farinha de trigo e fritar. 

Além de ter maior durabilidade, o produto podia ser vendido a preços mais acessíveis, o que 

atraía os consumidores e garantiu sua popularidade (CASCUDO, 2011; OLIVEIRA, 2017). 

 

2.5.3 Panqueca 

 O nome panqueca origina-se do inglês pancake, ou bolo (cake) de frigideira (pan). 

Consiste em uma massa mais líquida que forma uma camada fina e flexível, preparada com 

leite, farinha de trigo e ovos, podendo esta ser dobrada ou enrolada, e conter recheios 

salgados ou doces. Pode ser uma derivação do crespelle, um salgado italiano, que por sua 

vez é baseado na receita de crepe francês (COOKPAD, 2020; DICONÁRIO 

ETIMOLÓGICO, 2021; COZINHA TÉCNICA, 2021).  

A panqueca não tem uma origem certa, evidências arqueológicas indicam que a 

massa de panqueca surgiu na pré-história, utilizando ovos, leite ou água e sementes secas. 

Acredita-se também que as panquecas surgiram na Europa, há mais de nove mil anos. 

Aventa-se a hipótese de que uma pessoa tenha derramado, acidentalmente, um pouco de 

mingau em uma chapa quente do fogão a lenha e percebeu que tal substância cozinhava 

rapidamente, era de fácil manuseio e possuía um sabor muito agradável (CURSO LIVRE 

WEB, 2017; WORDPRESS, 2021). Os primeiros registros de panquecas foram feitos no 

Século I, pelo gastrônomo romano Apicius. As panquecas eram feitas com uma mistura de 

leite, água, ovos e um pouco de farinha de trigo e assadas em pedra quente (CORDÁS, 2019).  

É considerada uma preparação de origem francesa, por ter sido publicada pela 

primeira vez em um livro de gastronomia francesa, no ano de 1700. Porém, há a versão de 

que seria originária de Roma e que, no Século V, durante a festa de La Canderola, o Papa 

Gelásio teria oferecido panquecas para alimentar peregrinos franceses. Os franceses teriam 

gostado da preparação levado a receita para a França, onde passou a ser chamada de crepe, 
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que significa crespo, pela forma adquirida pela massa depois de frita (CORDÁS, 2019; 

WORDPRESS, 2021).  

 Apesar da panqueca ter sua origem no crepe, atualmente existem diferenças na 

espessura e textura entre as duas preparações, tornando-as específicas. Enquanto nos crepes 

a textura da massa é dada pelos ovos, pois quanto maior for a quantidade de ovos para a 

quantidade de leite, mais flexível e aveludado será o crepe, nas panquecas, textura é dada 

pela farinha de trigo e quantidade de leite, sendo possível encontrar receitas de panquecas 

sem ovos e fermento. No Brasil, as panquecas têm um modo de preparo específico, que as 

tornam diferentes de outros países, principalmente por causa da textura e espessura (Figura 

13) (CURSO LIVRE WEB, 2017; COOKPAD, 2020). 

 

Figura 13: Panqueca brasileira 

 
Fonte: www.cursolivreweb.com.br, 2021. 

 

2.5.4 Pão 

 Os primeiros vestígios sobre a origem do pão estão diretamente ligados ao processo 

de fixação do homem aos locais em que vivia, quando se iniciou o desenvolvimento da 

agricultura, sendo o trigo um dos cereais resultantes dessa atividade produtiva. Os grãos de 

trigo eram moídos em pedras para a fabricação da farinha, que era misturada com água e 

fruto do carvalho e assada em pedras diretamente colocadas sobre o fogo ou expostas ao sol, 

resultando em pães achatados, duros, secos e muitos amargos (BOTELHO et al., 2007; 

ESCOLA, 2021; PINTO, 2021). 

 O processo de fermentação foi descoberto pelos egípcios por volta de 4000 a.C. A 

mistura de água com farinha era exposta ao sol até que ocorresse a formação de bolhas e, a 

partir daí, era assada entre pedras aquecidas. A partir do domínio das técnicas de confecção 

e cozedura, o pão tornou-se o principal alimento do Egito. Por ser um produto extremamente 

importante na alimentação, ele também foi usado como moeda, durante vários séculos. Há 
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indícios de que os faraós o utilizavam como meio de pagamento para serviços realizados. As 

camadas mais pobres da população viviam apenas de pão e recusar pão a um mendigo era 

visto como um enorme pecado. Foram os egípcios também que criaram os pães com textura 

fina (BOTELHO et al., 2007; SALES, 2010; PINTO, 2021). 

 Na Europa, o pão chegou por volta de 250 anos a.C., sendo inicialmente preparado 

em padarias. Com a queda do Império Romano, as padarias foram fechadas e o pão começou 

a ser fabricado nas próprias residências. A partir do século XVII a França se destacou na 

produção desse alimento, sendo considerada como o centro mundial de fabricação de pães 

(META A COLHER, 2013). 

 No Brasil, o pão chegou nas naus portuguesas no descobrimento. Estava entre os 

alimentos da tripulação, pois era facilmente transportado e armazenado, pois era rústico e 

duro. O hábito de comer pão entre os brasileiros surgiu no período das capitanias 

hereditárias, apesar de ser pouco aceito, por ser escuro, em decorrência do tipo de trigo 

utilizado (CRUZ, 2019). O consumo de pão só se popularizou no século XIX – até então, o 

brasileiro consumia, em grandes quantidades, a farinha de mandioca e o biju. Com a vinda 

dos italianos para o Brasil, no início do século XX, a atividade de panificação se expandiu, 

e o produto passou a ser essencial na mesa dos brasileiros e de consumo quase que diário 

(META A COLHER, 2013; RAMOS, 2021). 

 

2.6 Principais ingredientes utilizados nesta pesquisa 

 

2.6.1 Mandioca 

Mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das fontes mais importantes de 

carboidratos em países tropicais e subtropicais. Pode ser cultivada em solos ácidos e pobres 

em nutrientes e ainda assim apresenta qualidades nutricionais (SÁNCHEZ et al., 2009).  

A mandioca pode ser consumida in natura, cozida, frita, na forma de caldos, purês, 

bolos e sorvetes. Também é a base para o tacacá, prato típico da região Norte, e de bebidas, 

como cauim (indígena) e a tiquira, aguardente comum nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil. A mandioca também é bastante consumida e utilizada em subprodutos processados, 

como a farinha, a goma e a fécula (GIANNONI et al., 2017).  

Em 100 gramas de peso fresco, a mandioca possui 32 a 35 g de carboidratos (83% de 

amilopectina e 17% de amilose), fibras (em torno de 1,5 g), proteínas (entre 1 a 3 g) e lipídios 

(de 0,1 a 0, 3 g). Também possui pequenas quantidades de sacarose, glicose, frutose e 

maltose, e quantidades significativas de cálcio, ferro, potássio, magnésio, zinco e manganês 
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(MONTAGNAC et al., 2009; SÁNCHEZ et al., 2009). A mandioca amarela se destaca em 

relação à mandioca branca, devido aos altos teores de minerais como ferro e zinco, e 

carotenoides, tais como betacarotenos – precursores da vitamina A (GIANNONI et al., 2017) 

(Figura 14). 

Estima-se que no ano de 2020 o Brasil produziu aproximadamente 18,92 milhões de 

toneladas de mandioca (CONAB, 2020). É uma das principais culturas da agricultura 

familiar e, em Rondônia, a produção estimada de mandioca na safra de 2020 foi de 536,5 

mil toneladas (SILVA, 2020).  

 

Figura 14: Mandioca amarela 

 
Fonte: https://recordtv.r7.com, 2021 

 

2.6.2 Pupunha 

 A pupunheira (Bactris gasipaes H.B.K.) é uma palmeira tropical nativa das Américas 

Central e do Sul. A pupunheira possui dois produtos importantes - frutos e palmito. Os frutos 

(Figura 15) têm grande valor nutricional principalmente devido à abundância de carotenos 

na polpa. Os frutos são amplamente utilizados na culinária e na gastronomia amazônica, 

sendo aplicado em diversas preparações, o que confere a este produto grande potencial no 

mercado de alimentos (SANTOS, et al., 2019).  
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Figura 15: Frutos de pupunha 

 
Fonte: autora 

 

Países como Colômbia e Costa Rica utilizam os frutos da pupunha na indústria de 

alimentos para consumo humano e animal. No entanto, no Brasil, o potencial do fruto da 

pupunheira permanece praticamente inexplorado pela indústria de alimentos. Os estados do 

Amazonas e Rondônia são grandes produtores de pupunha, porém somente o palmito é 

enviado ao mercado externo nacional e internacional. Na época da safra, os frutos são 

vendidos in natura ou cozidos, em feiras livres e no comércio informal, ocasionando um 

desperdício de uma matéria-prima regional de grande valor nutricional, com enorme 

potencial tecnológico e comercial (OLIVEIRA et al., 2006; OLIVEIRA; MARINHO, 2010).  

 A composição nutricional dos frutos da pupunheira varia bastante de acordo com as 

variedades – há grande variação nos conteúdos de fibras, carboidratos e óleos (OLIVEIRA; 

MARINHO, 2010; GRAEFE, et al., 2013). Graefe et al. (2013) apontam que existe 

diferenças significativas de amido nas variedades de pupunhas, mas que os frutos apresentam 

baixo índice glicêmico em comparação com pão branco. Alimentos com baixo índice 

glicêmico são considerados benéficos, pois os açúcares liberados são absorvidos mais 

lentamente, por possuírem alto teor de fibras. Em relação às vitaminas, o fruto da pupunheira 

é uma boa fonte de betacaroteno, e apresenta também pequenas quantidades de tiamina, 

niacina e riboflavina (AZIZI, et al., 2012).  

A densidade energética deste fruto é alta, devido ao alto teor de lipídeos, 50% dos 

quais são ácidos graxos insaturados. O valor calórico varia entre 179,1 a 206,7 kcal por 100 

g da porção comestível (YUYAMA et al., 2003). Possui os ácidos graxos ômega-3 (ácido 

linolênico), ômega-6 (ácido linoleico) e ômega-9 (ácido oleico). Os ácidos oleicos 

monoinsaturados predominaram nos frutos, e o ácido palmítico é considerado o ácido graxo 
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saturado mais abundante. Entre os ácidos graxos essenciais, o ácido linoleico é o mais 

comum. O consumo de alimentos à base deste fruto é especialmente importante em países 

industrializados, nos quais as dietas são geralmente deficientes em ácidos graxos ômega-3 – 

o que contribui para as chamadas “doenças da civilização”, que incluem doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças inflamatórias e autoimunes (GRAEFE et al., 2013).  

 

2.6.3 Batata-doce  

 A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma raiz tuberosa originária de América 

Central e do Sul. É considerada uma das doze culturas mais difundidas do mundo e de 

extrema importância social, por ser comum na agricultura familiar, de fácil cultivo e 

adaptação a diferentes tipos de solo e clima, tornando-se importante para o suprimento 

alimentar da população (BEZERRA et al., 2015). A batata doce de película externa roxa 

(cultivar Brazlândia Roxa) é a cultivar mais consumida na região norte (Figura 16), apresenta 

formato alongado, polpa amarela, cremosa e doce após cozimento, com boa aceitabilidade 

comercial (EMBRAPA, 2021).  

 

Figura 16: Batata doce – cultivar Brazlândia Roxa 

 
Fonte: autora 

 

De uma forma geral, a batata-doce possui alta qualidade nutricional, apresenta 

considerável valor energético, 120 kcal/100 g, grande parte proveniente dos carboidratos 

(em torno de 112 kcal). É rica em fibra alimentar, com 2,7 g/100 g, sendo por isso 

considerado um alimento de baixo índice glicêmico. Possui teores relativamente baixos de 
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proteínas e lipídios. Fornece quantidades consideráveis de minerais como fósforo, cálcio, 

sódio, magnésio, ferro e zinco, além de vitaminas do complexo B, vitaminas C e E. As 

variações de coloração da polpa podem indicar as quantidades de β-caroteno, antocianinas e 

compostos fenólicos (LEONEL; CEREDA, 2002; MOULIN, et al., 2014; SOUZA, 2014; 

SÁNCHEZ et al., 2019). 

O consumo da batata-doce contribui para erradicação de carências nutricionais em 

grupos populacionais com deficiências calóricas e nutricionais, ou de pessoas com aumento 

das necessidades nutricionais, como crianças, mulheres em idade fértil, gestantes e 

praticantes de atividades físicas (VIZZOTO et al., 2017). 

 

2.6.4 Inhame 

 Inhames (Dioscorea alata, D. batatas, D. bulbiferaaeiou D. cayenensis, D. 

dorypphora, D. japonica, D. purpurea, D. rotundata, Colocasia esculenta) são tubérculos 

ou rizomas consumidos por 70% da população mundial. No Brasil, estes tubérculos são 

conhecidos popularmente por inhame, palavra que se originou do termo “Yam” de línguas 

africanas, que era utilizado em referência a várias espécies de raízes comestíveis, sendo as 

mais consumidas o inhame (Dioscorea sp) e o taro (Colocasia esculenta) (MAESTRE; 

ARAÚJO, 2003; AMANDIKWA et al., 2015; PESSOA, 2017) (Figura 17).   

 

Figura 17: Inhame 

 
Fonte: www.ecycle.com.br, 2021. 

 

 O inhame é um tubérculo rico em amido (70% da composição). É considerado com 

qualidade nutricional superior a outras culturas de raízes tópicas pois além de uma boa fonte 

energética, apresentam quantidades significativas de cálcio, fósforo, ferro e fibras na sua 
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composição além de possuírem ainda em sua composição proteínas e de gorduras 

(SHAJEELA et al., 2011; SÁ et al., 2018). 

 O inhame pode ser consumido tanto in natura quanto em subprodutos, como a forma 

de farinha. Porém, o uso da farinha apesar de ainda ser pequeno no Brasil, possui vantagens 

em relação a produto fresco, pois além manter as características nutricionais, possui vida de 

prateleira longa, além de oferecer a possibilidade de ser utilizada no preparo com farinhas 

mistas, por não conter glúten e fácil manuseio nas preparações (TECHEIRA et al., 2014; SÁ 

et al., 2018). 

 

2.7  Aceitabilidade de novos produtos alimentícios  

Do ponto de vista mercadológico, produto é tudo aquilo que pode ser oferecido ao 

mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um desejo ou uma 

necessidade do consumidor. É também um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis que 

proporciona benefícios reais ou percebidos (LERMEN et al., 2015). 

Para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios em um setor altamente 

competitivo como a indústria alimentícia, é fundamental assegurar o sucesso destes produtos 

nas prateleiras, entendendo as necessidades e as preferências do consumidor. A tarefa de 

compreender as necessidades dos consumidores na busca por novos produtos implica em 

considerar, além do efeito de variáveis econômicas sobre a produção e a transformação dos 

alimentos, ações mais específicas ao ato alimentar que determinam a aceitação do produto, 

como suas características sensoriais. O consumidor está cada vez mais exigente, procurando 

alimentos de maior valor agregado e com diferenciais que o estimule no processo de escolha 

(CHEUNG; GOULART, 2014; SENA et al., 2017). 

De acordo com a Brasil Food Trends (2010), as exigências dos consumidores de 

produtos alimentícios estão relacionadas a aspectos distintos, como sensorialidade e prazer 

(harmonização de bebidas, novas texturas e sabores, socialização na alimentação, e o 

alimento como um elo entre as pessoas dentro e fora do lar), saudabilidade e bem-estar 

(alimentos funcionais, produtos para dietas e orgânicos), conveniência e praticidade 

(economia de tempo e esforço dos consumidores, refeições semiprontas, alimentos de fácil 

preparo, embalagens de fácil abertura), confiabilidade e qualidade (produtos com segurança 

e qualidade, valorizando origem e os selos de qualidade), sustentabilidade e ética (baixo 

impacto ambiental, além de não causar maus tratos aos animais). Neste contexto, destacam-

se os fatores envolvidos no processo de desenvolvimento de um novo produto alimentício, 
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buscando atender às exigências dos consumidores com qualidade e seriedade no processo de 

produção, garantindo um espaço no mercado competitivo. 

A demanda do consumidor requer do mercado alimentício um processo contínuo de 

desenvolvimento de produtos, sendo esse um importante diferencial competitivo, o qual 

compreende diversas etapas básicas, tais como a elaboração da ideia, a seleção das 

estratégias para sua consolidação, a organização da produção, o controle do desenvolvimento 

do produto no mercado e a sua consolidação no mercado (SENA et al., 2017). 

A elaboração de novos produtos visa atender a exigências cada vez mais específicas 

das populações, tanto em relação às demandas por preferências, modismos, etc., quanto 

àquelas decorrentes de limitações alimentares devido a condições de saúde específicas. 

Sendo assim, as indústrias de alimentos buscam atender aos anseios dos consumidores em 

relação aos seus produtos, pois somente assim poderão sobreviver em um mercado 

competitivo (MININ, 2006).  

O desenvolvimento de um novo produto alimentício necessita do envolvimento do 

conhecimento de várias áreas da ciência. Um novo produto é decorrente da uma versão 

similar já existente no mercado, ou da incorporação de alguma melhoria no produto 

(LAUSCHNER et al., 2016). O produto deve ser interpretado como um meio de comunicar 

algo para alguém. Mais do que ser útil e provocar prazer, produtos permitem aos indivíduos 

se comunicar nos meios sociais aos quais frequentam. Trata-se da descoberta de 

preferências, tendências e comportamentos dos consumidores, além de replicar a solução 

descoberta em laboratório no ambiente de produção. As tendências do mercado podem ser 

direcionadas na inovação do produto ou no seu posicionamento através de estratégia para 

cada segmento de consumidor que se deseja atingir, porém, isso envolve riscos e incertezas 

(CHEUNG; GOULART, 2014; SENA et al., 2017). 

Além do valor nutritivo, os produtos que se deseja introduzir no mercado devem 

agradar e satisfazer ao consumidor por meio do equilíbrio das diversas características 

sensoriais. A aceitabilidade é expressa pela satisfação do consumidor, portanto é 

fundamental aperfeiçoar características como forma, textura, cor, odor, aparência e a 

interação dos principais componentes, almejando o alcance de um equilíbrio entre essas 

características, que resulte em alta qualidade e por consequência aceitabilidade do produto 

no mercado (BARBOZA et al., 2003; MONTEIRO, 2009; LERMEN et al., 2015). 

O prazer é uma função indissociável do produto alimentar, pois as emoções e a 

satisfação sentidas pelos consumidores durante a experiência do consumo representam os 

benefícios da função hedônica para o consumidor (CHEUNG; GOULART, 2014). Os gostos 
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são construídos de acordo com o que a cultura estabelece como aceitável. As pessoas tendem 

a rejeitar sabores aos quais não estão acostumadas e permanecem restritas às preparações 

características de sua cultura. Tais particularidades provavelmente justifiquem a dificuldade 

que indivíduos possam apresentar de adesão às novas práticas e hábitos alimentares, 

determinadas por situações fisiológicas específicas (ARAÚJO et al., 2010). 

As percepções sensoriais dos alimentos são determinantes da sua aceitabilidade e 

envolvem interações dos cinco sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição, sendo 

conjuntamente denominadas como características organolépticas (PHILIPPI, 2006; 

DUTCOSKI, 2011). As análises sensoriais são métodos utilizados para mensurar, analisar e 

interpretar reações acerca das características organolépticas. O estímulo produz uma 

percepção no observador quando o mesmo toma consciência da sensação, sendo que as 

informações adquiridas pelas cinco vias sensoriais são detectadas no cérebro 

simultaneamente, envolvendo sempre interações e associações psicológicas e fisiológicas 

(DUTCOKSY, 2007).  

As análises sensoriais utilizam o Teste de Aceitação para identificar a opinião 

(aceitabilidade) do consumidor acerca do produto. Este teste permite verificar como os 

atributos sensoriais direcionam a preferência global de um determinado público alvo, de 

forma a estabelecer seu potencial de consumo (FARIA; YOTSUYANAGI, 2008; DIAS et 

al., 2016). Os métodos que utilizam as escalas hedônicas são aplicados quando se deseja 

medir graus de satisfação. As escalas hedônicas expressam o grau de “gostar ou desgostar” 

utilizando a descrição das apreciações, possuindo sempre um ponto central de indiferença, 

resultando em número ímpar de classificações (TEIXEIRA, 2009). Os julgadores, que não 

precisam ser treinados, mas devem ser consumidores frequentes do produto convencional, 

degustam e avaliam o produto de acordo com uma escala hedônica estruturada de sete 

pontos: 7 – “gostei extremamente”; 6 – “gostei muito”; 5 – “gostei”; 4 – “não gostei nem 

desgostei”; 3 – “desgostei”; 2 – “desgostei muito”; 1 – “desgostei extremamente” (IAL, 

2008).  

Conhecer quais são as características dos produtos isentos de glúten faz com que os 

indivíduos se sintam motivados em comprá-los e consumi-los, esta opção é fundamental para 

a inovação e determinante de como os novos produtos vão competir no mercado com os 

produtos tradicionais, que podem comprometer a saúde do celíaco, caso os consuma 

(CHEUNG; GOULART; 2014). 
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2.8 Qualidade nutricional de produtos isentos de glúten 

No mercado alimentício, é crescente a preocupação com a saúde e o bem estar, o 

que resulta em amplo crescimento de opções alimentares. Sendo assim, torna-se um grande 

desafio parar a indústria aliar o prazer de consumir o alimento aos novos conceitos de 

alimentação saudável (SOARES et al., 2014). 

O conhecimento do valor nutricional de novos produtos é de fundamental 

importância para a recomendação de dietas alimentares adequadas para indivíduos, de 

alimentação balanceada para populações e para avaliação do nível de risco e controle de 

doenças (SILVA; QUEIROZ, 2002; VICENZI, 2008).  

A orientação nutricional para a doença celíaca baseia-se no consumo de alimentos 

isentos de glúten.  Porém, grande parte destes produtos possuem quantidades excessivas de 

gorduras saturadas ou de açúcares simples na composição, comprometendo a qualidade 

nutricional destes alimentos (MIRANDA et al., 2014; ARAÚJO, 2015).  

No desenvolvimento de produtos alimentícios isentos de glúten, estes geralmente são 

elaborados com farinhas e amidos refinados e, por isso, apresentam baixo teor de fibra 

alimentar, vitaminas e minerais, resultando em consumo inadequado destes nutrientes pelos 

celíacos (TOMICKI et al., 2015). Portanto, uma dieta rigorosa e sem glúten contendo grande 

quantidade de alimentos ultraprocessados, pode ser um risco nutricional para pacientes 

celíacos, porque leva esses indivíduos a escolhas alimentares incorretas (SATURNI et al., 

2010) 

Outro problema encontrado nos alimentos isentos de glúten industrializados, é o 

excesso de gordura trans, a qual é utilizada para conseguir a textura necessária, que é 

proporcionada pelo glúten em produtos tradicionais. Isto pode provocar desequilíbrio 

metabólico, quando associado a uma ingestão inadequada de ácidos graxos essenciais, além 

dos riscos inerentes à ingestão de gordura trans (SATURNI et al., 2010; FIGUEIRA et al., 

2011; MIRANDA et al., 2014).  

Quadros de desnutrição e hipernutrição são comuns em celíacos, quando optam por 

dietas contendo quantidades significativas de alimentos ultraprocessados isentos de glúten. 

A desnutrição é decorrente da má absorção de nutrientes, da dificuldade da ingestão 

alimentar em função dos sintomas apresentados e da baixa qualidade nutricional dos 

produtos industrializados. A hipernutrição se deve ao fato de que estes alimentos, 

normalmente apresentarem excesso de lipídios e carboidratos simples em sua composição. 

Nos indivíduos em tratamento, com a regeneração das vilosidades intestinais, observa-se um 

quadro de hipernutrição, devido à maior absorção de nutrientes aliada à oferta de produtos 
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industrializados isentos de glúten, mas inadequados do ponto de vista nutricional (ARAÚJO 

et al., 2010). 

Diante disso, o desenvolvimento de novos produtos por meio da utilização de 

matérias-primas com valor nutricional agregado é fundamental para melhorar o aspecto 

nutricional da alimentação (TOMICKI et al., 2015). Para tanto, faz-se necessário conhecer 

a qualidade nutricional de novos produtos alimentícios por meio da composição química e 

assegurar a qualidade dos alimentos. A análise do valor nutricional é fundamental para 

equacionar e resolver problemas de saúde pública (VASCONCELOS, 2016).  

Os carboidratos têm importância na alimentação, sobretudo pela energia 

indispensável contida em suas moléculas, sendo utilizados principalmente na forma de 

glicose (TOBARUELA et al., 2016). Juntamente com as proteínas e lipídeos, formam os 

principais constituintes do organismo vivo (ARAÚJO et al., 2007). Os carboidratos são 

compostos de dupla função química (aldeído e álcool ou cetona e álcool), alguns possuem 

sabor adocicado (BOLZAN, 2013).  

A qualidade proteica de um alimento pode ser avaliada por diferentes procedimentos, 

refletindo sua capacidade de fornecer aminoácidos essenciais nas quantidades necessárias ao 

crescimento e à manutenção do organismo. Portanto, além de presentes na estrutura 

polipeptídica, esses aminoácidos devem estar biodisponíveis para o organismo 

(TIPAREGUI et al., 2016). A fração proteica dos alimentos, além de contribuir com o valor 

nutricional pelo fornecimento de aminoácidos essenciais e peptídeos bioativos, contribui 

para as propriedades sensoriais como textura, aroma e sabor, fatores estes importantes para 

determinação da aceitabilidade de um alimento (SOUZA et al., 2016; TIPAREGUI et al., 

2007).  

As gorduras são fundamentais para o sabor e textura do alimento, melhorando suas 

características sensoriais, além de criarem uma sensação de saciedade por mais tempo. Além 

de serem essenciais como fonte de energia e de substâncias bioativas lipossolúveis (como as 

vitaminas A, D, E, K), desempenham funções estruturais nas membranas celulares. Porém, 

o consumo em excesso, principalmente das gorduras saturadas e trans, podem trazer danos 

à saúde humana como obesidade e dislipidemias (FENNEMA et al., 2010).  

Diferente dos demais nutrientes, que fornecem energia ao organismo, os minerais 

não possuem esta função. Apesar da baixa quantidade relativa, os minerais desempenham 

funções vitais nos organismos vivos. Dos 90 elementos químicos de ocorrência natural em 

nosso planeta, apenas 25 são considerados essenciais à vida e, por esta razão, precisam estar 

presentes na dieta/ambiente dos seres vivos. Considera-se mineral essencial aquele que, se 
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for removido da dieta do organismo vivo, resulta em debilitamento consistente e reprodutível 

de uma função biológica (PINHEIRO et al., 2005; BOLZAN, 2013).  

Os minerais são relevantes na manutenção do metabolismo humano, entre as várias 

funções orgânicas. Contribuem na formação e conservação da estrutura óssea, como ocorre 

com os minerais cálcio, fósforo e magnésio. Atuam no equilíbrio ácido-base dos fluidos 

corporais, passando pelo transporte de elétrons através dos íons formados por sais como K+, 

Na+, Ca+2, Mg+2. Participam da composição de estruturas complexas essenciais, na 

oxigenação das células, a exemplo do ferro como componente central da hemoglobina; e do 

fósforo na produção de energia celular e como componente de ATP. Além disso, o excesso 

ou a deficiência de um elemento interfere no metabolismo de outro (PINHEIRO et al., 2005; 

BIANCHI et al., 2006; ARAÚJO, 2007). A deficiência de ferro é altamente prevalente em 

pacientes com doença celíaca recém-diagnosticado. A correção desta deficiência é provável 

de melhorar alguns dos sintomas relacionados vistos em pacientes com doença celíaca como 

fadiga (THEETHIRA; DENNIS, 2015). O risco de osteoporose e fratura óssea é elevada em 

celíacos. Este risco pode ser diminuído com adesão da dieta isenta de glúten e aumento do 

consumo de alimentos fonte de cálcio, sendo que a ingestão de cálcio deve ser mantida igual 

ou superior a 1000 mg por dia (LUDVIGSSON et al., 2013). 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1  Objetivo Geral 

Elaborar quatro preparações isentas de glúten e validá-las, quanto à aceitação e ao 

valor nutricional, em relação às respectivas preparações tradicionais, preparadas com farinha 

de trigo.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

✓ Elaborar novos produtos livres de glúten em sua composição, em alternativa aos 

produtos convencionais.  

✓ Analisar a qualidade microbiológica dos produtos tradicionais e isentos de glúten. 

✓ Validar os produtos elaborados por meio de análises sensoriais, identificando sua 

aceitabilidade quanto ao consumo, em comparação com os produtos convencionais. 

✓ Avaliar a qualidade nutricional destes novos produtos por meio de cálculo da 

composição nutricional de cada produto isento de glúten, em comparação com os 

produtos convencionais.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Sinergia entre as etapas da pesquisa 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa dos produtos isentos de glúten que são mais 

procurados/desejados pelos celíacos, utilizando para tal, os dados encontrados em Zandonadi 

(2006), ACELBRA (2014) e Gomide et al. (2016).  

As receitas originais e convencionais foram obtidas de livros de receitas e sites 

convencionais. Com estes dados, foram selecionadas cinco formulações de produtos 

tradicionais à base de farinha de trigo, de consumo frequente pela população sadia. Para a 

substituição dos ingredientes, foram utilizados alimentos preconizados e permitidos pela 

Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA, 2014), além de alimentos característicos da 

região Norte, como a pupunha e mandioca amarela.  

Os ingredientes regionais como mandioca e pupunha, foram adquiridos na feira livre 

semanal de Porto Velho. Os demais ingredientes foram adquiridos em supermercados locais, 

sempre observando a qualidade dos produtos in natura e no rótulo dos produtos processados 

a indicação de ausência de glúten e isenção do risco de contaminação na produção industrial 

conforme descrito na Lei nº 10.674 (ANVISA, 2003).  

As preparações tradicionais pesquisadas foram elaboradas no Laboratório de Práticas 

Dietéticas do Centro Universitário São Lucas - UniSL, situado no município de Porto Velho-

RO, seguindo os protocolos determinados nas receitas, para então conhecer as características 

sensoriais – sabor, aroma, textura e aparência geral dos produtos e, a partir destas 

características, desenvolver formulações isentas de glúten, buscando aproximação com os 

produtos tradicionais. Iniciou-se então o desenvolvimento de formulações que combinassem 

os ingredientes que alcançassem as características sensoriais desejadas. 

Nesta pesquisa, desenvolveu-se os produtos: saltenha de mandioca, coxinha de 

pupunha, panqueca de batata-doce e pão de inhame, todos livres de glúten, isto é, sem a 

utilização de trigo, cevada e centeio na composição.  

Foram então testadas diferentes formulações dos produtos isentos de glúten que eram 

avaliados pela equipe do laboratório (pesquisadora, técnica e estagiários) quanto às suas 

características físicas e sensoriais próximas aos alimentos tradicionais, além da determinação 

do peso, espessura e expansão dos produtos antes e após a cocção.  

Dos dados obtidos nas formulações tradicionais e modificadas foram elaborados 

protocolos dos produtos na forma de fichas de análise das preparações (Apêndice), utilizadas 
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para os cálculos dos nutrientes presentes nas formulações de acordo com os modelos 

propostos por Philippi (2014) e Botelho e Camargo (2005).  

A modificação das receitas originais foi realizada por meio da retirada de 

ingredientes contendo farinha de trigo (glúten), pela inclusão e ou substituição de outras 

farinhas como farinha de arroz, fécula de batata, farinha de inhame, farinha de soja e farinha 

de pupunha. Em seguida também foram elaboradas as fichas de análises dessas receitas, o 

receituário voltado para o púbico geral (Apêndice) e a informação nutricional dos produtos.  

As formulações com melhores aceitabilidades sensoriais e maior proximidade dos 

produtos tradicionais na avaliação da equipe foram então produzidas e submetidas às 

análises microbiológicas, no Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário São 

Lucas - UniSL, situado no município de Porto Velho-RO, para garantir a segurança dos 

produtos a serem ofertados nas análises sensoriais. 

Amostras destes produtos foram então submetidos às análises sensoriais, no 

Laboratório de Análise Sensorial do Centro Universitário São Lucas - UniSL, situado no 

município de Porto Velho-RO, as quais foram realizadas com comunidades sadias.  

Nas análises sensoriais foi utilizado delineamento experimental inteiramente 

casualizado. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, utilizando o programa Assistat 7.7.  

Os produtos aprovados nas análises sensoriais quanto à sua aceitabilidade em relação 

aos produtos convencionais foram então analisados quanto ao seu valor nutricional por meio 

de tabelas de composição química dos alimentos.  

 Na figura 18 está sumarizada a sequência das etapas descritas acima.  
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Figura 18: Fluxograma das etapas realizadas na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Elaboração dos produtos isentos de glúten e tradicionais 

Antes do preparo dos produtos, todas as bancadas, equipamentos e utensílios 

necessários para essa etapa foram higienizados com a) água corrente; b) água corrente + 

detergente comum; c) água destilada + detergente desproteinizante (Solução de Triton X 

3%); d) etanol 70%, para evitar qualquer tipo de contaminação por glúten decorrente do 

ambiente laboratorial, conforme descrito por Gouveia (2014). A solução de Triton X é 

utilizada antes do processamento de alimentos, para ensaios imunoenzimáticos, por 

apresentar capacidade de remoção de proteínas interferentes nas superfícies de objetos 

utilizados no processamento (GOUVEIA, 2014). 

As preparações tradicionais e isentas de glúten levadas para a análise sensorial foram 

manipuladas em dias diferenciados para não haver riscos de contaminação com glúten. Em 

um dia produzia-se os produtos isentos de glúten, no dia posterior produzia-se o produto 

tradicional. Por se tratar de um laboratório que também é utilizado para aulas práticas do 

curso de nutrição, a preparação isenta de glúten somente era preparada 24 horas após o 

término de cada aula, uma vez que partículas de farinha de trigo podem permanecer no ar 

por até 24 horas (ACELBRA, 2014). 

Seleção e aquisição dos produtos 

Identificação de métodos e de 

ingredientes modificáveis 

Elaboração das formulações 

modificadas 

Análises microbiológicas 

Análises Sensoriais 

 

Cálculos Nutricionais 
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O processo de forneamento dos produtos isentos de glúten também ocorreu em fornos 

separados. A geladeira e o congelador utilizados para acondicionar os produtos isentos de 

glúten foram previamente higienizados, assim como o forno, higienizado todas as vezes 

antes de ser utilizado. Todos os processos de higienização destes equipamentos, seguiu o 

protocolo descrito por Gouveia (2014).  

Visando garantir as boas práticas de manipulação durante o processamento, retirou-

se uma amostra aleatória de 30g dos produtos (tradicional e isento de glúten) e executou-se 

a análise microbiológica dos mesmos. Enquanto isso, os produtos já processados foram 

mantidos sob congelamento a -18ºC. Após a comprovação da qualidade microbiológica do 

processamento, os produtos foram reconstituídos e levados para a análise sensorial.   

No momento da análise sensorial, os alimentos foram então reconstituídos por meio 

de aquecimento e servidos à temperatura descrita em IAL (2008): alimentos quentes – 

saltenhas, coxinhas e panquecas à temperatura entre 35 e 45ºC; pães à temperatura entre 20 

e 22ºC. 

Com o intuito de possibilitar a reprodução das formulações em ambiente doméstico, 

todos os equipamentos – liquidificador, batedeira, multiprocessador, forno elétrico, fogão e 

utensílios – copos, facas, colheres, panelas, peneiras, refratários utilizados na medição desta 

pesquisa foram de uso doméstico, para posteriormente serem mensurados.  

Na mensuração dos alimentos, os ingredientes secos foram peneirados e pesados em 

balança digital modelo SF 400 da marca Tomate® com graduação 1000 g (sensibilidade de 

0,1 g). Os líquidos foram medidos em provetas graduadas. Após as mensurações, os valores 

encontrados foram transformados em medidas caseiras, utilizando medidores padronizados, 

conforme descrito por Ornelas (2007) e Philippi (2014), para transformação dos protocolos 

dos produtos em receitas domésticas.  

 

4.2.1  Saltenhas de mandioca e tradicional 

A matéria-prima principal utilizada para a elaboração da saltenha isenta de glúten foi 

a mandioca de polpa amarela (Manihot esculenta), por sua massa ter textura farinácea, 

formação de liga no processo de manipulação e ausência de fibras, resultando em maciez e 

facilidade de modelagem na produção, características culinárias estas consideradas positivas 

na elaboração deste produto.  

Para comparação das saltenhas, foi elaborada uma formulação de massa de saltenha 

tradicional (F0) e duas formulações de massa de saltenha isenta de glúten a base de mandioca 

(F1 e F2), contendo chia e goma xantana, respectivamente (Tabela 2).  
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Após os testes preliminares, a formulação F1 foi descartada por ter apresentado uma 

massa pegajosa nas mãos, o que impedia a modelação do produto. Outro fator decisório, foi 

que F1 apresentou a característica visual comprometida, pois as sementes de chia eram 

visíveis na massa após assada, descaracterizando do produto tradicional. Já a formulação F2 

apresentou uma massa lisa, de fácil modelagem, além de uma textura mais macia após 

forneamento, em relação à saltenha tradicional. Diante disto, após a análise microbiológica, 

foi levada para a análise sensorial a formulação de saltenha de mandioca F2, devido à 

similaridade de sabor e coloração em relação à saltenha tradicional.  

 

Tabela 2. Ingredientes das massas de saltenhas tradicional e sem glúten, para a 

preparação de 1.000 gramas de massa.  
 Peso líquido das formulações (g) 

Ingredientes  F0 F1 F2 

Farinha de trigo  505,24 - - 

Mandioca amarela  - 921,32 921,32 

Margarina  188,88 - - 

Açúcar  16,35 - - 

Ovo  29,72 13,2 13,2 

Água  163,46 - - 

Sal  7,43 7,43 7,43 

Óleo de soja  - 5,94 5,94 

Fermento biológico  2,94 - - 

Alho in natura  - 1,19 1,19 

Colorífico  1,19 1,19 1,19 

Açafrão  - 1,19 1,19 

Semente de chia  - 4,21 - 

Goma xantana  - - 0,36 

F0 = Saltenha Tradicional; F1= Saltenha de mandioca com chia; F2= Saltenha de mandioca com goma 

xantana.  

Para o recheio das três saltenhas foram utilizados os mesmos ingredientes, nas 

mesmas concentrações, sondo o mesmo isento de glúten (Tabela 3). 
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Tabela 3. Ingredientes do recheio de saltenhas tradicional e sem glúten, para a 

preparação de 1.000 gramas de saltenha. 
Ingredientes  Peso líquido (g) 

Cebola branca  30,91 

Batata inglesa  29,72 

Cenoura  27,34 

Água  23,78 

Filé de peito de frango  217,83 

Pimentão verde  17,24 

Azeitonas verdes sem caroço 16,64 

Uva passas  9,51 

Alho in natura  7,43 

Cebolinha verde  7,43 

Óleo de soja 4,60 

Amido de milho  2,97 

Sal  2,94 

Cominho em pó 1,04 

Salsa desidratada  0,59 

Colorífico  0,59 

 

Para o preparo da saltenha de mandioca, a mandioca foi descascada, cortada em 

pedaços médios e coccionada com sal em panela de pressão por 30 minutos para obter a 

textura ideal para ser amassada após esfriamento. À parte, foi feito um preparo sob cocção 

de óleo e colorífico (Kitano® - fubá, sementes de urucum e sal) e açafrão, formando uma 

tintura. À massa formada pela mandioca foi acrescida a tintura de óleo e goma xantana. Esta 

mistura foi amassada até completa homogeneização dos ingredientes e até desgrudar das 

mãos.  

Para o preparo da massa tradicional, os ingredientes secos foram peneirados e 

pesados. Em uma tigela foi colocada a farinha de trigo, o sal e o açúcar. À parte derreteu-se 

a margarina com o colorífico. Adicionou-se essa mistura à farinha de trigo para obter uma 

farofa. Foram acrescentados os ovos e a água, e misturou-se até obter uma massa que 

desgrudava das mãos. As massas prontas foram envolvidas em filme de PVC e mantidas por 

30 minutos à temperatura ambiente.  

Para o recheio das saltenhas, utilizou-se uma única preparação isenta de glúten. 

Foram colocados na panela peito de frango, óleo e os temperos: alho, sal, cominho e 

colorífico, e água, e coccionados em panela de pressão, por 30 minutos. Depois de fria, a 

panela foi aberta e o peito de frango foi separado do caldo que ficou reservado, e então foi 
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desfiado. O frango desfiado foi colocado em uma panela juntamente com cebola, pimentão, 

tomate, batata e cenoura cortados em cubos pequenos e o caldo do cozimento do frango. Este 

molho foi cozido por 20 minutos, acrescentando uvas passas, cebolinha e salsa. Foi acrescido 

amido de milho para dar consistência ao molho, deixando-se em cocção por mais 5 minutos 

até não ter mais líquido aparente. Foi então desligado o fogo, o molho foi colocado em um 

recipiente plástico coberto com filme de PVC e mantido sob refrigeração a 12ºC.  

Após completo resfriamento do recheio, as saltenhas foram montadas com massa, 

recheio e azeitona, e então modeladas. Foram pesadas porções de 25 g das massas, moldando 

discos com rolo. Foram acrescentados 10 g de recheio sobre cada um deles, modelando em 

formato de saltenha. As saltenhas foram colocadas em assadeiras untadas e enfarinhadas 

com amido de milho. Na dobra das saltenhas foi pincelada gema de ovo e então foram 

assadas em forno a 200°C por 20 minutos. Após esfriarem foram mantidas congeladas a -

18°C até o dia da análise sensorial, quando foram então reconstituídas. 

 

4.2.2 Coxinhas de pupunha e tradicional 

 A principal matéria-prima utilizada na elaboração da coxinha isenta de glúten foi a 

polpa do fruto da pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) cozido (sem casca, sem sementes), 

escolhido por ter textura farinácea, formação de ligas no processo de manipulação e, quando 

cozido, resultar em massa macia e fácil de modelar.  

Foram elaboradas uma formulação de massa de coxinha tradicional (F0) e quatro 

formulações de massa coxinha isenta de glúten (F1, F2, F3 e F4). A massa de coxinha F1 foi 

elaborada com um mix de pupunhas – vermelha, alaranjada e amarela; a massa de coxinha 

F2 possuía somente frutos vermelhos; a massa F3 somente frutos alaranjados; e F4 somente 

frutos amarelos (Tabela 4).  

Dentre estas formulações, levou-se para a análise sensorial a formulação de coxinha 

de pupunha F1, pois a formulação F2 apresentou coloração muito escura após fritura, muito 

distinta da coxinha tradicional; a formulação F3 apresentou sabor bastante amargo após 

fritura; e a formulação F4 não deu liga o suficiente para a modelagem das coxinhas, 

apresentando aberturas após a introdução do recheio à massa, provavelmente por conter 

pouca gordura na sua composição.   
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Tabela 4. Ingredientes das massas de coxinha tradicional e sem glúten, para a 

preparação de 1.000 gramas de massa. 
 Peso líquido das formulações (g) 

Ingredientes  F0 F1 F2 F3 F4 

Mix de pupunhas  - 743,38 - - - 

Pupunhas vermelhas  - - 743,38 -  

Pupunhas alaranjadas  - - - 743,38 - 

Pupunhas amarelas  - - - - 743,38 

Farinha de pupunha  - 50,25 50,25 50,25 50,25 

Farinha de trigo  505,00 - - - - 

Água  500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Margarina  50,00 - - - - 

Farinha de rosca  40,00 - - - - 

Sal  12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Colorífico  2,25 - - - - 

F0 = Coxinha Tradicional; F1 = Coxinha com mix de pupunha; F2 = Coxinha com pupunhas vermelhas; 

F3 = Coxinhas com pupunhas alaranjadas; F4 = Coxinhas com pupunhas amarelas. 

 

Para os recheios das coxinhas de pupunha e tradicional, utilizou-se o mesmo recheio, 

isento de glúten (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Ingredientes do recheio de coxinhas tradicional sem glúten, para a preparação 

de 1.000 gramas de coxinha. 
Ingredientes  Peso líquido (g) 

Peito de frango  337,5 

Cebola  30,91 

Água  23,78 

Alho in natura  7,43 

Cebolinha  6,93 

Sal  4,97 

Óleo de soja  4,60 

Colorífico  0,59 

 

Para preparar a massa da coxinha de pupunha F1, os frutos foram lavados e cozidos 

em panela de pressão por 50 minutos após iniciar a pressão. Após o cozimento, os frutos 

foram cortados ao meio, descascados e removidas as sementes. Após este procedimento, os 

frutos foram triturados em um liquidificador.  

Para o preparo da massa tradicional, a farinha de trigo foi misturada com água, 

margarina, sal e colorífico, em uma panela, e cozida até soltar da panela.  
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As massas foram envolvidas em filme de PVC e mantidas sob refrigeração a 12°C 

por 2 horas. Posteriormente, foram feitas esferas de 15g, as quais foram abertas manualmente 

e preenchidas com 10g de recheio e depois fechadas unindo-se as bordas.  

Para o empanamento das coxinhas isentas de glúten, foi confeccionada a farinha de 

pupunha, utilizando o mix de pupunhas. Os frutos foram cozidos em panela de pressão por 

15 minutos sob pressão. Após o cozimento, retirou-se as sementes, mantendo-se as cascas. 

Após esse procedimento, os frutos foram triturados no liquidificador, formando uma farinha 

grossa e densa. Esse produto foi desidratado em forno elétrico a 150ºC por 30 minutos, 

novamente triturado no liquidificador e peneirado, obtendo-se então uma farinha fina e solta. 

As coxinhas tradicionais foram empanadas com farinha de rosca, e então levadas ao 

congelador a -18°C por 72 horas antes de serem assadas. As coxinhas isentas de glúten foram 

levadas ao forno elétrico a 160ºC por 15 minutos 

O recheio utilizado nos dois tipos de coxinha foi o mesmo. Para o recheio, o peito de 

frango foi cozido com alho, sal, colorífico (Kitano® - fubá, sementes de urucum e sal), óleo 

de soja e água em uma panela de pressão por 30 minutos sob pressão. Depois que a panela 

esfriou completamente, o caldo foi reservado e o peito de frango foi desfiado em 

multiprocessador. O frango desfiado foi colocado em uma panela juntamente com o caldo e 

a cebola, cortados em cubos. Este molho foi cozido por 20 minutos e acrescido da cebolinha 

picada. O molho foi cozido por mais cinco minutos, até que não houvesse mais líquido 

aparente. O molho foi colocado em um recipiente de plástico coberto com filme de PVC e 

mantido refrigerado a 12°C antes de ser utilizado. Utilizando o recheio refrigerado, as 

coxinhas foram montadas com massa e recheio, e então modeladas. As coxinhas foram então 

levadas ao congelador a -18°C por 72 horas antes de serem assadas. Após esfriarem foram 

mantidas congeladas a -18°C até o dia da análise sensorial. Visando conferir consistência às 

massas, no momento da análise sensorial, as coxinhas isentas de glúten foram levadas ao 

forno elétrico a 160ºC por 15 minutos, e as coxinhas tradicionais foram levadas ao forno 

elétrico a 100ºC por 30 minutos. Em seguida, ambas foram imersas em óleo a 230°C por um 

minuto apenas para obter o aspecto de salgado frito, como é o hábito de consumo deste 

alimento.  

 

4.2.3 Panquecas de batata-doce e tradicional 

 Foi elaborada uma formulação de massa de panqueca tradicional F0 e duas 

formulações de massa de panqueca isenta de glúten, F1 e F2 (Tabela 6). Dentre as 

formulações, selecionou-se para a análise sensorial a formulação F1, elaborada com batata-
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doce e amido de milho. Nos testes prévios de degustação, a formulação F2, elaborada com 

batata-doce e farinha de arroz, foi descartada por apresentar odor forte de ovo e resíduo 

arenoso proveniente da farinha de arroz.  

 

Tabela 6. Ingredientes das massas de panquecas tradicional e sem glúten para a 

preparação de 1000 gramas de massa. 
 Peso líquido das formulações (g)  

Ingredientes  F0 F1 F2 

Batata-doce  - 391 391 

Leite integral UHT  365 323 323 

Farinha de Trigo 350 - - 

Amido de milho - 212,5 - 

Farinha de arroz - - 212,5 

Ovos  220 85 85 

Óleo de soja  66 - - 

Sal 2 2 2 

F0= panqueca com farinha de trigo; F1= panqueca com batata-doce e amido de milho; F2= panqueca 

de batata-doce com farinha de arroz 

 

Para os recheios das panquecas utilizou-se os mesmos ingredientes, nas mesmas 

concentrações (Tabela 7). Os recheios foram preparados para a realização da análise 

sensorial, não entrando nos cálculos da qualidade nutricional destes produtos, por entender 

que esta preparação pode ser consumida com recheios diversos doces ou salgados, de opção 

do consumidor. 

 

Tabela 7. Ingredientes do recheio de panquecas tradicional e sem glúten, para a 

preparação de 1.000 gramas de panquecas. 
Ingredientes  Peso líquido (g) 

Peito de frango  457,5 

Cebola  30,91 

Água  23,78 

Alho in natura  7,43 

Cebolinha  6,93 

Sal  4,97 

Óleo de soja  4,60 

Colorífico  0,59 
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Para o preparo da massa panqueca tradicional (F0), foram homogeneizados em 

liquidificador os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo e o sal, até formar uma massa 

homogênea e uniforme.  

Para o preparo da massa da panqueca de batata-doce com amido de milho (F1), as 

batatas-doces foram cozidas com casca, imersas totalmente em água em panela comum por 

20 minutos. Após este tempo, escorreu-se a água da panela, deixou esfriar as batatas-doces. 

Quando frias, as batatas-doces foram descascadas e amassadas com garfo até formar uma 

massa uniforme. Em liquidificador, foram homogeneizados os ovos, o leite, a massa de 

batata-doce, o amido e o sal, até formar uma massa homogênea e uniforme.  

Após o preparo das massas da panqueca tradicional e da panqueca de batata-doce, 

procedeu-se ao seu cozimento. Em frigideira com fundo de 10 cm de diâmetro previamente 

untada com óleo de soja, foram colocadas as misturas, utilizando como medidor a colher de 

servir. Os discos de panqueca foram dourados dos dois lados e então colocados em um 

recipiente de vidro, envolvidos com filme de PVC e mantidas refrigeradas a 12°C por 72 

horas.  

O recheio utilizado nos dois tipos de panqueca foi o mesmo. O peito de frango foi 

cozido com alho, sal, colorífico (Kitano® - fubá, sementes de urucum e sal), óleo de soja e 

água em uma panela de pressão por 30 minutos sob pressão. Depois que a panela de pressão 

esfriou completamente, reservou-se o caldo e o peito de frango foi desfiado em 

multiprocessador. O frango desfiado foi colocado em uma panela juntamente com o caldo e 

a cebola, cortada em cubos. Este molho foi cozido por 20 minutos, foi acrescido da cebolinha 

picada, e então foi cozido por mais cinco minutos, até que não houvesse mais líquido 

aparente. O recheio foi colocado em um recipiente de plástico coberto com filme de PVC e 

refrigerado a 12°C por 72 horas. Após esse tempo as panquecas foram então enroladas com 

o recheio, congeladas a -18ºC até o momento da análise sensorial. 

 

4.2.4  Pães de inhame sem glúten e tradicional 

Foram desenvolvidas três formulações de pão de inhame, identificadas como F1, F2 

e F3, e uma formulação de pão de inhame tradicional F0 (Tabela 8). Foram selecionadas 

para a análise sensorial as formulações F1 e F2, pois F3 apresentou uma coloração muito 

escura, com textura semelhante à de bolo, além de um resíduo amargo ao paladar ao final da 

degustação. 
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Tabela 8. Ingredientes das massas de pão de inhame tradicional e pães de inhame 

isentos de glúten para a preparação de 1000 gramas de massa.  
 Peso líquido das formulações (g) 

Ingredientes  F0 F1 F2 F3 

Farinha de inhame  340 115  115 115 

Farinha de arroz  - 115  - 115 

Farinha de soja  - -  115  115 

Fécula de batata  - 115  115 115 

Farinha de trigo  360 - - - 

Açúcar demerara 40 82  82 82 

Ovos  96,5 410  410  410  

Óleo de soja  97 141  141  141  

Leite integral UHT  248,3 246  246  246  

Fermento biológico 10 32,8  32,8  32,8  

Sal  5 5 5 5 

F0= pão de inhame tradicional; F1= pão de inhame com farinha de arroz e farinha de soja; F2= pão de 

inhame com farinha arroz e fécula de batata; F3= pão de inhame com farinha de soja e fécula de batata. 

 

Para a elaboração das formulações F0, F1 e F2, os ovos, o óleo, sal e o açúcar foram 

homogeneizados em batedeira até se obter uma massa cremosa. Transferiu-se esta massa 

para uma vasilha plástica e acrescentou-se aos poucos: farinha de inhame e farinha de trigo 

(na formulação F0), fécula de batata, farinha de inhame e farinha de arroz (na formulação 

F1) e fécula de batata, farinha de inhame e farinha de soja (na formulação F2), e o leite até 

formar uma massa densa. O fermento biológico Fleischman® (não contém glúten), foi 

misturado a um pouco de leite à temperatura de 40ºC e incorporado à massa aos poucos até 

completa homogeneização. Foram untadas formas do tipo bolo inglês com óleo de soja, 

polvilhando com farinha de inhame, e então despejou-se a massa nestas formas, onde 

permaneceu por 40 minutos para crescimento. As formas foram levadas ao forno pré-

aquecido a 200ºC por 15 minutos. Depois de assados, os pães foram mantidos a temperatura 

ambiente por 2 horas até completo resfriamento, sendo então embalados em filme de PVC e 

armazenados a 20°C por 72 horas antes de serem submetidos à análise sensorial. 

 

4.3  Análises microbiológicas 

Foram coletadas amostras dos produtos elaborados, as quais foram submetidas a 

análises microbiológicas específicas para cada produto, de acordo com as normas 

preconizadas pela Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), as quais 

estão sumarizadas no Quadro 1. Estas análises foram realizadas para demonstrar que houve 
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observância nos critérios de boas práticas e qualidade na manipulação dos produtos que 

foram ofertados nas análises sensoriais (ALBUQUERQUE et al., 2009).  

 

Quadro 1. Microrganismos avaliados e seus limites máximos em relação aos produtos 

elaborados, em conformidade com a RDC nº 12, 2001.  
Produto elaborado Grupo de Alimentos 

(RDC) 

Microrganismos avaliados 

(RDC) 

Máximo aceitável 

(UFC/g) 

Coxinha de pupunha 

e Coxinha 

Tradicional 

Bolos, tortas e 

similares, doces ou 

salgados, com ou sem 

recheio e cobertura, 

estáveis a temperatura 

ambiente; pastéis, 

empadas, sanduíches 

quentes e outros 

salgados 

Coliformes a 45°C/g* 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

103 

Bacillus cereus/g 103 

Saltenha de 

mandioca e Saltenha 

Tradicional 

Clostrídios sulfito-redutores a 

46°C/g (específico para 

produtos à base de carnes) 

103 

Salmonella sp/25 g Presença 

Panqueca de batata-

doce e Panqueca 

tradicional 

Produtos 

semielaborados, com 

ou sem recheio, com 

ou sem cobertura (pão 

de queijo, de batata e 

similares, pizza, 

pastéis), refrigerados e 

similares 

Coliformes a 45°C/g* 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

103 

Bacillus cereus/g 103 

Salmonella sp/25 g Presença 

Pão de inhame 

isento de glúten e 

pão de inhame 

tradicional 

Pão sem recheio e sem 

cobertura e produtos 

de panificação (roscas, 

farinha de rosca, 

torradas e pão tipo 

sueco, com ou sem 

sabores) e similares 

Coliformes a 45°C/g* 

 

 

102 

Salmonella sp/25 g Presença 

*Coliformes a 45°C equivale à denominação de “coliformes de origem fecal” e “coliformes 

termotolerantes”.  

 

As metodologias de análise empregadas seguiram o Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods, da American Public Health Association (APHA, 

1992), sendo pesquisados coliformes a 45ºC, estafilococos coagulase positiva, Bacillus 

cereus, Clostrídios sulfito-redutores a 46ºC e Salmonella spp. 

 

4.3.1 Determinação de coliformes a 45°C 

Para realizar a análise de coliformes a 45°C, primeiramente foi realizada a análise de 

coliformes totais. Para tanto, foram pesados 25 g da amostra, acrescentado 225 mL de água 

peptonada e feita a homogeneização. Foram utilizadas diluições 10-1, e 10-2 para inocular os 

tubos contendo Caldo Lauril Sulfato (LST). Foram inoculados 10 mL da diluição 10-1 em 

uma série de 3 tubos contendo LST em concentração dupla, 1 mL da diluição 10-1 em uma 



58 
 

série de 3 tubos contendo LST em concentração simples e 1 mL da diluição 10-2 em uma 

série de 3 tubos contendo LST em concentração simples. Após incubação a 36ºC por 48 

horas, os tubos positivos (com formação de gás) foram submetidos à confirmação 

transferindo um inóculo com o auxílio de uma alça bacteriológica para o caldo bile verde 

brilhante (CBVB), incubando a 36ºC por 48 horas. Os tubos positivos (com formação de 

gás) foram inoculados em caldo EC (Escherichia coli) e incubados 45,5ºC, em banho-maria 

com circulação de água por 24 horas. Utilizando a tabela de Número Mais Provável (NMP), 

os resultados dos tubos positivos em caldo EC (formação de gás) foram expressos em NMP/g 

ou NMP/mL.  

 

4.3.2 Determinação de estafilococos coagulase positiva  

 Para a contagem de estafilococos coagulase positiva, utilizou-se a técnica de 

contagem de colônias em superfície, após a semeadura em superfície. A partir das diluições 

10-1, 10-2 e 10-3 foram inoculados 0,1 µL nas superfícies de placas contendo Ágar Baird-

Parker e espalhado com alça de Drigalski, até que o mesmo fosse totalmente absorvido pelo 

meio de cultura. Após a secagem do inóculo as placas foram invertidas e incubadas a 36ºC 

por 48 horas. Para a confirmação de S. aureus foram selecionadas colônias típicas, 

transferindo cada colônia para um tubo de caldo Brain Heart Infusion (BHI), incubando a 

36ºC por 24 horas. A partir da cultura em BHI foram feitos os testes confirmatórios de 

catalase e coagulase em tubo. 

 

4.3.3 Determinação de Bacillus cereus 

Para a contagem de B. cereus também foi utilizada a técnica de contagem de colônias 

após a semeadura em superfície. A partir das diluições 10-1, 10-2 e 10-3 foram inoculadas em 

superfícies de placas contendo ágar Bacillus cereus (BC) espalhando com alça de Drigalski, 

até que o mesmo fosse totalmente absorvido pelo meio de cultura. Após a secagem do 

inóculo as placas foram invertidas e incubadas a 30ºC por 20 a 24 horas. Após o período de 

incubação foram selecionadas as colônias típicas para o teste confirmatório. Foi feita a 

coloração de Gram das colônias selecionadas e então semeadas em ágar nutriente, incubando 

a 36ºC por 24 horas. Os testes confirmatórios realizados foram de fermentação anaeróbia da 

glicose, teste de redução do nitrato e o teste de Voges Proskauer (VP). 
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4.3.4 Determinação de Clostrídios sulfito-redutores a 46ºC 

Para a avaliação de Clostrídios sulfito-redutores, foram retiradas alíquotas a partir 

das diluições 10-1, 10-2 e 10-3 com uma pipeta graduada de vidro de 2,0 mL de cada diluição 

e inoculado 1,0 mL no fundo de tubos com meio de cultura Perfringens Selective Agar (SPS) 

previamente fundido. Após a solidificação do ágar adicionou-se uma sobrecamada de meio 

de 1,0 cm e então os tubos com os meios totalmente solidificado foram incubados a 44,5°C 

por 48 horas. 

 

4.3.5 Determinação de Salmonella sp. 

Para detecção de Salmonella spp., foram pesados 25 g da amostra e acrescentados 

225 mL de água peptonada tamponada (APT) a 1%, homogeneizando e incubando a 36ºC 

por 18 horas. Após o período de incubação, realizou-se a fase de enriquecimento seletivo 

transferindo-se 1,0 mL da APT para 10 mL de caldo tetrationato (MKTT) e 0,1 mL para o 

caldo Rappaport-Vassiliadis Soja (RVS) incubando a 36ºC e 42ºC, respectivamente, por 24 

horas. Após a incubação foi realizada a semeadura por esgotamento dos caldos MKTT e 

RVS em placas de ágar Desoxicolato-Lisina-Xilose (XLD) e Ágar Salmonella-Shigella (SS), 

incubando a 36ºC por 24 horas.  

 

4.4  Análises Sensoriais  

As análises sensoriais foram executadas no Laboratório de Análise Sensorial – 

LAS/UniSL, que é acoplado ao laboratório de Prática Dietéticas – LPD/UniSL. O acesso dos 

provadores ao LAS/UniSL é independente, além de ser de cor neutra, isento de odores e 

ruídos, contendo cabines individuais, conforme descrito por Dutcosky (2013).  

Para a análise sensorial foi utilizado o Teste de Aceitação de escala hedônica de sete 

pontos (Quadro 2) em todas as formulações. O emprego da escala hedônica ocorre pela sua 

aplicabilidade em análises de preferência e aceitabilidade, com provadores não treinados. As 

respostas afetivas são mensuradas por escala de pontos, em que o provador expressa sua 

aceitação pelo produto, seguindo uma escala previamente estabelecida (sete pontos), que 

varia gradativamente entre os atributos: gostar muitíssimo e desgostar muitíssimo (MININ, 

2006). 
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Quadro 2. Modelo de Teste de Aceitação dos produtos em escala hedônica de sete 

pontos.  
Produto – Saltenha de Frango 

Ficha de identificação do consumidor 

Gênero: (   ) Feminino  (   )Masculino 

Faixa etária: (    ) 18- 20 anos  (    ) 21-30 anos  (    ) 31-40 anos  (    ) 41-50 anos  (    ) 51-60 anos              

(    ) > 60 anos 

Você está recebendo duas amostras de Saltenha de Frango codificadas. 

Por favor, prove as amostras da esquerda para a direita, e faça o teste de preferência para cada uma. 

Entre a degustação de uma amostra e outra tome um gole de água. 

Saltenha de frango – Código: 

Teste de preferência – Escala Hedônica 

Por favor, deguste e avalie a amostra marcando sua preferência com um “X” 

Aspecto 

Global 

Gostei Extremamente  Consistência Gostei extremamente  

Gostei muito  Gostei muito  

Gostei  Gostei  

Não gostei/ Nem 

desgostei 

 Não gostei/ Nem 

desgostei 

 

Desgostei  Desgostei  

Desgostei Muito  Desgostei muito  

Desgostei extremamente  Desgostei extremamente  

Aroma Gostei extremamente  Sabor Gostei extremamente  

Gostei muito  Gostei muito  

Gostei  Gostei  

Não gostei/ Nem 

desgostei 

 Não gostei/ Nem 

desgostei 

 

Desgostei  Desgostei  

Desgostei muito  Desgostei muito  

Desgostei extremamente  Desgostei extremamente  

Observações 

 

Saltenha de Frango – Código: 

Aspecto 

Global 

Gostei extremamente  Consistência Gostei extremamente  

Gostei muito  Gostei muito  

Gostei  Gostei  

Não gostei/ Nem 

desgostei 

 Não gostei/ Nem 

desgostei 

 

Desgostei  Desgostei  

Desgostei muito  Desgostei muito  

Desgostei extremamente  Desgostei extremamente  

Aroma Gostei extremamente  Sabor Gostei extremamente  

Gostei muito  Gostei muito  

Gostei  Gostei  

Não gostei/ Nem 

desgostei 

 Não gostei/ Nem 

desgostei 

 

Desgostei  Desgostei  

Desgostei muito  Desgostei muito  

Desgostei extremamente  Desgostei extremamente  

Adaptado de Dutcosky, 2013. 

 

Foram submetidos às análises os produtos: saltenha de mandioca, coxinha de 

pupunha, pão de inhame e panqueca de batata-doce. Estes produtos foram ofertados nas 

análises sensoriais juntamente com os produtos convencionais (à base de farinha de trigo), 



61 
 

para permitir uma comparação entre eles com relação ao sabor, aroma, consistência e aspecto 

geral.  

Para cada um destes produtos foi realizada uma análise sensorial, aplicada em 

aproximadamente 100 avaliadores não treinados, com participação voluntária, residentes em 

Porto Velho-RO, de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 60 anos, que aceitaram 

participar espontaneamente da pesquisa.  

A escolha de avaliadores não treinados e voluntários está associada à existência de 

segmentação de preferência da população (DUTCOSKY, 2015; PALERMO, 2015). A 

abordagem sobre o hábito de alimentos isentos de glúten, ocorreu para verificação da 

aceitabilidade deste tipo de alimento pelos avaliadores. 

Antes de ter acesso à análise sensorial foi feita uma triagem dos voluntários, para 

decidir sobre a participação dos mesmos conforme os critérios de inclusão e exclusão 

descritos no projeto aprovado na Plataforma Brasil – CAE: 34041314.4.0000.0013 em 

Apêndice neste trabalho. 

 Como critério de inclusão para participação das análises sensoriais, no momento da 

abordagem o potencial avaliador era questionado se estava acostumado a consumir o 

alimento do teste e se possuía alguma patologia relacionada ao glúten ou alergia ao trigo.  

Utilizou-se como critério de exclusão para participação das análises sensoriais 

pessoas que se encontravam resfriadas, ou gripadas, que apresentaram alergia, aversão ou 

impossibilidade de consumo a algum dos ingredientes das formulações, assim como os que 

apresentavam alguma doença respiratória que limite a sensibilidade organoléptica quanto 

aos aspectos de aroma e sabor (MININ, 2006). Não foi permitida na análise sensorial a 

participação de celíacos e/ou pessoas que apresentavam alguma intolerância ao glúten ou 

alergia ao trigo, pois os provadores recebiam amostras do produto tradicional e do produto 

isento de glúten.  

As amostras (com peso aproximado de 30 g) foram servidas aos provadores para 

degustação em cabines individuais levando em consideração a temperatura de avaliação que 

os produtos costumam comumente serem consumidos, o que facilita aos provadores a 

discriminar certos atributos nas mostras (PALERMO, 2015). 

Antes de iniciar cada seção de avaliação, as cabines eram higienizadas. As cabines 

continham um copo descartável com água, uma folha de papel com o teste, uma caneta e os 

produtos a serem avaliados, dispostos em recipiente descartável, previamente identificados. 

Antes de iniciarem os testes, os avaliadores recebiam todos os esclarecimentos sobre o 

produto que seria degustado (Figura 19).  
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No processo de tabulação dos dados coletados nas análises sensoriais, não foram 

contabilizados testes em que havia marcação de mais de uma preferência na mesma 

característica e/ou com uma das preferências deixadas em branco, e/ou com um dos produtos 

(tradicional ou isento de glúten) não contendo nenhuma marcação. Não foram considerados 

também testes em que os dados de identificação do participante não estavam devidamente 

preenchidos. 

 

Figura 19: Análise sensorial das saltenhas tradicional e isenta de glúten 

 realizada no LAS/UniSL 

 
Fonte: www.saolucas.edu.br/assesoriadeimprensa, 2021.  

 

As atividades desenvolvidas neste estudo foram aprovadas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do UniSL (CAAE: 34041314.4.0000.0013) (Anexo A). Os provadores foram 

informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, obedecendo aos critérios da Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

2012, inciso III, alínea G, “obter consentimento livre e esclarecido do participante da 

pesquisa” (CNS, 2013).  

 

4.5  Avaliação do valor nutricional dos produtos  

Para pacientes celíacos, as recomendações sobre grupos de alimentos e ingestão 

calórica são semelhantes aos da população em geral e devem ser individualizados conforme 

necessidades do paciente e são baseadas na Ingestão Diária Recomendada – DRI. Para 

indivíduos adultos maiores de 19 anos, carboidratos complexos e simples devem representar 
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45–65% do total de calorias; proteínas devem contribuir com 10–35% das calorias totais, a 

ingestão total de gordura deve representar 20-35%, e a ingestão de ácidos graxos saturados 

deve representar menos de 10% das calorias totais diárias. As gorduras saturadas, sempre 

que possível, devem ser substituídas por gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas. 

Gorduras trans devem ser evitadas ou consumidas o mínimo possível. As recomendações 

para ingestão de fibras alimentares para adultos variam de 21 a 38 g por dia com base na 

idade, sexo e estado de saúde. Em relação aos minerais, a deficiência de ferro é altamente 

prevalente no diagnóstico em indivíduos com doença celíaca. Quanto às vitaminas e 

minerais, as recomendações também seguem as DRI’s e, em grande parte das vezes, a 

suplementação se faz necessária (THEETHIRA; DENNIS, 2015; BARCELOS et al., 2017). 

Nesta pesquisa, foram elaborados os rótulos nutricionais dos produtos isentos de 

glúten conforme os valores de referência descritos nas legislações Resolução de Diretoria 

Colegiada – RDC nº 420/2020 (ANVISA, 2020a) e as regras que constam na Instrução 

Normativa – IN nº 75/2020 (ANVISA, 2020b), quanto aos macronutrientes – carboidratos, 

proteínas e lipídios; e micronutrientes – sódio, cálcio, ferro, fósforo, magnésio e zinco 

(Quadro 3). Estes micronutrientes, com exceção do sódio, foram selecionados devido à 

carência comum nos celíacos em início de tratamento ou quando as criptas das vilosidades 

ainda não estão completamente reconstituídas.  

 

Quadro 3: Valores diários de referência de nutrientes para cálculos 

dos valores nutricionais dos produtos elaborados de acordo com a 

IN nº 75, 2020. 
CONSTITUINTES VDR* 

Valor energético 2.000 kcal  

Carboidratos 300 g 

Açúcares adicionados 50 g 

Proteínas 50 g 

Gorduras totais 65 g 

Gorduras saturadas 20 g 

Gorduras trans 2 g 

Fibra alimentar 25 g 

Sódio 2.000 mg 

Cálcio 1.000 mg 

Ferro 14 mg 

Magnésio 420mg 

Fósforo  700 mg 

Zinco 11 mg 

*VDR: Valor diário de referência 
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As porções dos alimentos utilizadas para os cálculos dos rótulos nutricionais foram 

determinadas conforme descrito na IN 75/2020 (ANVISA, 2020b).  

Para os cálculos dos nutrientes foram utilizadas as tabelas: Tabela Brasileira de 

Composição dos Alimentos (TBCA, 2020) e Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 

(IBGE, 2020). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análises Microbiológicas 

 As análises microbiológicas para os produtos saltenhas, coxinhas, panquecas e pães 

tradicionais e isentos de glúten revelaram resultados dentro dos valores aceitáveis para 

coliformes, estafilococos coagulase positiva (Staphylococcus aureus), Bacillus cereus, 

Clostridium sulfito redutores e Salmonella sp., (Tabela 9) atendendo assim à determinação 

da RDC 12 (ANVISA, 2001). Os resultados demonstraram qualidade microbiológica 

satisfatória, confirmando as boas condições higiênico-sanitárias nas etapas de 

processamento dos alimentos.  

 Fracaro et al. (2013) apontam que baixas contagens de bactérias mesófilas são 

consideradas normais em alimentos frescos e congelados. A ausência dos microrganismos 

investigados indica que as formulações não oferecem risco de toxinfecção aos degustadores 

dos produtos. A inocuidade dos produtos resultou das boas práticas adotadas durante o seu 

processamento e eficiência na produção (OLIVEIRA; MARINHO, 2010; BEDETTI et al., 

2013).  
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Tabela 9. Resultados dos microrganismos analisados nos produtos elaborados 

conforme RDC nº 12, 2001.  

Produto elaborado 
Microrganismos avaliados 

(RDC nº 12) 
Resultado Aceitável 

Coxinha tradicional 

Coliformes a 45°C/g 1,0 x 10-2 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

Ausente 103 

Bacillus cereus/g Ausente 103 

Clostrídios sulfito-redutores 

a 46°C/g 

Ausente 103 

Salmonella sp/25 g Ausente Ausência 

Coxinha de pupunha 

Coliformes a 45°C/g 4,0 x 10-2 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

Ausente 103 

Bacillus cereus/g Ausente 103 

Clostrídios sulfito-redutores 

a 46°C/g 

Ausente 103 

Salmonella sp/25 g Ausente Ausência 

Saltenha tradicional 

Coliformes a 45°C/g 1,4 x 10-1 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

Ausente 103 

Bacillus cereus/g Ausente 103 

Clostrídios sulfito-redutores 

a 46°C/g 

Ausente 103 

Salmonella sp/25 g Ausente Ausência 

Saltenha de mandioca 

Coliformes a 45°C/g 1,1 x 10-1 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

Ausente 103 

Bacillus cereus/g Ausente 103 

Clostrídios sulfito-redutores 

a 46°C/g 

Ausente 103 

Salmonella sp/25 g Ausente Ausência 

Panqueca tradicional 

Coliformes a 45°C/g Ausente 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

Ausente 103 

Bacillus cereus/g Ausente 103 

Salmonella sp/25 g Ausente Ausência 

Panqueca de batata-

doce 

Coliformes a 45°C/g 2,0 x 10-2 102 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 

Ausente 103 

Bacillus cereus/g Ausente 103 

Salmonella sp/25g Ausente Ausência 

Pão de inhame 

tradicional 

Coliformes a 45°C/g Ausente 102 

Salmonella sp/25 g Ausente Ausência 

Pão de inhame isento de 

glúten 

Coliformes a 45°C/g Ausente 102 

Salmonella sp/25 g Ausente Ausência 
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5.2 Análises Sensoriais 

5.2.1 Saltenha de mandioca e saltenha tradicional 

 As figuras 20 e 21 apresentam o desenvolvimento das saltenhas de mandioca e 

tradicionais.  

 

Figura 20: Saltenhas de mandioca e saltenhas tradicionais  

  
Fonte: autora 

 

Figura 21: Análise sensorial das saltenhas  

 
Fonte: autora 

 

Participaram das análises sensoriais das saltenhas 78 pessoas, sendo 61% (n=48) do 

gênero feminino e 39% (n=30) do gênero masculino. A faixa etária dos participantes variou 

entre 18 e 60 anos, sendo 37% (n=29) com idade entre 18 e 20 anos, 40% (n=31) entre 21-

30 anos, 14% (n=11) entre 31-40 anos, 6% (n=5) entre 41-50 anos e 3% (n=2) entre 51-60 

anos.  

Nas Tabelas 10 e 11 estão apresentadas a análise de variância dos resultados da 

análise sensorial e as médias dos escores obtidos para a saltenha tradicional e a saltenha 

produzida com mandioca. Os dois produtos não diferiram significativamente em relação ao 

Saltenhas de mandioca Saltenhas tradicionais 
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sabor, aroma e aspecto geral. Consistência foi a única característica em que diferiram 

significativamente, sendo favorável ao produto alternativo, sem glúten. Estes resultados 

validam sensorialmente o produto sem glúten quanto à sua aceitabilidade. 

 

Tabela 10. Resultados das análises de variância das opiniões obtidas na análise sensorial 

de saltenha tradicional e saltenha de mandioca em relação às características 

organolépticas.  
Causas de 

Variação 

Sabor Aroma Consistência Aspecto geral 

QM F QM F QM F QM F 

Tratamentos 0,03 0,018n.s. 0,23 0,210n.s. 24,64 13,76**  4,67 3,54n.s. 

Resíduo 1,44  1,10  1,79  1,32  

CV (%) 22,42  20,05  28,91  21,84  

** significativo a 1%; n.s.- não significativo. QM – Quadrados médios; F - Teste F 

 

 

Tabela 11. Comparação entre médias obtidas na análise sensorial de saltenha tradicional 

e saltenha de mandioca em relação às características organolépticas avaliadas. 
Características organolépticas Saltenha  

tradicional 

Saltenha  

de mandioca 

Sabor 5,36 a* 5,33 a 

Aroma 5,19 a 5,27 a 

Consistência 4,23 b 5,03 a 

Aspecto geral 5,44 a 5,09 a 

*Letras indicam significância no teste F, a 5% de probabilidade.  

 

É importante observar que a massa de saltenha funciona como um envelope para seu 

conteúdo, não necessitando ser aerada, como um pão, por exemplo. Isto pode explicar a boa 

aceitabilidade em relação à consistência do produto de mandioca. Este resultado está de 

acordo com o observado por Fiorda et al. (2013), que conseguiram obter macarrão com boa 

textura e firmeza, e não muito pegajoso, utilizando farinha pré-gelatinizada feita de amido 

de mandioca e bagaço de mandioca, fécula de mandioca e farinha de amaranto. Resultados 

não tão animadores têm sido observados na panificação, onde é necessária a aeração da 

massa, o que é difícil quando se trata de massa produzida com mandioca. Pasqualone et al. 

(2010) compararam pão de trigo com pão de mandioca e mencionaram a incapacidade da 

massa de mandioca de reter CO2, o que resulta na falta de uma estrutura alveolada, um 

produto com consistência desagradavelmente rígida.  

A utilização da goma xantana na confecção das saltenhas de mandioca contribuiu 

para fornecer a textura para a modelagem e aeração da massa. A goma xantana é um 

heteropolissacarídeo hidrossolúvel, produzido industrialmente por fermentação da sacarose 

por Xanthomonas campestri. É muito utilizada na indústria alimentícia por suas propriedades 
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físicas, especialmente viscosidade e estrutura coloidal, auxiliando na retenção de gás e no 

aumento do volume específico dos produtos de panificação, sendo utilizada também como 

estabilizante, emulsificante e espessante (PASQUEL, 2001; DRUZIAN & PAGLIARINI, 

2007). É possível que a goma xantana possa ter contribuído para a melhoria das 

características sensoriais observadas pelos avaliadores na saltenha de mandioca em relação 

à saltenha tradicional. Isso foi observado por Preichardt et al. (2009), que utilizaram goma 

xantana na elaboração de um bolo de cenoura isento de glúten, e observaram que o produto 

possuía melhores características sensoriais, como sensação de umidade na boca, além de 

maior firmeza no produto.  

O sabor, o aroma e o aspecto geral da saltenha de mandioca foram bem avaliados – 

o fato de não diferirem significativamente do produto tradicional na análise sensorial 

demonstra seu potencial uso em substituição a este último por indivíduos celíacos. Este 

resultado está de acordo com o observado por Pasqualone et al. (2010), que identificaram 

que a percepção sensorial geral do odor típico de um produto de mandioca tende a ser 

agradavelmente adocicado. Os autores mencionaram que a adição de azeite ou ovos à mistura 

pode reduzir o odor de mandioca. Ohochuku e Ballantine (1983) afirmaram que, em geral, 

o aroma de mandioca tem boa aceitabilidade em preparações, exceto quando esta é 

fermentada e pode conferir um desagradável odor à massa.  

Como mencionado por Santos et al. (2017), ao contrário de diversas matérias-primas 

utilizadas como alternativos em produtos livres de glúten, a mandioca é um alimento 

relativamente barato e vastamente distribuído pelo mundo, sendo a principal fonte de 

carboidratos em alguns países em desenvolvimento (ALVES et al., 2008). No Brasil, é 

cultivada em todos os estados, é o nono produto do país em termos de área cultivada e o 

sexto em termos de valor de produção (CENI et al., 2009). Além disso, conforme citam 

Montagnac et al. (2009), devido ao fato de que a mandioca é tolerante à seca e que suas 

raízes mantêm seu valor nutricional por longos períodos de tempo sem água, este alimento 

pode representar o futuro da segurança alimentar em países em desenvolvimento.  
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5.2.2 Coxinha de pupunha e coxinha tradicional  

As figuras 22, apresenta a imagem da farinha de pupunha utilizada no empanamento 

da coxinha de pupunha e as figuras 23 e 24 apresentam as das coxinhas de pupunha e 

tradicional. 

 

Figura 22: Aspecto geral da farinha de pupunha  

 
Fonte: autora 

 

Figura 23: Coxinhas tradicional e de pupunha antes da cocção 

 
Fonte: autora 
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Figura 24: Aspecto geral de coxinhas de pupunha após a cocção 

 
Fonte: autora 

 

Participaram das análises sensoriais das coxinhas, 91 pessoas, sendo 60% (n=55) do 

gênero feminino e 40% (n=36) do gênero masculino. A faixa etária dos participantes variou 

entre 18 e 60 anos, sendo 38% (n=35) com idade entre 18 e 20 anos, 41% (n=37) entre 21-

30 anos, 13% (n=12) entre 31-40 anos, 6% (n=5) entre 41-50 anos e 2% (n=2) entre 51-60 

anos.  

Nas Tabelas 12 e 13 estão apresentadas a análise de variância dos resultados da 

análise sensorial e as médias dos escores obtidos para a coxinha tradicional e para a coxinha 

de pupunha. Os dois produtos não diferiram significativamente entre si em relação a aroma 

e aspecto geral. A consistência do produto tradicional teve um escore mais alto que o produto 

sem glúten. Porém, o sabor do produto sem glúten foi considerado superior ao do tradicional. 

Estes resultados validam parcialmente o produto quanto à sua aceitabilidade sensorial e 

encorajam mais elaborações e testes para melhorar sua consistência. 

 

Tabela 12. Resultados das análises de variância das opiniões obtidas na análise 

sensorial de coxinha tradicional e coxinha de pupunha em relação às características 

organolépticas. 
Causas de 

Variação 

Sabor Aroma Consistência Aspecto geral 

QM F QM F QM F QM F 

Tratamentos 110,8 47,5** 0,05 0,03 n.s. 33,4 17,6**  1,24    0,85 n.s. 

Resíduo 2,33  1,65  1,89  1,46  

CV (%) 31,6  23,0  26,1  21,8  

** significativo a 1%; n.s. - não significativo. QM – Quadrados médios; F - Teste F 
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Tabela 13. Comparação entre médias obtidas na análise sensorial de coxinha 

tradicional e coxinha de pupunha em relação às características organolépticas 

avaliadas. 
Características organolépticas Coxinha  

Tradicional 

Coxinha  

de pupunha 

Sabor 4,04 b* 5,61 a 

Aroma 5,58 a 5,62 a 

Consistência 5,71 a 4,85 b 

Aspecto geral 5,63 a 5,46 a 

*Letras indicam significância no teste F, a 1% de probabilidade.  

 

Tracy (1987) demonstrou que a farinha de pupunha a 10% pode servir como um 

substituto para o trigo na produção de pães, resultando em uma massa de excelente 

qualidade. Os frutos de pupunha também foram estudados quanto à produção de macarrão, 

a partir de uma mistura de 15% de farinha de pupunha com 85% de farinha de trigo – em 

testes de cozimento para espaguetes e noodles, a adição de farinha de pupunha à massa não 

alterou significativamente sua qualidade e textura (OLIVEIRA et al., 2006).  

O sabor da coxinha de pupunha foi bem avaliado, o que está de acordo com os 

resultados obtidos no estudo de Ugalde e Pineda (2004), que avaliaram as características 

sensoriais de bolos elaborados com farinha de pupunha (10, 15, 20 e 25%) em combinação 

com farinha de trigo. Estes autores observaram que os níveis de aceitabilidade aumentavam 

com o aumento das concentrações de farinha de pupunha, e mencionaram que, além das 

características sensoriais, esta substituição é interessante devido às excelentes propriedades 

nutricionais da pupunha.  

Azizi et al. (2012) também encontraram efeito positivo com a incorporação de farinha 

de pupunha em pães. Eles compararam a aceitabilidade de pães com 5, 10, 15, 20 e 25% de 

farinha de pupunha, e observaram os mais altos escores na incorporação de 10 e 15% de 

farinha de pupunha em relação a sabor, aroma, consistência e aspecto geral. Oliveira e 

Marinho (2010) avaliaram a composição química e aceitabilidade de um panetone feito com 

25% de farinha de pupunha, e encontraram altos níveis de proteína, lipídios e carotenoides, 

associados a uma ótima aceitabilidade – todos os consumidores expressaram intenção 

positiva de compra do produto, se lançado para venda. E, a incorporação da farinha de 

pupunha adiciona valor nutricional ao produto tradicional, sem sinais de rejeição pelos 

consumidores.  

O processamento de frutos de pupunha oferece uma excelente opção para o 

aproveitamento de tipos de frutos que os consumidores não preferem para consumo direto, 

aliviando assim problemas de superprodução. Porém, o processamento da pupunha ainda é 
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restrito, e as ligações entre produtores e a indústria de alimentos são virtualmente 

inexistentes. Não obstante, o processamento destes frutos tem considerável potencial para os 

mercados nacional e internacional. O aproveitamento deste potencial depende da 

identificação de características desejáveis para os novos produtos alimentícios (GRAEFE et 

al., 2013). Stevens (2008) fez uma comparação entre os custos de 56 produtos livres de 

glúten e seus recíprocos produtos tradicionais, e identificou que os primeiros eram 

significativamente mais caros – em média 242%. Isto pode impactar o cumprimento de uma 

dieta completamente livre de glúten, com potenciais consequências nutricionais e clínicas, 

juntamente com um aumento do risco de complicações de saúde (SINGH; WHELAN, 2011).  

Outro aspecto relevante é a disponibilidade de matéria-prima para produtos livres de 

glúten. Como mencionado por Alvaréz-Jubete et al. (2010), existem diversas fontes de 

alimentos livres de glúten, como os pseudocereais amaranto, quinoa e trigo sarraceno, mas 

sua comercialização é bastante escassa, limitando as opções para pacientes celíacos. Ao 

contrário, a base do produto elaborado neste estudo é um produto vastamente utilizado na 

cozinha amazônica. Além disso, como citam Rojas-Garbanzo et al. (2011), o fruto de 

pupunha constitui uma rica fonte de carotenoides na dieta de muitas comunidades, e tem 

sido um dos principais alimentos das populações amazônicas, desde a era pré-colombiana. 

Atualmente, o fruto de pupunha é considerado um importante alimento alternativo, 

principalmente devido ao seu valor nutricional – altos níveis de fibras, lipídios e carotenos, 

além de possuir oito aminoácidos essenciais, e baixos conteúdos de sódio e açúcares. A 

farinha de pupunha é uma valiosa fonte alternativa de vitamina A, a qual tem alta 

biodisponibilidade neste produto (YUYAMA et al., 1991; YUYAMA; COZZOLINO, 

1996). Além disso, estes frutos contribuem relevantemente para a segurança alimentar e 

aferição de renda para pequenos produtores (GRAEFE et al., 2013).  
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5.2.3 Panqueca de batata-doce e panqueca tradicional 

As figuras 25 e 26 apresentam as imagens das formulações das panquecas de batata-

doce e tradicional. 

 

Figura 25: Aspecto geral das massas de panquecas  

de batata-doce e tradicional 

 
Fonte: autora 

 

 

Figura 26: Panquecas de tradicional (esq.) e batata-doce (dir.)  

utilizadas na análise sensorial  

 
Fonte: autora 

 

Participaram das análises sensoriais das panquecas, 59 pessoas, sendo 71% (n=42) 

do gênero feminino e 29% (n=17) do gênero masculino. A faixa etária dos participantes 

variou entre 18 e 60 anos, sendo 39% (n=23) com idade entre 18 e 20 anos, 49% (n=29) 

entre 21-30 anos, 8% (n=5) entre 31-40 anos, 2% (n=1) entre 41-50 anos e 2% (n=1) entre 

51-60 anos.  

Panqueca de batata-doce 
Panqueca tradicional 
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Nas Tabelas 14 e 15 estão apresentadas a análise de variância dos resultados da 

análise sensorial e as médias dos escores obtidos para a panqueca tradicional e para a 

panqueca produzida com batata-doce. Os dois produtos não diferiram significativamente em 

relação ao sabor, consistência e aspecto geral. Aroma foi a única característica em que 

diferiram significativamente, sendo favorável ao produto alternativo, sem glúten. Estes 

resultados validam sensorialmente o produto sem glúten quanto à sua aceitabilidade. 

 

Tabela 14. Resultados das análises de variância das opiniões obtidas na análise 

sensorial de panqueca tradicional e panqueca de batata-doce em relação às 

características organolépticas. 
Causas de 

Variação 

Sabor Aroma Consistência Aspecto geral 

QM F QM F QM F QM F 

Tratamentos 3,13 3,25 n.s. 4,01 4,71* 2,67 2,59 n.s. 0,141 0,169 n.s. 

Resíduo 0,963  0,851  1,029  0,834  

CV (%) 16,75  16,00  17,48  15,87  

* significativo a 5%; n.s. - não significativo. QM – Quadrados médios; F - Teste F 

 

 

Tabela 15. Comparação entre médias obtidas na análise sensorial de panqueca 

tradicional e panqueca de batata-doce, em relação às características organolépticas 

avaliadas. 
Características organolépticas Panqueca  

tradicional 

Panqueca  

de batata-doce 

Sabor   5,73 a* 6,00 a 

Aroma 5,62 b 5,91 a 

Consistência 5,68 a 5,92 a 

Aspecto geral 5,73 a 5,78 a 

*Letras indicam significância no teste F, a 5% de probabilidade.  

 

Resultados similares foram obtidos por Souza (2014), que elaborou uma pizza isenta 

de glúten, com batata doce em sua composição. A autora analisou sensorialmente as 

características sabor, aroma, aceitação global, textura e aparência, e obteve o maior escore 

para o aroma – o que nos permite inferir que o aroma característico da batata-doce tem uma 

boa aceitação quando incorporado a massas.  

Os resultados obtidos estão de acordo também com o estudo desenvolvido por 

Greene e Bovel-Benjamin (2004), os quais avaliaram pães cuja massa foi enriquecida com 

batata-doce, nas porcentagens de 50, 55, 60 e 65%. Os autores concluíram que estes produtos 

poderiam ser utilizados em substituição ao pão tradicional de farinha de trigo, pois as 

análises sensoriais não identificaram diferenças significativas com relação à aparência geral, 

ao sabor e à consistência. Lee e Park (2011) testaram a elaboração de pães com 5, 10 e 15% 

de batata-doce in natura e de farinha de batata-doce em sua composição, e observaram que 
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a aceitabilidade destes produtos foi maior do que a do produto tradicional, elaborado com 

100% de farinha de trigo.  

Shih et al. (2006) elaboraram panquecas com batata-doce e farinha de arroz, nas 

proporções de 0:10, 1:9, 2:8 e 4:6, e observaram uma melhoria geral das características 

físico-químicas (textura e coesão) com a incorporação de batata-doce à farinha de arroz, 

fazendo com que os produtos se assemelhassem ainda mais com a tradicional panqueca de 

farinha de trigo. Os autores mencionaram a vasta utilização de produtos de arroz na 

composição de produtos livres de glúten, e que estes produtos podem ainda ser enriquecidos 

nutricionalmente com batata-doce, alimento rico em betacaroteno (provitamina A), potássio 

e fibras dietéticas, e que pode ser processado em farinhas, flocos, purês, produtos enlatados, 

bebidas e snacks. Estes argumentos são corroborados por Woolfe (1992), o qual assinala que 

panquecas e outros produtos de panificação podem ter seu conteúdo de betacarotenos 

enriquecido com a substituição de produtos de trigo e outros cereais por batata-doce.  

Bassan et al. (2009) elaboraram um pão de forma de com batata-doce, isento de 

glúten e identificaram um bom resultado do mesmo em teste de aceitação sensorial. De 

acordo os autores, no Brasil, devido ao fato de ser uma ótima fonte de betacarotenos, a 

batata-doce vem sendo utilizada em produtos servidos em escolas de todo o país, na forma 

de bolos, pães e biscoitos. Bezerra et al. (2015) avaliaram em teste de aceitação barras de 

cereais elaboradas com 15% de farinha de batata-doce em sua composição, identificando 

aceitação moderada, o que atribuíram parcialmente à falta de hábito de grande parte da 

população quanto ao consumo de produtos contendo batata-doce.  
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5.2.4 Pão de inhame isento de glúten e pão de inhame tradicional 

A figura 27 apresenta a imagem do pão de inhame tradicional, e as figuras 28 e 29 

apresentam as imagens das formulações de pães de inhame isento de glúten. 

 

Figura 27: Aspecto geral do pão de inhame tradicional 

 
Fonte: autora 

 

Figura 28: Aspecto geral do pão de inhame com farinha de arroz 

 
Fonte: autora 
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Figura 29: Aspecto geral do pão de inhame com farinha de soja 

 
Fonte: autora 

 

Participaram das análises sensoriais dos pães de inhame, 96 pessoas, sendo 69% 

(n=66) do gênero feminino, 40% (n=28) do gênero masculino e 2%(n=2) não identificaram 

o gênero. A faixa etária dos participantes variou entre 18 e 60 anos, sendo 4% (n=33) com 

idade entre 18 e 20 anos, 47% (n=45) entre 21-30 anos, 9% (n=9) entre 31-40 anos, 5% (n=5) 

entre 41-50 anos, 2% (n=2) entre 51-60 anos e 2% (n=2) não quiseram especificar a idade.  

Nas Tabelas 16 e 17 estão apresentadas a análise de variância dos resultados da 

análise sensorial e as médias dos escores obtidos para o pão de inhame tradicional, com 

farinha de trigo, e para os pães produzidos com farinha de arroz e farinha de soja, ambos 

com adição de fécula de batata. Houve diferenças significativas em relação a todos os 

aspectos organolépticos avaliados. O pão de inhame elaborado com farinha de soja teve 

maior aceitação em relação ao sabor e ao aspecto geral. Em relação à consistência, o pão de 

inhame com farinha de soja e o pão de inhame tradicional não diferiram significativamente 

e tiveram mais aceitação do que o pão de inhame elaborado com farinha de arroz. Em relação 

ao aroma, o pão de inhame com farinha de soja foi mais bem avaliado do que o tradicional, 

mas não diferiu do pão de inhame de farinha de arroz. Estes resultados validam 

sensorialmente o produto elaborado com farinha de soja quanto à sua aceitabilidade. 

 

Tabela 16. Resultados das análises de variância das opiniões obtidas na análise sensorial 

de pão de inhame tradicional, pão de inhame com farinha de arroz e pão de inhame com 

farinha de soja em relação às características organolépticas. 
Causas de 

Variação 

Sabor Aroma Consistência Aspecto geral 

QM F QM F QM F QM F 

Tratamentos 10,6    7,54** 4,1  3,83* 6,6     5,19** 6,9     7,44** 

Resíduo 1,40  1,06  1,27  0,92  

CV (%) 16,75  16,00  17,48  15,87  

* significativo a 5%; ** significativo a 1%. QM – Quadrados médios; F - Teste F 
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Tabela 17. Comparação entre médias obtidas na análise sensorial de pão de inhame 

tradicional, pão de inhame com farinha de arroz e pão de inhame com farinha de soja em 

relação às características organolépticas avaliadas. 
Características 

organolépticas 

Pão de inhame 

tradicional 

Pão de inhame  

com arroz 

Pão de inhame 

com soja 

Sabor 4,89 b 5,13 b 5,54 a 

Aroma 4,86 b 5,19 ab 5,24 a 

Consistência 5,15 a 4,76 b 5,26 a 

Aspecto geral 5,17 b 5,18 b 5,63 a 

*Letras indicam significância no teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  

 

Pães contendo inhame em sua composição são muito mais nutritivos e saudáveis do 

que os pães elaborados apenas com farinha de trigo, pois o inhame possui elevado conteúdo 

proteico e alta capacidade antioxidante, além de reduzir os níveis lipídicos séricos e eliminar 

radicais livres, devido à presença da proteína dioscorina (HSU et al., 2004). Amandikwa et 

al. (2015) ressaltam que a utilização de inhame na composição de pães pode não só aumentar 

o valor nutritivo dos pães, mas também valorizar a cultura do inhame e consequentemente 

encorajar estudos relativos ao seu melhoramento.  

É interessante observar que, a despeito do fato de que os resultados do presente 

trabalho validaram sensorialmente o pão contendo farinha de soja, farinha de inhame e fécula 

de batata, nas mesmas proporções, em geral massas elaboradas com farinha de soja não 

resultam em produtos com boa aceitação, devido ao sabor característico de leguminosas, que 

geralmente é associado ao sabor de feijão (SHOGREN et al., 2003). É possível que a fécula 

de batata tenha mascarado este sabor, pois a adição de fécula de batata às massas em geral 

confere sabor agradável às mesmas (NEMAR et al., 2015).  

Shogren et al. (2003) elaboraram uma série de preparações de pães, variando os 

ingredientes farinha de soja (0 a 40%), farinha de trigo integral (35 a 100%) e farinha de 

trigo branca (0 a 35%), e observaram que a adição de farinha de soja às massas dos pães, até 

40%, não alterou significativamente seu sabor.  

López et al. (2004) compararam pães sem glúten a partir de farinha de arroz, amido 

de milho e amido de mandioca. Os autores observaram que os três pães não diferiram 

significativamente em relação ao sabor, mas o pão de farinha de arroz teve maior aceitação 

em relação ao aspecto geral e à consistência. Como resultado dessa comparação, os autores 

formularam um pão a partir da mistura de farinha de arroz (45%), amido de milho (35%) e 

amido de mandioca (20%), o qual teve maior aceitação do que os pães elaborados com estes 

ingredientes isoladamente.   
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5.3 Composições Nutricionais 

De acordo com Fry et al. (2018), em geral, alimentos isentos de glúten são 

considerados como tendo teores mais elevados de gordura saturada, carboidratos simples e 

sal, do que os alimentos tradicionais. Estes autores concluem que é improvável que alimentos 

livres de glúten ofereçam alternativas mais saudáveis do que seus correspondentes 

tradicionais. Não obstante, no presente trabalho, observou-se que é factível a obtenção de 

produtos isentos de glúten com qualidade nutricional e sensorial satisfatórias em relação aos 

produtos tradicionais. 

 

5.3.1 Saltenha de mandioca e saltenha tradicional 

A figura 30 apresenta o rótulo nutricional da saltenha de mandioca. Na tabela 18 

estão apresentadas as comparações entre os valores nutricionais – valor energético, 

macronutrientes, fibra alimentar e minerais, entre o produto isento de glúten elaborado neste 

trabalho – saltenha de mandioca, e seu correspondente tradicional.  

 

Figura 30: Rótulo nutricional da saltenha de mandioca 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção: 30 g (1 unidade pequena) 

 100 g 30 g % VD* 

Valor energético (kcal) 130 39 1,9% 

Carboidratos totais (g) 26 7,8 2,6% 

 Açúcares totais (g) 26 7,8  

  Açúcares adicionados (g) 0 0 0 

Proteínas (g) 3,7 1,1 2,2% 

Gorduras totais (g) 1,5 0** 0 

 Gorduras saturadas (g) 3 0,9 4,5% 

 Gorduras trans (g) 0 0 0 

Fibra alimentar (g) 1,7 0** 0 

Sódio (mg) 350 105 5,3% 

Cálcio (mg) 87 26 2,6% 

Ferro (mg) 3,4 1,0 7,4% 

Fósforo (mg) 33 9,8 1,4% 

Magnésio (mg) 63 19 4,5% 

Zinco (mg) 0,1 0,03 0,3% 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção 
**Valor não significativo na porção 
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Tabela 18. Composição nutricional das saltenhas de mandioca e tradicional com base nos 

valores diários de referência na IN 75, 2020. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 30 g (1 unidade pequena) 

  Saltenha tradicional Saltenha de mandioca 

  Quantidade 

por porção 

% VD* Quantidade 

por porção 

% VD Redução ou 

aumento em 

relação ao 

produto 

tradicional (%) 

Valor energético (kcal) 100 5 39 1,90% -61 

Carboidratos totais (g) 12 4 7,8 2,60% -35 

Açúcares totais (g) 12 
 

7,8 
 

-35 

Açúcares adicionados (g) 0,4 0,80% 0 0% -100 

Proteínas (g) 1,8 3,60% 1,1 2,20% -39 

Gorduras totais (g) 5 7,70% 0,45 0,70% -91 

Gorduras saturadas (g) 1,4 7% 0,9 4,50% -36 

Gorduras trans (g) 0,6 0 0 30% -100 

Fibra alimentar (g) 0,4 1,60% 0,5 2% +25 

Sódio (mg) 158 7,90% 105 5,30% -34 

Cálcio (mg) 4,2 0,40% 26 2,60% +519 

Ferro (mg) 0,21 1,50% 1 7,40% +376 

Fósforo (mg) 21 3% 9,8 1,40% -53 

Magnésio (mg) 5,3 1,30% 19 4,50% +258 

Zinco (mg) 0,14 1,30% 0,03 0,30% -79 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção 

 

 De acordo com a IN 75 (ANVISA, 2020b), quando o alimento tem uma redução 

mínima de 25% no valor energético, carboidratos totais, gorduras totais, gorduras saturadas 

ou sódio em relação ao mesmo produto tradicional, pode ser definido como um produto light. 

Assim, a saltenha de mandioca é considerada como um produto light pois, em relação ao 

produto tradicional, apresenta o valor calórico reduzido em 61%, carboidratos totais 

reduzidos em 35%, gorduras totais reduzidas em 91% e gorduras saturadas em 36%. Além 

disso, é isento de gorduras trans, as quais estão presentes no produto tradicional, e tem uma 

redução de 34% no teor de sódio. 

De acordo com Kupper (2005), a prevalência de sobrepeso e obesidade é muito maior 

em celíacos que seguem uma dieta isenta de glúten em relação a indivíduos saudáveis. Isso 

ocorre porque esses indivíduos tendem a compensar as restrições de uma dieta sem glúten 

pela ingestão de alimentos que contenham altos níveis de gordura totais, gorduras saturadas 

e açúcares, acarretando em dieta hiperlipídica e hiperglicídica (SATURNI et al., 2010), o 

que não se observou em relação ao produto isento de glúten elaborado neste trabalho.  

Em relação ao conteúdo de fibra alimentar, a saltenha de mandioca apresentou um 

aumentado teor de fibra alimentar em relação à saltenha tradicional, pois de acordo com a 
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IN 75 (ANVISA, 2020b), atribui-se ao produto a definição de “aumentado” em relação ao 

teor de fibra alimentar quando este supera em 25% ou mais o teor observado no produto 

tradicional.  

Como mencionado por Pantaleão et al. (2016) e Brown (2017), as dietas isentas de 

glúten são frequentemente pobres em cereais integrais e fibras, e a alta ingestão de lipídios 

nessas dietas é um fator que influencia o desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes, 

dislipidemias e obesidade. A constipação crônica é um sintoma comum e significativo 

pacientes celíacos, tornando necessário a ingestão de fibra na prevenção de doenças como 

doenças coronárias, diabetes e câncer de cólon (THEETHIRA; DENNIS, 2015). Além disso, 

Kupper (2005) atribui a obesidade e as elevadas taxas lipídicas de indivíduos que seguem 

uma dieta isenta de glúten à falta de fontes de fibras dietéticas e de fibras solúveis, o que 

pode levar a diversas comorbidades.  

Uma limitação do produto elaborado neste trabalho é o baixo conteúdo de proteínas 

(-39%) em relação ao produto tradicional. Conforme mencionado por Chakrabarti et al. 

(2017) o baixo teor proteico é característico dos produtos elaborados com mandioca. Estes 

autores elaboraram cookies de mandioca adicionando farinha de soja na composição como 

suplemento proteico, obtendo um produto com 2,2 g de proteínas (em 30 g).  

A saltenha de mandioca tem um teor proteico de 1,1 g na porção de 30 g, inferior ao 

teor da saltenha tradicional, que é de 1,8 g. Porém, é importante lembrar que 80% do 

conteúdo proteico advindo da farinha de trigo corresponde ao glúten (CUNHA, 2018), e 

sempre que retirarmos farinha de trigo da composição de um produto, reduzimos de forma 

relevante o teor de proteínas deste alimento. Outro trabalho que evidencia esta redução é o 

de Sulieman (2013), que elaborou pães isentos de glúten utilizando misturas de farinhas de 

mandioca, sorgo e milheto. O trabalho evidenciou que à medida que aumentava a proporção 

de farinha de mandioca em relação às outras farinhas, ocorria uma redução no conteúdo total 

de proteínas, gorduras totais e minerais, e um aumento no teor de fibras e carboidratos. 

A redução no teor de sódio observada na saltenha de mandioca em relação à saltenha 

tradicional é importante, pois o maior efeito adverso da ingestão aumentada de sódio é a 

elevação da pressão sanguínea, reconhecidamente um fator de risco para doenças 

cardiovasculares e renais. Estudos epidemiológicos têm mostrado que a frequência com que 

a hipertensão é encontrada em uma população aumenta em relação à quantidade habitual do 

sódio consumido por ela (TRAMONTE et al., 2016). 

Quanto aos teores de minerais, a IN 75 (ANVISA, 2020b) estabelece que para um 

alimento ter o atributo de fonte em minerais este deve apresentar no mínimo de 15% do VDR 
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do mineral por porção. A saltenha de mandioca não pode ser considerada, portanto, fonte de 

minerais, mas apresentou valores superiores em relação à tradicional aos minerais cálcio 

(519%), magnésio (258%), e ferro (376%). Os elementos fósforo e zinco apresentaram 

menores teores em relação à saltenha tradicional, -53% e -79% respectivamente.  

A alta proporção dos nutrientes cálcio, magnésio e ferro observado na saltenha de 

mandioca é particularmente relevante se considerarmos que, em geral, os alimentos isentos 

de glúten possuem baixas quantidades destes nutrientes na sua composição (KUPPER, 2005; 

WILD et al., 2010; THEETHIRA; DENNIS, 2015).  

A má absorção de ferro, cálcio e zinco é comum em indivíduos celíacos, visto que 

esses nutrientes são absorvidos no intestino delgado proximal. Em particular, a deficiência 

de ferro em pacientes celíacos varia de 12% a 69%. Podem ocorrer também deficiências de 

cálcio e fósforo devido à má absorção ou diminuição da ingestão de leite e produtos lácteos 

em um esforço para evitar a lactose, devido ao fato de que a intolerância secundária à lactose 

pode ser resultante da diminuição da produção de lactase pelas vilosidades danificadas. A 

gravidade das deficiências nutricionais acima mencionadas é modulada por fatores 

diferentes: o tempo que as pessoas viveram com a doença ativa, mas não diagnosticada, a 

extensão do dano ao trato intestinal e o grau de má absorção de minerais (SATURNI et al., 

2010; BOTERO-LÓPEZ et al., 2011; WIERDSMA et al., 2013; TOPAL, et al., 2015).  

Especialmente importantes são os nutrientes cálcio e ferro cuja as deficiências levam 

a complicações graves como osteopenia, osteoporose e anemia, respectivamente 

(KEMPPAINEN et al. 1999; HARPER et al., 2007). Estudo feito com 101 pacientes celíacos 

de diferentes idades na cidade de Curitiba, mostrou que 69 celíacos (68,3%) apresentaram 

baixa densidade mineral óssea, sendo 47% deles com osteopenia e 32% com osteoporose 

(SILVA, et al., 2015). 

O cálcio está envolvido em muitas atividades corporais, por exemplo diferenciação 

celular, ativação enzimática, respostas neuronais e imunológicas. Além disso, o cálcio tem 

fundamental importância na homeostase celular, nos processos de absorção intestinal, 

reabsorção renal e modelagem óssea. No processo de absorção intestinal do cálcio que 

ocorrer principalmente no duodeno e jejuno, quando há desarranjos, o organismo é capaz de 

adaptar-se a condições extremas de deficiência ou excesso, aumentando a absorção fracional 

quando a ingesta é baixa e reduzindo quando a ingesta é elevada (MATINI, 2006; CAPOZZI 

et al., 2020). Por isso, é importante ofertar ao indivíduo celíaco, alimentos contendo cálcio 

em sua composição. 
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O magnésio é um cátion importante e abundante no corpo humano e também em 

diversos alimentos. Este mineral tem dois tipos de interação: liga-se ao substrato, formando 

um complexo com o qual a enzima interage e liga-se diretamente à enzima e altera sua 

estrutura e/ou exerce papel catalítico. A absorção deste mineral ocorrer principalmente no 

jejuno e também al longo do intestino delgado e cólon. A deficiência de magnésio pode 

afetar o osso diretamente aumentando os osteoclastos e osteoblastos; e indiretamente 

interferindo com o paratormônio e vitamina D, promovendo inflamação e estresse oxidativo 

e perda óssea (ALMEIDA; CARDOSO, 2006; CAPOZZI et al., 2020). 

 

5.3.2 Coxinha de pupunha e coxinha tradicional 

 A figura 31 apresenta o rótulo nutricional da coxinha de pupunha. A tabela 19 

apresenta uma comparação entre os valores nutricionais das coxinhas de pupunha e 

tradicional.  

 

Figura 31: Rótulo nutricional da coxinha de pupunha 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção: 40 g (2 unidades pequenas) 

  100 g 40 g % VD* 

Valor energético (kcal) 200 80 4% 

Carboidratos totais (g) 28 11 3,7% 

 Açúcares totais (g) 28 11  

  Açúcares adicionados (g) 0 0 0 

Proteínas (g) 7 2,8 5,6% 

Gorduras totais (g) 7,5 3 4,6% 

 Gorduras saturadas (g) 1,8 0,7 3% 

 Gorduras trans (g) 0 0 0 

Fibra alimentar (g) 5,0 2 8,0% 

Sódio (mg) 218 87 4% 

Cálcio (mg) 65 26 2,6% 

Ferro (mg) 0,5 0,18 1,3% 

Fósforo (mg) 90 36 5,1% 

Magnésio (mg) 22 8,7 2,1% 

Zinco (mg) 0,35 0,14 1,3% 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção 
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Tabela 19. Composição nutricional das coxinhas de pupunha e tradicional com base nos 

valores diários de referência na IN 75, 2020. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 40 g (2 unidades pequenas) 
 

Coxinha tradicional Coxinha de pupunha 
 

Quantidade 

por porção 

% VD* Quantidade 

por porção 

% VD Redução 

ou aumento 

em relação 

ao produto 

tradicional 

(%) 

Valor energético (kcal) 107 5% 80 4,0% -25 

Carboidratos totais (g) 17 5,6% 11 3,7% -35 

Açúcares totais (g) 17 5,6% 11 3,7% -35 

Açúcares adicionados (g) 0 0 0 0 0 

Proteínas (g) 4,3 8,6% 2,8 5,6% -35 

Gorduras totais (g) 2,4 3,7% 3 4,6% 25 

Gorduras saturadas (g) 0,6 3% 0,7 3% 17 

Gorduras trans (g) 0,1 5% 0 0% -100 

Fibra alimentar (g) 0,5 2,0% 2 8,0% 300 

Sódio (mg) 115 6% 87 4% -24 

Cálcio (mg) 5,6 0,6% 26 2,6% 364 

Ferro (mg) 0,4 2,9% 0,18 1,3% -55 

Fósforo (mg) 25 3,6% 36 5,1% 44 

Magnésio (mg) 4,3 1,0% 8,7 2,1% 102 

Zinco (mg) 0,1 0,9% 0,14 1,3% 40 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 

 

 Assim como ocorreu com a saltenha de mandioca, a coxinha de pupunha apresentou 

valores reduzidos, em relação ao produto tradicional, quanto ao valor energético, teor de 

carboidratos, proteínas, e sódio, e ausência de gorduras trans. A magnitude desta redução em 

relação ao valor energético (-25%), carboidratos (-35%), e sódio (-24%), permite a 

classificação da coxinha de pupunha como produto light em relação à coxinha tradicional 

estudada. Como discutido anteriormente todos estes atributos atuam de forma positiva na 

promoção e manutenção da saúde, tanto para indivíduos saudáveis quanto para celíacos. O 

teor de gorduras totais foi superior na coxinha de pupunha (+25%). Porém, é importante 

ressaltar que grande parte destes lipídios são ácidos graxos insaturados – 16,25%, divididos 

em ômega 3 (0,4%), ômega 6 (1,9%), ômega 7 (1,9%) e ômega 9 (12,7%) (SANTOS et al., 

2020). Os ácidos graxos insaturados apresentam em sua composição duplas ligações que 

conferem a estes ácidos serem líquidos à temperatura ambiente (baixo ponto de fusão) além 

de qualidades nutricionais importantes na dieta, como aumento do HDL e redução no LDL 

(ácidos graxos cis). Particularmente importantes são os ácidos graxos essenciais – ômega 3 

e ômega 6 cujas propriedades antiestrogênicas, antitrombogênica e anticolesterolêmica estão 
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diretamente relacionadas a prevenção de câncer e doenças vasculares (SANT’ANA, 2007; 

SANTOS et al., 2020). 

 Observa-se que a coxinha de pupunha não possui gordura trans em sua composição, 

assim como é o caso dos demais produtos elaborados neste trabalho. Isso se deve ao fato de 

que em todas as preparações isentas de glúten, a margarina foi substituída por outras fontes 

de gordura. No processo industrial, a gordura trans é gerada durante o processo convencional 

de hidrogenação parcial de óleos, nesse processo químico, provoca-se a inserção de átomos 

de hidrogênio em ligações duplas das cadeias carbônicas de ácidos graxos, convertendo-as 

em ligações simples, reduzindo o número de insaturações de óleos vegetais. As gorduras 

trans trazem repercussões negativas ao organismo, como aumento do LDL e diminuição de 

HDL sérico (SANTOS; AQUINO, 2018).  

 O valor calórico observado neste trabalho, 80 kcal na porção de 40 g, foi próximo ao 

obtido por Coregio (2009), que desenvolveu uma coxinha de creme de arroz e mandioca 

cozida e obteve valor enérgico de 72 kcal na mesma porção. Por outro lado, Barcelos et al. 

(2017) que elaboraram coxinha de frango com massa de batata inglesa e farinha de arroz 

observaram o valor energético de 120 kcal. Da mesma forma o conteúdo de carboidratos foi 

maior que ao observado por Coregio (2009) 8,6 g, e bastante distinto do observado por 

Barcelos et al. (2017) 17 g. Porém, o teor de proteínas do produto elaborado neste trabalho 

foi igual ao de Barcelos et al. (2017), de 2,8 g e inferior ao de Coregio (2009), de 4,0 g. 

Quanto às gorduras totais, a quantidade observada neste trabalho, de 3,0 g, foi inferior ao 

observado nos dois trabalhos – 5,4 g no produto de Barcelos et al. (2017) e 5,6 g no produto 

de Coregio (2009). Nos três trabalhos não houve diferenciação entre os ingredientes do 

recheio das coxinhas.  

O conteúdo de fibras da coxinha de pupunha foi de 300% em relação ao observado 

na coxinha tradicional. Isso se deve ao fato de que a massa da coxinha de pupunha apresenta 

elevado valor de carboidratos complexos, enquanto que a massa da coxinha tradicional é 

elaborada com farinha de trigo comum, que é uma fonte de carboidratos simples e possui 

pouca fibra na sua composição (PHILIPPI, 2016). 

 Os teores de minerais foram expressivamente superiores na coxinha de pupunha, com 

valores variando de 40 a 364% em relação a coxinha tradicional, podendo ser considerada 

aumentado em cálcio, fósforo, magnésio e zinco em relação a coxinha tradicional, mesmo 

não sendo considerada fonte destes nutrientes (ANVISA, 2020b). A exceção ocorreu em 

relação ao ferro, que foi 55% mais baixo na coxinha de pupunha. Isto se deve ao fato que a 
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farinha de trigo brasileira é enriquecida obrigatoriamente com ferro e ácido fólico (ANVISA, 

2002). 

 Nozes e leguminosas são fontes relativamente boas de zinco e alimentos de origem 

animal como ovos, carnes vermelhas, miúdos e mariscos são considerados excelentes fontes 

deste mineral. O zinco participa de muitas reações do metabolismo celular, incluindo 

processos fisiológicos, tais como função imune, defesa antioxidante, crescimento e 

desenvolvimento. Dentre as principais, pode-se destacar o envolvido na estabilização de 

membranas estruturais e na proteção celular, prevenindo a peroxidação lipídica; ação 

antioxidante e na inibição da produção de espécies reativas de oxigênio por metais de 

transição como ferro e cobre. O zinco também desempenha papel na organização polimérica 

de macromoléculas como DNA e RNA, e é indispensável para atividade de enzimas 

envolvidas diretamente com a síntese de DNA e RNA (MAFRA; COZZOLINO, 2004).  

 

5.3.3 Panqueca de batata-doce e panqueca tradicional 

A figura 32 apresenta o rótulo nutricional da panqueca de batata-doce e a tabela 20 

apresenta uma comparação entre os valores nutricionais das panquecas de batata-doce e 

tradicional. 

 

Figura 32: Rótulo nutricional da panqueca de batata-doce 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção: 30 g (1 unidade) 

  100 g 30 g % VD* 

Valor energético (kcal) 280 84 4,2% 

Carboidratos totais (g) 57 17 5,7% 

 Açúcares totais (g) 57 17   

  Açúcares adicionados (g) 0 0 0 

Proteínas (g) 5 1,4 2,8% 

Gorduras totais (g) 4 1,1 1,7% 

 Gorduras saturadas (g) 1 0,4 2% 

 Gorduras trans (g) 0 0 0% 

Fibra alimentar (g) 2 0,7 2,8% 

Sódio (mg) 193 58 2,9% 

Cálcio (mg) 90 27 2,7% 

Ferro (mg) 1 0,19 1,4% 

Fósforo (mg) 107 32 4,6% 

Magnésio (mg) 27 8 1,9% 

Zinco (mg) 1 0,19 1,7% 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção 
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Tabela 20. Composição nutricional da panqueca de batata-doce e panqueca tradicional 

com base nos valores diários de referência na IN 75, 2020. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 30 g (1 disco) 

  Panqueca tradicional Panqueca de batata-doce 

 Quantidade 

por porção 
% VD* 

Quantidade 

por porção 
% VD 

Redução ou 

aumento em 

relação ao 

produto 

tradicional (%) 

Valor energético (kcal) 119 5,9% 84 4,2% -29 

Carboidratos totais (g) 14 4,7% 17 5,7% 21 

Açúcares totais (g) 14   17   21 

Açúcares adicionados (g) 0 0 0 0 0 

Proteínas (g) 3,6 7,2% 1,4 2,8% -60 

Gorduras totais (g) 5,2 8,0% 1,1 1,7% -79 

Gorduras saturadas (g) 1,1 6% 0,4 2% -64 

Gorduras trans (g) 0,4 1,6% 0 0% -100 

Fibra alimentar (g) 0,4 1,6% 0,7 2,8% 75 

Sódio (mg) 75 4% 58 2,9% -23 

Cálcio (mg) 27 2,7% 27 2,7% 0 

Ferro (mg) 1,2 8,6% 0,19 1,4% -84 

Fósforo (mg) 55 7,9% 32 4,6% -42 

Magnésio (mg) 8,4 2,0% 8 1,9% -5 

Zinco (mg) 0,38 3,4% 0,19 1,7% -50 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 

 

 A panqueca de batata-doce apresentou redução nos valores energéticos (-29%), 

proteínas (-60%) gorduras totais (-79%), gorduras saturadas (-64%), gordura trans (-100%) 

e sódio (-23%). 

 A redução de 60% no teor proteico da panqueca de batata-doce em relação a 

panqueca tradicional, pode ser atribuída a presença de glúten na farinha de trigo, o qual 

representa 80% das proteínas totais (CUNHA, 2018), e à maior adição de ovos na panqueca 

tradicional o qual é grande fonte de proteínas, mas também de componentes que podem 

contribuir com o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, tais como gordura 

saturada e sódio. Giri et al. (2016) elaboraram cookies isentos de glúten contendo farinha de 

batata doce (40-60%), farinha de arroz (20-25%), farinha de sorgo (15-20%), farinha de 

mandioca (5-15%). Os autores observaram que à medida que aumentavam a proporção de 

batata-doce em relação aos demais ingredientes, o conteúdo proteico reduzia. O cookie 

elaborado com 60% de batata-doce tinha 2,53% de proteínas, enquanto o controle elaborado 

apenas com trigo continha 6,7% de proteínas.  

 Em relação às fibras alimentares, a panqueca de batata-doce apresentou um aumento 

de 75% em relação à tradicional. As fibras alimentares são reconhecidas como componentes 

importantes da dieta alimentar, exercendo diferentes efeitos fisiológicos positivos na saúde 
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humana (FIORDA et al., 2009). No estudo realizado por Giri et al. (2016), o cookie contendo 

60% de batata-doce resultou em um produto com 7,44% de fibras em comparação com o 

controle, que continha somente 0,20% de fibras alimentares. 

 O teor de ferro também ficou menor que na panqueca tradicional (-84%). Conforme 

mencionado anteriormente a fortificação da farinha de trigo com ferro e ácido fólico faz com 

que produtos tradicionais possuam maior teor deste nutriente (ANVISA, 2002).  

A panqueca de batata-doce também apresentou menores teores de fósforo (-42%), 

magnésio (-5%) e zinco (-50%).  Mesmo apresentando baixas quantidades destes minerais, 

Vizzotto et al. (2018), demostram ao analisar diferentes cultivares de batata-doce, que este 

alimento deve ser incluído com frequência na alimentação cotidiana, por possuir boa relação 

sódio-potássio e cálcio-magnésio, principalmente por evitar doenças como hipertensão e 

diabetes. 

 

5.3.4 Pães de inhame isentos de glúten e pão de inhame tradicional 

As figuras 33 e 34 apresentam os rótulos nutricionais do pão de inhame com e farinha 

arroz e do pão de inhame com de farinha de soja respectivamente. Na tabela 20 apresenta-se 

uma comparação entre os valores nutricionais dos pães de inhame isentos de glúten e pão de 

inhame tradicional. 

 

Figura 33: Rótulo nutricional do pão de inhame com farinha de arroz (F1) 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção: 50 g (1 fatia) 

  100 g 50 g % VD* 

Valor energético (kcal) 276 138 6,9% 

Carboidratos totais (g) 30 15 5,0% 

 Açúcares totais (g) 24 12   

  Açúcares adicionados (g) 6 3 6% 

Proteínas (g) 5,6 2,8 5,6% 

Gorduras totais (g) 15 7,3 11% 

 Gorduras saturadas (g) 2,8 1,4 7% 

 Gorduras trans (g) 0 0** 0% 

Fibra alimentar (g) 0,8 0** 0% 

Sódio (mg) 268 134 6,7% 

Cálcio (mg) 56 28 2,8% 

Ferro (mg) 2,2 1,1 7,8% 

Fósforo (mg) 106 53 8% 

Magnésio (mg) 16 8,2 1,9% 

Zinco (mg) 1,2 0,59 5,4% 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 **Valor não significativo na porção. 
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Figura 34: Rótulo nutricional do pão de inhame com farinha de soja (F2) 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção: 50 g (1 fatia) 

  100 g 50 g % VD* 

Valor energético (kcal) 420 210 10% 

Carboidratos totais (g) 38 19 6,3% 

 Açúcares totais (g) 28 14   

  Açúcares adicionados (g) 10 5 10% 

Proteínas (g) 12 6 12% 

Gorduras totais (g) 24 12 18% 

 Gorduras saturadas (g) 4 2 10% 

 Gorduras trans (g) 0 0 0% 

Fibra alimentar (g) 1,4 0,7 2,8% 

Sódio (mg) 282 141 7% 

Cálcio (mg) 70 35 3,5% 

Ferro (mg) 2,2 1,1 7,9% 

Fósforo (mg) 200 100 14% 

Magnésio (mg) 56 28 6,7% 

Zinco (mg) 1,6 0,78 7,1% 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.  
**Valor não significativo na porção. 
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Tabela 21. Composição nutricional dos pães de inhame isentos de glúten e pão de inhame tradicional com base nos valores diários de 

referência na IN 75, 2020. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 50 g (1 fatia) 

  
Pão de inhame  

tradicional 

                  Pão de inhame  

                         F1 

Pão de inhame  

        F2 

  
Quantidade por 

porção 
% VD* 

Quantidade por 

porção 
% VD 

Redução ou 

aumento em 

relação ao 

produto 

tradicional (%) 

Quantidade por 

porção 
% VD 

Redução ou 

aumento em 

relação ao 

produto 

tradicional (%) 

Valor energético (kcal) 188 9,4% 138 6,9% -27 210 10% 12 

Carboidratos totais (g) 30 10% 15 5,0% -50 19 6,3% -37 

Açúcares totais (g) 28   12   -57 14   -50 

Açúcares adicionados (g) 1,9 3,8% 3 6% 58 5 10% 163 

Proteínas (g) 3,4 6,8% 2,8 5,6% -18 6 12% 76 

Gorduras totais (g) 5,9 9,1% 7,3 11% 24 12 18% 103 

Gorduras saturadas (g) 1,1 5,5% 1,4 7% 27 2 10% 82 

Gorduras trans (g) 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 

Fibra alimentar (g) 0,8 3,2% 0,40 1,6% -50 0,7 2,8% -13 

Sódio (mg) 116 5,8% 134 6,7% 16 141 7% 22 

Cálcio (mg) 24 2,4% 28 2,8% 17 35 3,5% 46 

Ferro (mg) 1,3 9,3% 1,1 7,8% -15 1,1 7,9% -15 

Fósforo (mg) 60 8,6% 53 8% -12 100 14% 67 

Magnésio (mg) 8,1 1,9% 8,2 1,9% 1 28 6,7% 246 

Zinco (mg) 0,3 2,7% 0,59 5,4% 97 0,8 7,3% 167 

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
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 Os pães de inhame tradicional e F2 não apresentaram diferenças significativas em 

relação ao valor energético. Enquanto a formulação F1 apresentou valor energético inferior (-

27%) em relação ao pão de inhame tradicional.  

Entretanto, os pães apresentaram diferenças significativas em relação aos 

micronutrientes. Podem ser considerados atributos a redução na porcentagem de carboidratos 

totais, de 50% (F1) e 37% (F2), e aumento na porcentagem de proteínas, de 76% (F2). A relação 

proteína/carboidrato nas duas formulações é de 0,19 e 0,31, respectivamente, para uma porção 

de 50 g. Amandikwa et al. (2015) encontraram a proporção de proteína/carboidrato de 0,16, 

tanto para pães produzidos somente com farinha de inhame quanto para pães produzidos 

somente com farinha de trigo. O produto tradicional no presente estudo tem, para a mesma 

proporção, o valor de 0,11.  

Quanto aos açúcares adicionados, observa-se que as formulações isentas de glúten 

apresentaram maiores percentuais 58% (F1) e 163% (F2) em relação à formulação tradicional. 

Entretanto, o açúcar utilizado em todas as formulações, foi a açúcar demerara, bastante utilizado 

para o preparo de pães, biscoitos e doces. Trata-se de um açúcar mais artesanal, retirado 

diretamente do melado da cana que passa por processo de clarificação leve. Os resíduos de mel, 

que ficam nos cristais do açúcar demerara, confere ao produto valores nutricionais 

relativamente altos, semelhantes aos do mascavo, podendo apresentar vitaminas e minerais, 

além de possuir menos calorias que o cristal, sem alterar o sabor dos alimentos (PHILIPPI, 

2006; ELIAS; TORRES, 2017). 

 Porém, os produtos F1 e F2 apresentaram limitações, tais como o aumento das gorduras 

totais, de 24% e 103%; nas gorduras saturadas de 27% e 82%; no teor de sódio, de 16% e 22%. 

Além disso o teor de fibra alimentar em F1 e F2 foi inferior em 50% e 13% respectivamente, 

em relação ao pão de inhame tradicional. Todas estas limitações podem atribuídas à necessidade 

de utilização de ovos como fator viscoelástico nas preparações elaboradas neste trabalho, uma 

vez que as farinhas isentas de glúten (farinha de arroz, farinha de soja e fécula de batata) são 

pobres neste aspecto. Nas formulações elaboradas com farinha de trigo, é exatamente o glúten 

que confere viscoelasticidade aos produtos (BOTELHO et al., 2007). Em geral, pães isentos de 

glúten são preparados com maiores quantidades de ovos que os pães tradicionais, pois as gemas 

conferem maciez devido a presença de lecitina, e as claras dão estrutura devido a presença de 

albumina (GONZALES, 2014); mas em sua composição centesimal os ovos possuem 9,05 g de 

gorduras totais, das quais 2,64 g são saturadas 160 mg de sódio e ausência de fibras (TBCA, 

2020).  
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O aumento dos minerais em F1 e F2 em relação ao pão de inhame tradicional também 

pode ser atribuído, em grande parte, à adição de ovos, como a quantidade de fósforo e zinco na 

formulação. Porém, há grande contribuição da farinha de arroz em relação a cálcio magnésio e 

zinco, da fécula de batata em relação a magnésio, fósforo e da farinha de soja em relação ao 

cálcio, fósforo e magnésio.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Os quatro produtos isentos de glúten desenvolvidos nesta pesquisa podem ser 

incorporados em dietas restritivas ao glúten, considerando sua aceitabilidade geral superior 

quanto aos aspectos sensoriais e a sua alta qualidade nutricional em comparação aos seus 

correspondentes convencionais.  

A opção de um maior número de produtos isentos de glúten para das opções de consumo 

para populações de celíacos, viabiliza o cumprimento das restrições dietéticas, permitindo que 

os indivíduos sigam a dieta de forma adequada, contribuindo para a melhoria da sua qualidade 

de vida levando à redução de gastos com saúde pública. Além de oportunizar a inclusão social 

pessoas que possuem restrição ao glúten. 
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Apêndice A – Ficha de Análise da Preparação – Saltenha tradicional  

Ingredientes  
Peso Bruto 

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso 

Liquido  

(g) 

Per Capita 

Bruto (g) 

Per Capita 

Líquido* 

(g) 

Açúcares 

totais 

(g) 

Açúcares 

adicionados 

(g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

totais  

(g) 

Farinha de trigo  1700,00 1,00 1700,00 15,16 15,16 11,39 0,00 1,49 0,21 

Margarina  634,00 1,00 634,00 5,67 5,67 0,00 0,00 0,00 4,54 

Açúcar  54,90 1,00 54,90 0,49 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 

Ovo  119,60 1,20 99,67 1,8 1,50 0,04 0,00 0,14 0,13 

Sal  25,00 1,00 25,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fermento biológico  10,00 1,00 10,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 

Colorífico  4,00 1,00 4,00 0,05 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 

Cebola branca  80,00 1,05 76,19 0,3255 0,31 0,03 0,00 0,00 0,00 

Batata inglesa  300,00 1,16 258,62 0,348 0,30 0,06 0,00 0,01 0,00 

Cenoura  110,00 1,05 104,76 0,2835 0,27 0,03 0,00 0,03 0,00 

Filé de peito de frango  400,00 1,00 400,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,07 0,01 

Pimentão verde  50,00 1,57 31,85 0,2669 0,17 0,01 0,00 0,00 0,00 

Azeitonas verdes sem caroço 20,00 1,00 20,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,02 

Uva passas  50,00 1,00 50,00 0,09 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 

Alho in natura  20,00 1,54 12,99 0,1078 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 

Cebolinha verde  20,00 1,00 20,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Óleo de soja 20,00 1,00 20,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

*Saltenha: 30 g (20 g massa + 10 g recheio) 
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Ficha de Análise da Preparação – Saltenha tradicional – continuação 

Ingredientes  

Gorduras 

saturadas 

(g) 

Gorduras 

trans 

(g) 

Fibras 

(g) 

Sódio  

(mg) 

Cálcio 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Fósforo 

(mg)  

Magnésio 

(mg) 

Zinco  

(mg) 

Farinha de trigo  0,05 0,00 0,35 0,15 2,730 0,152 17,430 4,700 0,121 

Margarina  1,30 0,57 0,00 34,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Açúcar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ovo  0,04 0,00 0,00 22,05 0,552 0,021 2,140 0,167 0,014 

Sal  0,00 0,00 0,00 97,00 0,060 0,000 0,000 0,005 0,000 

Fermento biológico  0,00 0,00 0,00 0,01 0,023 0,005 0,351 0,053 0,003 

Colorífico  0,00 0,00 0,01 0,00 0,060 0,003 0,058 0,000 0,000 

Cebola branca  0,00 0,00 0,01 0,01 0,062 0,000 0,100 0,031 0,000 

Batata inglesa  0,00 0,00 0,01 0,01 0,015 0,000 0,132 0,066 0,000 

Cenoura  0,00 0,00 0,01 0,18 0,084 0,000 0,081 0,035 0,000 

Filé de peito de frango  0,00 0,00 0,00 0,08 0,013 0,000 0,493 0,031 0,002 

Pimentão verde  0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 0,000 0,032 0,017 0,000 

Azeitonas verdes sem caroço 0,00 0,00 0,00 4,08 0,104 0,003 0,029 0,037 0,000 

Uva passas  0,00 0,00 0,00 0,01 0,044 0,002 0,087 0,030 0,000 

Alho in natura  0,00 0,00 0,00 0,01 0,127 0,001 0,107 0,018 0,001 

Cebolinha verde  0,00 0,00 0,00 0,00 0,064 0,001 0,041 0,029 0,000 

Óleo de soja 0,01 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Amido de milho  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Açafrão  0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 0,004 0,05 0,06 0,000 

Cominho em pó 0,00 0,00 0,00 0,02 0,093 0,007 0,050 0,037 0,000 

Salsa desidratada  0,00 0,00 0,00 0,05 0,147 0,010 0,035 0,025 0,000 

Totais 1,40 0,57 0,39 157,70 4,230 0,208 21,216 5,336 0,143 

Rendimento da preparação pronta: 3,16 kg 

Peso da porção: 30 gramas 

VET da porção: 100,7 kcal 

Proteína: 1,77 g  7,1 kcal  7% 

Carboidrato: 12,24 g  48,9 kcal 49% 

Lipídeo: 4,97 g  44,7 kcal 44% 
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Apêndice B  

 

Receita – Saltenha tradicional   

Ingredientes       

Massa  

1,7 kg de farinha de trigo sem fermento  

1 colher de sopa de sal   

3 colheres de sopa de açúcar cristal  

1 colher de café de colorau  

2 ovos   

2 xícaras de chá de margarina com sal temperatura ambiente  

1 xícara de chá de água   

  

Recheio  

400 g filé de frango  

1 xícara de chá de água  

1 colher de sopa de sal  

2 dentes de alho grandes 

2 colheres de sopa de óleo de soja  

3 batatas médias 

1 cenoura média 

1 cebola grande 

½ pimentão verde médio  

2 colheres de sopa de cebolinha verde  

½ colher de café de açafrão   

½ colher de café de cominho em pó  

2 colheres de sopa de azeitonas verdes  

1 colher de sopa de amido de milho  

5 colheres de sopa de uvas passas  

½ colher de café salsa desidratada  

 

Modo de Preparo 

Massa 

1. Em uma tigela, colocar a farinha de trigo, 1 colher de sobremesa de sal, açúcar e colorau. 

Misturar bem.  

2. Adicionar a esta mistura a margarina, os ovos e a água fria.  

3. Misturar todos os ingredientes com uma colher. 

4. Acrescentar aos poucos a farinha de trigo, e amassar com as mãos até formar uma massa 

homogênea, que não grude nas mãos. 

5. Cobrir a tigela com a massa com um pano e deixar descansar por 30 minutos. 

 

Recheio 

1. Lavar em água corrente a cebolinha verde, o pimentão, a cenoura e as batatas. Reservar. 

2. Descascar o alho e picar bem picado (à Brunoise) 

3. Cortar os filés de frango em cubos pequenos e temperar com 1 colher de sal e o alho 

picado. Reservar 

4. Descascar as batatas e cortar em cubos pequenos 

5. Descascar a cenoura e cortar em cubos pequenos 
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6. Em uma panela com 200 ml água cozinhar os cubos de batata e cenoura por 

aproximadamente 10 minutos até ficarem macios, mas não desmanchar. 

7. Escorrer a água do cozimento. Reservar a água e os vegetais cozidos. 

8. Descascar a cebola e picar bem picada (à Brunoise) 

9. Retirar as sementes do pimentão e cortar em cubos bem pequenos (à Brunoise) 

10. Em uma panela de pressão, colocar o óleo e a cebola. Mexer até a cebola dourar. 

11. Acrescentar o frango, o pimentão picado, o açafrão e o cominho. Refogar por 5 minutos, 

acrescentar a água reservada, e deixar cozinhar por 15 minutos após abrir pressão. 

12. Desligar o fogo e esperar sair a pressão da panela. Retirar o frango e reservar o líquido 

do cozimento. 

13. Cortar as azeitonas em rodelas finas. Reservar. 

14. Cortar as uvas passas ao meio. Reservar. 

15. Desfiar o frango, e voltar para a panela. 

16. Acrescentar ao molho do frango as azeitonas, as uvas passar, as batatas, a cenoura e a 

salsa 

17. Hidratar o amido de milho com um pouco de água, adicionar na panela mexendo com 

uma colher até não ter líquido aparente. 

18. Adicionar a cebolinha misturar. Desligar o fogo e deixar esfriar o recheio. 

 

Montagem 

1. Dissolver a gema de ovo com um pouco de água e reservar 

2. Dividir a massa em pedaços de aproximadamente 20 gramas. Modelar a massa em 

bolinhas e cobrir novamente. 

3. Abrir as bolinhas uma a uma com um rolo para massa, mantendo o formato redondo. 

(pode utilizar a boca de um copo americano como medida) 

4. Passar nas pontas um pouco de água, nas bordas da massa 

5. Colocar o recheio frio no centro da massa (aproximadamente 1 colher de sobremesa). 

6. Fechar a massa moldando no formato de saltenha, traçando as bordas de uma ponta a 

outra. 

7. Na dobra das saltenhas pincelar a gema de ovo. 

8. Untar e enfarinha uma assadeira. Arrumar as saltenhas nesta assadeira  

9. Pré-aquecer o forno a 200°C 

10. Assar as saltenhas em forno a 200°C por 20 minutos.  

Servir quente 

 

Equipamentos e utensílios 

Fogão 

Forno 

Panela de pressão 

Panela  

Tábua de cortar 

Faca 

Colher de sopa  

Colher de chá 

Xícara de chá 

Garfo  

Tigela grande 
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Tigela pequena 

Rolo para massa 

Pincel 

Assadeira grande  

 

Tempo de pré-preparo: 60 minutos 

Preparo: 1 hora e 20 minutos 

Característica: salgado tamanho festa  

Rendimento da preparação: 3,160 kg 

Número de porções: 100 unidades 

   1 unidade – 30 gramas 

Dicas:  

➢ Este produto poder ser congelado assado por até 3 meses.  

➢ Para aquecer o produto congelado: Pré-aquecer o forno elétrico ou forno convencional 

a 250 graus por 10 minutos e depois aquecer o produto por aproximadamente 5 min. 

Toque-o para sentir quando está bom, pois varia de forno para forno. 
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Apêndice C – Ficha de Análise da Preparação – Saltenha de mandioca 

Ingredientes  
Peso Bruto 

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso 

Liquido  

(g) 

Per Capita 

Bruto  

(g) 

Per Capita 

Líquido* 

(g) 

Carboidratos 

(g) 

Açúcares 

adicionados 

(g) 

Proteínas 

(g) 

G. Totais 

(g) 

Mandioca 

amarela  3151,00 1,31 2405,34 36,21 27,64 7,44 0,00 0,86 0,11 

Ovo  55,00 1,20 45,83 1,07 0,89 0,03 0,00 0,08 0,08 

Sal  12,50 1,00 12,50 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Óleo de soja  11,50 1,00 11,50 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 

Colorífico  4,00 1,00 4,00 0,05 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 

Açafrão  2,00 1,00 2,00 0,04 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 

Goma xantana  1,20 1,00 1,20 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cebola branca  80,00 1,10 72,73 0,34 0,31 0,03 0,00 0,00 0,00 

Batata inglesa  300,00 1,16 258,62 0,35 0,30 0,06 0,00 0,01 0,00 

Cenoura  110,00 1,10 100,00 0,30 0,27 0,03 0,00 0,03 0,00 

Filé de frango  400,00 1,00 400,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,07 0,01 

Pimentão verde  50,00 1,57 31,85 0,27 0,17 0,01 0,00 0,00 0,00 

Azeitonas verdes 

sem caroço  20,00 1,00 20,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,02 

Uva passas  50,00 1,00 50,00 0,09 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 

Alho  20,00 1,54 12,99 0,11 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 

Cebolinha verde  20,00 1,00 20,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amido de milho  20,00 1,00 20,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

Cominho em pó 10,00 1,00 10,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salsa desidratada  0,50 1,00 0,50 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Totais 4317,70   3479,06 39,82 30,83 7,79 0,00 1,07 0,45 

*Saltenha: 30 gramas (20 g massa + 10 g recheio) 
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Ficha de Análise da Preparação – Saltenha de mandioca – continuação 

Ingredientes  

Gorduras 

Saturadas 

(g) 

Gorduras 

Trans (g) 

Fibras 

(g) 

Sódio 

(mg) 

Cálcio 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Fósforo 

(mg) 

Magnésio 

(mg) 

Zinco 

(mg) 

Mandioca 

amarela  0,03 0,00 0,46 2,21 25,152 0,995 7,380 18,242 0,017 

Ovo  0,02 0,00 0,00 1,31 0,330 0,010 1,270 0,100 0,010 

Sal  0,00 0,00 0,00 97,00 0,060 0,000 0,000 0,005 0,000 

Óleo de soja  0,04 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Colorífico  0,00 0,00 0,01 0,00 0,060 0,003 0,058 0,000 0,000 

Açafrão  0,00 0,00 0,00 0,06 0,044 0,004 0,100 0,106 0,000 

Goma xantana  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cebola branca  0,00 0,00 0,01 0,01 0,062 0,000 0,123 0,031 0,000 

Batata inglesa  0,00 0,00 0,01 0,01 0,015 0,000 0,117 0,066 0,000 

Cenoura  0,00 0,00 0,01 0,18 0,084 0,000 0,084 0,035 0,000 

Filé de frango  0,00 0,00 0,00 0,08 0,013 0,000 0,418 0,031 0,002 

Pimentão verde  0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 0,000 0,030 0,017 0,000 

Azeitonas verdes 

sem caroço 0,00 0,00 0,01 4,08 0,104 0,003 0,001 0,037 0,000 

Uva passas  0,00 0,00 0,00 0,01 0,044 0,002 0,090 0,030 0,000 

Alho  0,00 0,00 0,00 0,01 0,127 0,001 0,104 0,018 0,001 

Cebolinha verde  0,00 0,00 0,00 0,00 0,064 0,001 0,020 0,029 0,000 

Amido de milho  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 

Cominho em pó 0,00 0,00 0,00 0,02 0,093 0,007 0,000 0,037 0,000 

Salsa desidratada  0,00 0,00 0,00 0,05 0,147 0,010 0,000 0,025 0,000 

Totais 0,09 0,00 0,50 105,03 26,432 1,036 9,799 18,809 0,032 

Peso da Preparação pronta: 3,36 kg 

Peso da porção: 30 gramas 

VET da porção: 39,54 kcal 

Proteína: 1,07 g  4,29 kcal  11% 

Carboidrato: 7,79 g  31,2 kcal 79% 

Lipídeo: 0,45 g  4,1 kcal  10% 
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Apêndice D 

 

Receita – Saltenha de mandioca 

 

Ingredientes   

Massa  

3,3 kg de mandioca amarela 

2 colheres de sopa de sal 

2 colheres de sopa de óleo  

1 colher de café de colorau 

1 colher de café de açafrão 

1 colher de café de goma xantana.  

 

Recheio  

400 g filé de frango  

1 xícara de chá de água  

1 colher de sopa de sal  

2 dentes de alho grandes 

2 colheres de sopa de óleo  

3 batatas médias 

1 cenoura média 

1 cebola grande 

½ pimentão verde médio  

2 colheres de sopa de cebolinha verde  

½ colher de café de açafrão   

½ colher de café de cominho em pó  

2 colheres de sopa de azeitonas verdes  

1 colher de sopa de amido de milho  

5 colheres de sopa de uvas passas  

½ colher de café salsa desidratada  

 

Modo de Preparo 

Massa 

1. Lavar a mandioca, descascar e cortar em cubos grandes. 

2. Em uma panela de pressão cobrir as mandiocas com água, acrescentar uma colher de 

sopa de sal. 

3. Cozinhar a mandioca por 30 minutos, após abrir a pressão ou até ficar macia. 

4. Desligar o fogo e esperar sair a pressão da panela. 

5. Retirar a mandioca da panela de pressão, colocar em uma vasilha e deixar esfriar. 

6. Em uma panela colocar o óleo, o colorau e o açafrão. Aquecer até formar uma tintura. 

7. Amassar a mandioca já fria. Acrescentar a tintura e a goma xantana. 

8. Com as mãos sovar até formar uma massa homogênea, macia sem grudar nas mãos.  

9. Cobrir a vasilha com um pano e deixar a massa descansar por 30 minutos. 

 

Recheio 

1. Lavar em água corrente a cebolinha verde, o pimentão, a cenoura e as batatas. Reservar. 

2. Descascar o alho e picar bem picado (à Brunoise) 

3. Cortar os filés de frango em cubos pequenos e temperar com 1 colher de sal e o alho 

picado. Reservar 

 



121 
 

4. Descascar as batatas e cortar em cubos pequenos 

5. Descascar a cenoura e cortar em cubos pequenos 

6. Em uma panela com 200 ml água cozinhar os cubos de batata e cenoura por 

aproximadamente 10 minutos até ficarem macios, mas não desmanchar. 

7. Escorrer a água do cozimento. Reservar a água e os vegetais cozidos. 

8. Descascar a cebola e picar bem picada (à Brunoise) 

9. Retirar as sementes do pimentão e cortar em cubos bem pequenos (à Brunoise) 

10. Em uma panela de pressão, colocar o óleo e a cebola. Mexer até a cebola dourar. 

11. Acrescentar o frango, o pimentão picado, o açafrão e o cominho. Refogar por 5 minutos, 

acrescentar a água reservada, e deixar cozinhar por 15 minutos após abrir pressão. 

12. Desligar o fogo e esperar sair a pressão da panela. Retirar o frango e reservar o líquido 

do cozimento. 

13. Cortar as azeitonas em rodelas finas. Reservar. 

14. Cortar as uvas passas ao meio. Reservar. 

15. Desfiar o frango, e voltar para a panela. 

16. Acrescentar ao molho do frango as azeitonas, as uvas passar, as batatas, a cenoura e a 

salsa 

17. Hidratar o amido de milho com um pouco de água, adicionar na panela mexendo com 

uma colher até não ter líquido aparente. 

18. Adicionar a cebolinha misturar. Desligar o fogo e deixar esfriar o recheio. 

 

Montagem 

1. Dissolver a gema de ovo com um pouco de água e reservar 

2. Dividir a massa em pedaços de aproximadamente 20 gramas. Modelar a massa em 

bolinhas e cobrir novamente. 

3. Abrir as bolinhas uma a uma com um rolo para massa, mantendo o formato redondo. 

(pode utilizar a boca de um copo americano como medida) 

4. Passar nas pontas um pouco de água, nas bordas da massa 

5. Colocar o recheio frio no centro da massa (aproximadamente 1 colher de sobremesa). 

6. Fechar a massa moldando no formato de saltenha, traçando as bordas de uma ponta a 

outra. 

7. Na dobra das saltenhas pincelar a gema de ovo. 

8. Untar e enfarinha uma assadeira. Arrumar as saltenhas nesta assadeira  

9. Pré-aquecer o forno a 200°C 

10. Assar as saltenhas em forno a 200°C por 20 minutos.  

Servir quente 

 

Equipamentos e utensílios 

Fogão 

Forno 

Colher de sopa 

Colher de café 

Panela de pressão 

Panela  

Espremedor de batata  

Tábua de cortar 

Faca 

Garfo  

Rolo para massa 
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Pincel 

Tigela grande 

Tigela pequena 

Xícara de chá 

Assadeira grande  

 

Tempo de pré-preparo: 40 minutos 

Preparo: 1 hora e 20 minutos 

Característica: salgado tamanho festa  

Rendimento da preparação: 3,36 kg 

Número de porções: 112 unidades 

   1 unidade – 30 gramas 

Dicas:  

➢ Este produto poder ser congelado assado por até 3 meses.  

➢ Para aquecer o produto congelado: Pré-aquecer o forno elétrico ou forno convencional 

a 250 graus por 10 minutos e depois aquecer o produto por aproximadamente 5 min. 

Toque-o para sentir quando está bom, pois varia de forno para forno. 
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Apêndice E – Ficha de Análise da Preparação – Coxinha tradicional 

Ingredientes  
Peso Bruto  

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso Liquido 

 (g) 

Per Capita 

Bruto  

(g) 

Per Capita 

Líquido* (g) 

Açúcares 

totais  

(g) 

Açúcares 

adicionados (g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

totais  

(g) 

Farinha de trigo  576,27 1,0 576,27 10,11 10,11 7,68 0,00 1,01 0,10 

Margarina c/sal 85,50 1,0 85,50 1,50 1,5 0,00 0,00 0,00 0,90 

Farinha de rosca  57,00 1,0 57,00 1,00 1,00 0,77 0,00 0,13 0,02 

Filé de frango  256,50 1,0 256,50 4,50 4,50 0,00 0,00 1,01 0,07 

Cebola  4,50 1,5 3,00 0,93 0,62 0,06 0,00 0,01 0,00 

Alho  2,66 1,0 2,66 0,14 0,14 0,04 0,00 0,01 0,00 

Cebolinha  4,00 1,0 4,00 0,14 0,14 0,006 0,00 0,002 0,00 

Sal  18,40 1,0 18,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Óleo de soja  3,20 1,0 3,20 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,10 

Colorífico  45,60 1,0 45,60 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 1053,63   1052,13 19,68 19,37 8,56 0,00 2,17 1,19 

*Coxinha: 15 g de massa + 5 g de recheio 
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Ficha de Análise da Preparação – Coxinha tradicional – continuação 

Ingredientes 

Gorduras 

saturadas  

(g) 

Gorduras 

trans 

(g) 

Fibras 

 (g) 

Sódio  

(mg) 

Cálcio 

 (mg) 

 
Ferro 

(mg) 
Fósforo (mg) 

Magnésio 

(mg) 

Zinco 

 (mg) 

Farinha de trigo  0,00 0,00 0,20 0,00 1,820  0,120 0,000 0,000 0,000 

Margarina c/sal 0,24 0,05 0,00 10,70 0,060  0,001 0,080 0,013 0,000 

Farinha de rosca  0,01 0,00 0,05 3,49 0,370  0,070 2,040 0,600 0,020 

Filé de frango  0,02 0,00 0,00 2,50 0,330  0,020 9,850 1,390 0,030 

Cebola  0,00 0,00 0,01 0,01 0,080  0,000 0,240 0,080 0,000 

Alho  0,00 0,00 0,01 0,70 0,020  0,000 0,200 0,030 0,000 

Cebolinha  0,00 0,00 0,01 0,00 0,110  0,000 0,040 0,040 0,000 

Sal  0,00 0,00 0,00 39,94 0,024  0,000 0,000 0,001 0,000 

Óleo de soja  0,02 0,00 0,00 0,00 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 

Colorífico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 

Totais 0,29 0,05 0,27 57,34 2,814  0,211 12,450 2,154 0,050 

 
Peso da preparação pronta: 1,14 kg 

Peso da porção: 20 gramas 

VET da porção: 47,7 kcal 

Proteína: 2,17 g  8,7 kcal  18,2% 

Carboidrato: 8,56 g  34,2 kcal 71,8% 

Lipídeo: 1,19 g  4,8 kcal  10,0% 
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Apêndice F 

 

Receita – Coxinha tradicional 

 

Ingredientes   

Massa  

4 xícaras de chá de farinha de trigo 

4 xícaras de chá de água 

1 xícara de chá margarina c/sal a temperatura ambiente 

½ xícara de chá farinha de rosca peneirada 

1 colher de sobremesa de sal 

½ xícara de chá de colorau 

 

Recheio 

7 Filezinhos de frango (sassami) ou 2 ½ filés de frango 

1 colher de sopa de cebola picadinha 

1 dente de alho médio 

1 colher de sopa rasa de cebolinha picada 

2 colheres de sobremesa de sal 

1 colher de chá de óleo de soja  

1 colher de sopa de colorau 

¼ de xícara de chá de água 

  

Modo de Preparo 

Massa 

1. Em uma panela grande, coloque duas xícaras de água e acrescente a margarina, o sal e 

colorau.  

2. Levar ao fogo médio, mexendo até ferver. 

3. Em uma tigela, misturar a farinha de trigo e duas xícaras de água, até dissolver por 

completo e virar uma massa. 

4. Acrescentar esta massa de farinha de trigo ao caldo fervente, mexendo sem parar até 

virar uma mistura homogênea, mexendo sempre para não empelotar. 

5. Deixar cozinhar em fogo moderado por 10 minutos até a massa soltar do fundo da 

panela. 

6. Retirar do fogo a massa e passe para uma tigela e cubra com filme plástico para não 

formar casca na superfície.  

 

Recheio 

1. Cortar os filés de frango em pedaços pequenos. 

2. Temperar com sal e alho picado. 

3. Em uma panela de pressão, colocar o óleo de soja e o colorau. Refogar o frango. 

4. Acrescentar a água, fechar a panela e deixar cozinhar na pressão por 30 minutos. 

5. Após a panela esfriar abrir e retirar o frango da panela. Reservar o caldo. 

6. Passar o frango no processador ou no liquidificador no modo pulsar. 

7. Voltar o frango desfiado para a panela com o caldo. 

8. Acrescentar a cebola nesta panela. 

9. Deixar cozinhar até a cebola ficar macia.  

10. Acrescentar a cebolinha 

11. Deixar o molho cozinhar por mais 5 minutos ou até que não haja mais líquido aparente. 
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12. Desligar o fogo. Passar o molho para uma tigela. Tampar. Deixar esfriar. 

 

Montagem  

1. Para moldar as coxinhas, untar as mãos com óleo e, com 1 colher de sobremesa da 

massa, formar uma bolinha. 

2. Amassar a bolinha até ficar achatada.  

3. Colocar a massa nas mãos. 

4. Fazer uma depressão no centro com os dedos e colocar ½ colher de chá do recheio. 

5. Fechar dando o formato próprio de coxinha. 

6. Passar na farinha de rosca.  

7. Untar uma assadeira. Arrumar as coxinhas nesta assadeira deixando a parte pontuda 

para cima 

8. Levar para a geladeira por 30 horas para ficarem firmes. 

9. Pré-aquecer o forno elétrico a 100°C e assar por 30 minutos ou até dourarem. 

Ou 

Numa frigideira de borda alta ou numa panela com óleo quente, fritar as coxinhas, três 

unidades de cada vez, até ficarem douradas. 

Evitar virá-las muito durante a fritura para que não arrebentem. 

Servir quente 

 

Equipamentos e utensílios  

Fogão 

Multiprocessador ou liquidificador 

Xícara de chá 

Colher de sopa 

Colher de sobremesa 

Colher de chá 

Panela de pressão 

Peneira  

Tábua de cortar 

Faca  

Tigela grande 

Assadeira grande  

 

Tempo de pré-preparo: 65 minutos 

Preparo: 30 minutos 

Característica: salgado tamanho festa  

Rendimento (nº de porções): 57 unidades 

       1 unidade – 20 gramas 

Dicas:  

➢ Este produto poder ser congelado assado por até 3 meses.  

➢ Para aquecer o produto congelado: Pré-aquecer o forno elétrico ou forno convencional 

a 250 graus por 10 minutos e depois aquecer o produto por aproximadamente 5 min. 

Toque-o para sentir quando está bom, pois varia de forno para forno. 
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Apêndice G – Ficha de Análise da Preparação – Coxinha de pupunha 

Ingredientes  
Peso Bruto  

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso 

Liquido 

 (g) 

Per Capita 

Bruto  

(g) 

Per Capita 

Líquido* 

(g) 

Açúcares 

totais  

(g) 

Açúcares 

adicionados 

(g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

totais  

(g) 

Pupunha 362,40 1,89 192,50 18,56 9,84 3,47 0,00 0,26 0,80 

Farinha de pupunha  143,00 1,43 100,00 7,23 5,20 1,84 0,00 0,13 0,42 

Peito de frango  172,00 1,00 172,00 9,00 4,50 0,00 0,00 1,01 0,07 

Cebola  13,00 1,10 11,80 0,682 0,62 0,06 0,00 0,01 0,00 

Alho  4,50 1,50 3,00 0,21 0,14 0,04 0,00 0,01 0,00 

Cebolinha  2,66 1,00 2,66 0,14 0,14 0,01 0,00 0,002 0,00 

Sal  4,00 1,00 4,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Óleo de soja  3,20 1,00 3,20 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,10 

Colorífico  3,20 1,00 3,20 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 707,96   492,36 37,18 21,80 5,42 0,00 1,42 1,39 

* Coxinha: 15 g de massa + 5 g de recheio 
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Ficha de Análise da Preparação – Coxinha de pupunha – continuação 

Ingredientes 

Gorduras 

saturadas  

(g) 

Gorduras 

trans 

 (g) 

Fibras  

(g) 

Sódio  

(mg) 

Cálcio  

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Fósforo  

(mg)  

Magnésio 

(mg) 

Zinco  

(mg) 

Pupunha 0,19 0,00 0,63 0,310 1,950 0,050 4,920 1,840 0,030 

Farinha de pupunha  0,10 0,00 0,33 0,017 10,300 0,020 2,600 0,970 0,010 

Peito de frango  0,02 0,00 0,00 2,500 0,330 0,020 9,850 1,390 0,030 

Cebola  0,00 0,00 0,012 0,006 0,080 0,000 0,240 0,080 0,000 

Alho  0,00 0,00 0,006 0,7 0,020 0,000 0,200 0,030 0,000 

Cebolinha  0,00 0,00 0,006 0,002 0,110 0,000 0,040 0,040 0,000 

Sal  0,00 0,00 0,00 39,94 0,024 0,000 0,000 0,001 0,000 

Óleo de soja  0,02 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Colorífico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Totais 0,33 0,00 0,98 43,48 12,814 0,090 17,850 4,351 0,070 

 
Peso da preparação pronta: 0,8 kg 

Peso da porção:20 gramas 

VET da porção: 32,9 kcal 

Proteína: 1,42 g  5,69 kcal  17,3% 

Carboidrato: 5,42 g  21,68 kcal 65,84% 

Lipídeo: 1,39 g  5,56 kcal 16,89% 
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Apêndice H 

 

Receita – Coxinha de Pupunha 

 

Ingredientes   

Massa  

1 fruto de pupunha amarela 

1 fruto de pupunha laranja 

2 frutos de pupunhas vermelha 

1 colher de sobremesa de sal 

1 xícara de chá de água 

 

Farinha para empanar 

1 fruto de pupunha amarela

1 fruto de pupunha laranja 

1 fruto de pupunha vermelha 

1 colher de sobremesa de sal 

1 xícara de chá de água 

 

Recheio 

5 Filezinhos de frango (sassami) ou 1 ½ filés de frango 

1 colher de sopa de cebola picadinha 

1 dente de alho médio 

1 colher de sobremesa rasa de cebolinha picada 

1 colher de chá de sal 

1 colher de chá de óleo de soja  

1 colher de sopa de colorau sem glúten 

¼ de xícara de chá de água 

 

Modo de Preparo 

Massa  

1. Lavar as pupunhas uma a uma em água corrente. 

2. Sem retirar as cascas colocar para cozinhar em panela de pressão a xícara de água. 

3.  Deixar cozinhar na pressão por cerca de 50 minutos.  

4. Após, a panela esfriar, abrir a panela. 

5. Descartar a água do cozimento. 

6. Descascar as pupunhas, cortar ao meio e retirar os caroços. 

7. Cortar em pedaços menores 

8. Bater no liquidificar aos poucos, no modo pulsar, formando uma massa grossa. 

9. Acertar o sal se necessário. 

10. Passar esta massa para uma tigela cubra com plástico. 

11. Colocar a tigela na geladeira por 30 minutos para dar consistência à massa. 

 

Farinha para empanar 

1. Lavar as pupunhas uma a uma em água corrente. 

2. Sem retirar as cascas colocar para cozinhar em panela de pressão a xícara de água. 

3. Deixar cozinhar na pressão por cerca de 15 minutos.  

4. Após, a panela esfriar, abrir a panela. 

5. Descartar a água do cozimento. 

6. Cortar ao meio e retirar o caroço. 
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7. Não tirar a casca. 

8. Cortar as pupunhas em pedaços menores. 

9. Bater no liquidificador.  

10. Colocar as pupunhas moídas em uma assadeira. 

11. Pré-aquecer o forno a 150ºC. 

12. Levar ao forno a assadeira para secar em temperatura baixa.  

13. Manter sempre a temperatura do forno baixa para não queimar a farinha. 

14. Depois de secar bater novamente ao liquidificador para moer  

15. Voltar as pupunhas para forno para secar (retirar o máximo de água possível) 

16. Peneirar a farinha para ficar bem fina e solta. 

 

Recheio 

1. Cortar os filés de frango em pedaços pequenos. 

2. Temperar com sal e alho picado. 

3. Em uma panela de pressão, colocar o óleo de soja e o colorau. Refogar o frango. 

4. Acrescentar a água, fechar a panela e deixar cozinhar na pressão por 30 minutos. 

5. Após a panela esfriar abrir e retirar o frango da panela. Reservar o caldo. 

6. Passar o frango no processador ou no liquidificador no modo pulsar. 

7. Voltar o frango desfiado para a panela com o caldo. 

8. Acrescentar a cebola nesta panela. 

9. Deixar cozinhar até a cebola ficar macia.  

10. Acrescentar a cebolinha 

11. Deixar o molho cozinhar por mais 5 minutos ou até que não haja mais líquido aparente. 

12. Desligar o fogo. Passar o molho para uma tigela. Tampar. Deixar esfriar. 

 

Montagem  

1. Para moldar as coxinhas, untar as mãos com óleo e, com 1 colher de sobremesa da 

massa, formar uma bolinha. 

2. Amassar a bolinha até ficar achatada.  

3. Colocar a massa nas mãos. 

4. Fazer uma depressão no centro com os dedos e colocar ½ colher de chá do recheio. 

5. Fechar dando o formato próprio de coxinha. 

6. Passar na farinha de pupunha.  

7. Untar uma assadeira. Arrumar as coxinhas nesta assadeira deixando a parte pontuda para 

cima 

8. Levar para a geladeira por 40 horas para ficarem firmes. 

9. Pré-aquecer o forno elétrico a 160°C e assar por 15 minutos ou até dourarem. 

Servir quente 

 

Equipamentos e utensílios  

Fogão 

Multiprocessador ou liquidificador 

Xícara de chá 

Colher de sopa 

Colher de sobremesa 

Colher de chá 

Panela de pressão 

Peneira  

Tigela grande 

Tábua de cortar 
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Faca  

Assadeira grande  

 

Tempo de pré-preparo: 180 minutos 

Preparo: 15 minutos 

Característica: salgado tamanho festa  

Rendimento (nº de porções): 40 unidades 

       1 unidade – 20 gramas 

Dicas:  

➢ Este produto poder ser congelado assado por até 3 meses.  

➢ Para aquecer o produto congelado: Pré-aquecer o forno elétrico ou forno convencional 

a 250 graus por 10 minutos e depois aquecer o produto por aproximadamente 5 min. 

Toque-o para sentir quando está bom, pois varia de forno para forno.  

➢ Poder ser mantido congelado assado por até 3 meses.  

➢ Para aquecer o produto congelado: Pré-aquecer o forno elétrico ou forno convencional 

a 250 graus por 10 minutos e depois aquecer o produto por aproximadamente 5 min. 

Toque-o para sentir quando está bom, pois varia de forno para forno. 
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Apêndice I – Ficha de Análise da Preparação – Panqueca tradicional 

Ingredientes  
Peso Bruto 

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso 

Liquido  

(g) 

Per Capita 

Bruto  

(g) 

Per Capita 

Líquido*  

(g) 

Açúcares 

totais 

(g) 

Açúcares 

adicionados 

(g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

totais 

(g) 

Farinha de trigo 155,00 1,00 155,00 17,22 17,22 13,00 0,00 1,84 0,23 

Leite UHT 165,00 1,00 165,00 18,33 18,33 1,13 0,00 0,43 0,56 

Ovos 112,00 1,12 110,00 12,44 12,22 0,26 0,00 1,38 1,11 

Óleo 30,00 1,00 30,00 3,33 3,33 0,00 0,00 0,00 3,33 

Sal 1,00 1,00 1,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 463,00   461,00 51,44 51,22 14,39 0,00 3,65 5,23 

*Panqueca: 1 disco de 30 g  
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Ficha de Análise da Preparação – Panqueca tradicional – continuação 

Ingredientes 

Gorduras 

saturadas 

(g) 

Gorduras 

trans  

(g) 

Fibras  

(g) 

Sódio 

(mg) 

Cálcio 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Fósforo 

(mg)  

Magnésio 

(mg) 

Zinco 

(mg) 

Farinha de trigo 0,05 0,02 0,44 0,13 2,755 0,981 19,975 5,304 0,150 

Leite UHT 0,26 0,00 0,00 11,69 19,613 0,000 15,030 1,833 0,068 

Ovos 0,32 0,00 0,00 19,55 4,937 0,219 19,815 1,307 0,163 

Óleo 0,51 0,02 0,00 0,00 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

Sal 0,00 0,00 0,00 43,94 0,026 0,000 0,000 0,001 0,000 

Totais 1,14 0,04 0,44 75,31 27,331 1,202 54,820 8,445 0,381 

 
Peso da preparação pronta: 0,28 kg 

Peso da porção: 30 gramas 

VET da porção: 119,2 kcal 

Proteína: 3,65 g  14,6 kcal  12,2% 

Carboidrato: 14,39 g  57,6 kcal 18,3% 

Lipídeo: 5,23 g  47,1 kcal 39,5% 
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Apêndice J 

 

Receita – Panqueca tradicional 

 

Ingredientes   

Massa  

1 1/3 xícaras de chá de farinha de trigo 

2/3 xícaras de chá de leite integral UHT 

3 ovos 

2 colheres de sopa de óleo 

1 colher de café de sal 

 

Óleo para untar a frigideira 

 

Modo de Preparo 

Massa 

1. Lave os ovos em água corrente. 

2. Quebre um ovo em uma vasilha e despeje no copo do liquidificador. Repita a operação 

com todos os ovos (fazendo desta forma, caso tenha algum ovo estragado, não se perderá 

os demais ingredientes da receita). 

3. Junte aos ovos o leite, o óleo e o sal. 

4. Bata até homogeneizar. 

5. Acrescente farinha de trigo aos poucos neste liquido. 

6.  Continue batendo até a massa ficar completamente homogênea e uniforme. 

7. Em uma frigideira antiaderente pequena, pincele um pouco de óleo. 

8. Leve a frigideira ao fogo brando até aquecer. 

9. Acrescente na frigideira uma colher de servir da massa.  

10. Faça movimentos circulares para que a massa se espalhe por toda a frigideira. 

11. Espere até a massa soltar do fundo. Vire a massa com uma espátula para dourar do outro 

lado. 

12. Acrescente o recheio de sua preferência. 

 

Equipamentos e utensílios 

Fogão 

liquidificador 

Pincel 

Frigideira antiaderente pequena 

Tigela pequena 

Colher de café 

Colher de sopa 

Colher de servir 

Xícara de chá 

Espátula  

 

Tempo de pré-preparo: 5 minutos 

Preparo: 20 minutos 

Característica: massa frita servida como lanche ou parto principal  

Rendimento (nº de porções): 9 discos 

       1 disco – 30 gramas 
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Dicas:  

➢ Os discos podem ser congelados por até 6 meses. As panquecas prontas podem ser 

congeladas por até 3 meses.  

➢ Para congelar somente os discos, depois de prontas e frias, separe- cada um com filme 

plástico, para que não fiquem grudados.  

➢ Para congelar as massas recheadas, faça os rolos e depois de frias, arrume em potes 

plásticos ou mesmo no refratário em que foram montadas, coberto com papel filme. 

➢ Para aquecer os discos congelados: arrume os discos em um prato e leve ao micro-ondas 

por 2 minutos. 

➢ Para aquecer as panquecas recheadas leve ao micro-ondas por 5 minutos ou ao forno 

pré-aquecidos a 150ºC por 10 minutos. 
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Apêndice K – Ficha de Análise da Preparação – Panqueca de batata-doce  

Ingredientes  
Peso Bruto 

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso Liquido 

(g) 

Per Capita 

Bruto (g) 

Per Capita 

Líquido* 

(g) 

Açúcares 

totais 

(g) 

Açúcares 

adicionados  

(g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

totais 

(g) 

Batata doce 260,00 1,13 230,00 23,64 20,91 6,00 0,00 0,37 0,05 

Leite UHT 190,00 1,00 190,00 17,27 17,27 1,24 0,00 0,41 0,53 

Amido de milho 125,00 1,00 125,00 11,36 11,36 9,80 0,00 0,07 0,03 

Ovos 50,00 1,12 56,00 4,55 5,09 0,11 0,00 0,58 0,46 

Sal 1,00 1,00 1,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 626,00   602,00 56,91 54,73 17,15 0 1,43 1,07 

*Panqueca: 1 disco de 30 gramas 
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Ficha de Análise da Preparação – Panqueca de batata-doce – continuação 

Ingredientes 

Gorduras 

saturadas  

(g) 

Gorduras 

trans  

(g) 

Fibras 

(g) 

Sódio  

(mg) 

Cálcio 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Fósforo  

(mg)  

Magnésio 

(mg) 

Zinco 

(mg) 

Batata doce 0,02 0,00 0,66 1,98 6,336 0,088 8,218 5,437 0,046 

Leite UHT 0,24 0,00 0,00 10,99 18,488 0,000 14,120 1,722 0,064 

Amido de milho 0,01 0,00 0,08 0,91 0,119 0,015 1,420 0,342 0,009 

Ovo 0,13 0,00 0,00 8,14 2,056 0,091 7,991 0,545 0,068 

Sal 0,00 0,00 0,00 35,95 0,025 0,000 0,000 0,001 0,000 

Totais 0,40 0,00 0,74 57,97 27,024 0,194 31,749 8,047 0,187 

 
Peso da preparação pronta: 0,325 kg 

Peso da porção: 30 gramas 

VET da porção: 84,0 kcal 

Proteína: 1,43 g  5,7 kcal  6,8% 

Carboidrato: 17,15 g  68,6 kcal 81,7% 

Lipídeo: 1,07 g  9,6 kcal 11,5% 
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Apêndice L 

 

Receita – Panqueca da batata-doce 

 

Ingredientes   

Massa  

2 batatas-doces pequenas 

2 xícaras de chá de água 

2/3 xícaras de chá de leite UHT (pode utilizar leite zero lactose) 

1 xícara de chá de amido de milho 

1 ovo 

1 colher de café de sal 

 

Óleo para untar a frigideira  

Modo de Preparo 

Massa 

1. Em uma panela com tampa, acrescente a água e as batatas-doces com casca. 

2. Cozinhe as batatas-doces em fogo médio por 20 minutos ou até ficarem macias. 

3. Espere esfriar e escorra a água das batatas-doces. 

4. Descasque as batatas-doces.  

5. Em um prato amasse as batatas doces com o garfo ou em um espremedor de batatas. 

6. Lave o ovo.  

7. Quebre o ovo em uma vasilha e despeje no copo do liquidificador (fazendo desta forma, 

caso tenha algum ovo estragado, não se perderá os demais ingredientes da receita). 

8. Junte aos ovos no liquidificador as batatas amassadas, o leite e o sal. 

9. Bata até ficar um creme. 

10. Acrescente o amido de milho aos poucos, batendo até ficar uma massa homogênea e 

uniforme.  

11. Em uma frigideira antiaderente pequena, pincele um pouco de óleo. 

12. Leve a frigideira ao fogo brando até aquecer. 

13. Acrescente na frigideira uma colher de servir da massa.  

14. Faça movimentos circulares para que a massa se espalhe por toda a frigideira. 

15. Espere até a massa soltar do fundo. Vire a massa para dourar do outro lado. 

16. Acrescente o recheio de sua preferência. 

 

Equipamentos e utensílios  

Fogão 

Liquidificador 

Colher de café 

Xícara de chá 

Faca 

Garfo ou espremedor de batatas 

Tigela pequena 

Pincel 

Panela com tampa 

Frigideira antiaderente pequena 

Colher de servir 

Espátula 
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Tempo de pré-preparo: 30 minutos 

Preparo: 50 minutos 

Característica: massa frita servida como lanche ou parto principal  

Rendimento (nº de porções): 11 discos  

       1 disco – 30 gramas 

 

Dicas:  

➢ Os discos podem ser congelados por até 6 meses. As panquecas prontas podem ser 

congeladas por até 3 meses.  

➢ Para congelar somente os discos, depois de prontas e frias, separe- cada um com filme 

plástico, para que não fiquem grudados.  

➢ Para congelar as massas recheadas, faça os rolos e depois de frias, arrume em potes 

plásticos ou mesmo no refratário em que foram montadas, coberto com papel filme. 

➢ Para aquecer os discos congelados: arrume os discos em um prato e leve ao micro-ondas 

por 2 minutos. 

➢ Para aquecer as panquecas recheadas leve ao micro-ondas por 5 minutos ou ao forno 

pré-aquecidos a 150ºC por 10 minutos. 
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Apêndice M – Ficha de Análise da Preparação – Pão de inhame tradicional  

Ingredientes  
Peso Bruto 

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso 

Liquido 

 (g) 

Per Capita 

Bruto (g) 

Per Capita 

Líquido*  

(g) 

Açúcares 

totais  

 (g) 

Açúcares 

adicionados 

(g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

totais  

(g) 

Farinha de inhame  136,00 1,00 136,00 17,00 17,00 13,60 0,00 0,58 0,07 

Farinha de trigo  144,00 1,00 144,00 18,00 18,00 13,68 0,00 1,93 0,18 

Açúcar demerara 16,00 1,00 16,00 2,00 2,00 0,00 1,95 0,00 0,00 

Ovos  43,66 1,13 38,64 5,46 4,83 0,10 0,00 0,55 0,44 

Óleo de soja  38,80 1,00 38,80 4,85 4,85 0,00 0,00 0,00 4,85 

Leite integral UHT  99,36 1,00 99,36 12,42 12,42 0,89 0,00 0,29 0,38 

Fermento biológico 4,00 1,00 4,00 0,50 0,50 0,04 0,00 0,08 0,01 

Sal  2,00 1,00 2,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 483,82   478,80 60,48 59,85 28,31 1,95 3,43 5,93 

*Pão: 1 fatia - 50 gramas 
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Ficha de Análise da Preparação – Pão de inhame tradicional – continuação 

Ingredientes 

Gorduras 

saturadas 

(g) 

Gorduras 

trans 

(g) 

Fibras  

(g) 

Sódio 

(mg) 

Cálcio 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Fósforo 

(mg)  

Magnésio 

(mg) 

Zinco 

(mg) 

Farinha de inhame  0,00 0,00 0,31 0,00 3,400 0,190 18,700 0,000 0,000 

Farinha de trigo  0,06 0,02 0,46 0,13 3,240 1,026 20,880 5,544 0,157 

Açúcar demerara 0,00 0,00 0,00 0,00 1,700 0,000 0,440 0,580 0,000 

Ovos  0,13 0,00 0,00 7,73 1,951 0,087 7,583 0,517 0,064 

Óleo de soja  0,74 0,02 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Leite integral UHT  0,17 0,00 0,00 7,92 13,289 0,000 10,184 1,242 0,046 

Fermento biológico 0,00 0,00 0,02 0,20 0,090 0,013 2,090 0,192 0,055 

Sal  0,00 0,00 0,00 99,86 0,060 0,001 0,000 0,002 0,000 

Totais 1,10 0,04 0,79 115,84 23,730 1,317 59,877 8,077 0,322 

 
Peso da preparação pronta: 0,430 kg 

Peso da porção: 50 gramas 

VET da porção: 188,1 kcal 

Proteína: 3,43 g  13,7 kcal  7,3% 

Carboidrato: 30,3 g  121 kcal 64,3% 

Lipídeo: 5,93 g  53,4 kcal 28,4% 
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Apêndice N 

 

Receita – Pão de inhame tradicional 

 

Ingredientes   

1 e 1/3 xícara de chá de farinha de inhame 

1 e 1/3 xícara de chá de farinha de trigo 

2 colheres de sobremesa de açúcar demerara 

2 ovos 

4 colheres de sopa de óleo de soja 

2/3 da xícara de chá de leite integral UHT 

1 colher de chá de fermento biológico 

½ colher de chá de sal 

 

Modo de Preparo 

 

1. Lave os ovos em água corrente. 

2. Quebre um ovo em uma vasilha e despeje na bacia da batedeira. Repita a operação com todos 

os ovos (fazendo desta forma, caso tenha algum ovo estragado, não se perderá os demais 

ingredientes da receita). 

3. Em uma batedeira adicione os ovos, óleo e o açúcar até obter uma mistura cremosa.  

4. Em um recipiente de plástico adicione a mistura cremosa e as farinhas e aos poucos vá 

acrescentando o leite e misture até aderir uma massa homogênea, por último adicione o 

fermento. 

5. Untar a forma de bolo inglês com óleo e farinha, em seguida adicione a massa. 

6. Deixar a massa crescer na forma por 40 minutos. 

7. Pré-aqueça o formo a 200ºC por 15 minutos. 

8. Leve a assadeira ao forno e asse por aproximadamente 20 minutos até dourar ou a massa ficar 

cozida. 

 

Equipamentos e utensílios 

Batedeira  

Forno 

Tigela pequena 

Pincel 

Xícara de chá 

Colher de sopa 

Colher de sobremesa 

Colher de chá 

Espátula 

Forma de bolo inglês 

 

Tempo de pré-preparo: 45 minutos 

Preparo: 20 minutos 

Característica: pão servido como lanche ou para preparo de sanduíches  

Rendimento (nº de porções): 8 fatias de 50 gramas 

     

Dicas:  

➢ Para maior durabilidade, este pão pode ser armazenado em geladeira por até 3 dias em 

embalagem plástica hermeticamente fechada.  

➢ Os pães podem ser congelados por até 2 meses.  
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➢ Para congelar, aguarde o pão esfriar por completo embale saco plástico hermeticamente 

fechado e sem ar no interior. Leve diretamente para o congelador.  

➢ Para descongelar o pão: Retire o pão da embalagem plástica, coloque sobre uma grade (como 

a do forno) e cubra com um pano fino. Algumas horas depois, o pão estará pronto a consumir. 

➢ Para ficar crocante após descongelamento, pré-aqueça o forno a 150ºC por 10 minutos, 

coloque o pão por 5 minutos. 
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Apêndice O – Ficha de Análise da Preparação – Pão de inhame com farinha de arroz 

Ingredientes  
Peso Bruto 

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso Liquido 

(g) 

Per Capita 

Bruto (g) 

Per Capita 

Líquido* (g) 

Açúcares 

totais (g) 

Açúcares 

adicionados (g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

totais (g) 

Farinha de inhame 35,00 1,00 35,00 4,37 4,37 3,50 0,00 0,15 0,20 

Farinha de arroz 35,00 1,00 35,00 4,37 4,37 3,80 0,00 0,29 0,03 

Fécula de batata 35,00 1,00 35,00 4,37 4,37 3,64 0,00 0,30 0,01 

Açúcar demerara 25,00 1,00 25,00 3,12 3,12 0,00 3,04 0,00 0,00 

Ovos 125,90 1,14 110,40 15,7 13,80 0,29 0,00 1,56 1,25 

Óleo de soja 42,70 1,00 42,70 5,33 5,33 0,00 0,00 0,00 5,33 

Leite 113,30 1,00 113,30 14,2 14,20 1,02 0,00 0,33 0,43 

Fermento biológico 7,50 1,00 7,50 0,93 0,93 0,07 0,00 0,16 0,01 

Sal 1,60 1,00 1,60 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 421,00   405,50 52,64 50,74 12,32 3,04 2,79 7,26 

*Pão: 1 fatia - 50 gramas 
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Ficha de Análise da Preparação – Pão de inhame com farinha de arroz – continuação 

Ingredientes 

Gorduras 

saturadas  

(g) 

Gorduras 

trans  

(g) 

Fibras  

(g) 

Sódio  

(mg) 

Cálcio 

 (mg) 

Ferro 

 (mg) 

Fósforo 

 (mg)  

Magnésio 

(mg) 

Zinco 

 (mg) 

Farinha de inhame 0,00 0,00 0,08 0,00 0,874 0,049 4,807 0,000 0,000 

Farinha de arroz 0,01 0,00 0,03 0,39 0,179 0,699 3,180 1,197 0,226 

Fécula de batata 0,00 0,00 0,26 2,40 2,840 0,060 7,342 2,840 0,024 

Açúcar demerara 0,00 0,00 0,00 0,00 2,650 0,000 0,686 0,905 0,000 

Ovos 0,36 0,00 0,00 22,08 5,575 0,247 21,666 1,477 0,183 

Óleo de soja 0,81 0,02 0,00 0,00 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 

Leite 0,20 0,00 0,00 9,06 15,194 0,000 11,644 1,420 0,053 

Fermento biológico 0,00 0,00 0,04 0,37 0,167 0,024 3,887 0,357 0,102 

Sal 0,00 0,00 0,00 99,86 0,060 0,001 0,000 0,002 0,000 

Totais 1,38 0,02 0,41 134,16 27,539 1,110 53,212 8,198 0,588 

 
Peso da preparação pronta: 0,32 kg 

Peso da porção: 50 gramas 

VET da porção: 137,9 kcal 

Proteína: 2,79 g  11,2 kcal  8,1% 

Carboidrato: 15,36 g  61,4 kcal 44,5% 

Lipídeo: 7,26 g  65,3 kcal 47,4% 
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Apêndice P 

 

Receita – Pão de inhame com farinha de arroz 

 

Ingredientes   

¼ da xícara de chá farinha de inhame 

¼ da xícara de chá de arroz 

¼ da xícara de chá fécula de batata 

2 colheres de sopa de açúcar demerara 

4 ovos 

4 colheres de sopa de óleo de soja 

½ xícara de chá leite integral UHT 

1 ½ colher de chá de fermento biológico 

½ colher de chá de sal 

 

Modo de Preparo 

 

1. Lave os ovos em água corrente. 

2. Quebre um ovo em uma vasilha e despeje na bacia da batedeira. Repita a operação com todos 

os ovos (fazendo desta forma, caso tenha algum ovo estragado, não se perderá os demais 

ingredientes da receita). 

3. Em uma batedeira adicione os ovos, óleo e o açúcar até obter uma mistura cremosa.  

4. Em um recipiente de plástico adicione a mistura cremosa e as farinhas e aos poucos vá 

acrescentando o leite e misture até aderir uma massa homogênea, por último adicione o 

fermento. 

5. Untar a forma de bolo inglês com óleo e farinha, em seguida adicione a massa. 

6. Deixar a massa crescer na forma por 40 minutos. 

7. Pré-aqueça o formo a 200ºC por 15 minutos. 

8. Leve a assadeira ao forno e asse por aproximadamente 20 minutos até dourar ou a massa ficar 

cozida. 

 

Equipamentos e utensílios 

Forno 

Batedeira  

Tigela pequena 

Pincel 

Xícara de chá 

Colher de sopa 

Colher de sobremesa 

Colher de chá 

Espátula 

Forma de bolo inglês 

 

Tempo de pré-preparo: 45 minutos 

Preparo: 20 minutos 

Característica: pão servido como lanche ou para preparo de sanduíches  

Rendimento (nº de porções): 6 fatias de 50 gramas 

     

Dicas:  

➢ Para maior durabilidade, este pão pode ser armazenado em geladeira por até 3 dias em 

embalagem plástica hermeticamente fechada.  

➢ Os pães podem ser congelados por até 2 meses.  
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➢ Para congelar, aguarde o pão esfriar por completo embale saco plástico hermeticamente 

fechado e sem ar no interior. Leve diretamente para o congelador.  

➢ Para descongelar o pão: Retire o pão da embalagem plástica, coloque sobre uma grade (como 

a do forno) e cubra com um pano fino. Algumas horas depois, o pão estará pronto a consumir. 

➢ Para ficar crocante após descongelamento, pré-aqueça o forno a 150ºC por 10 minutos, 

coloque o pão por 5 minutos. 
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Apêndice Q – Ficha de Análise da Preparação – Pão de inhame com farinha de soja 

Ingredientes  
Peso Bruto 

(g) 

Fator de 

Correção 

Peso 

Liquido  

(g) 

Per Capita 

Bruto  

(g) 

Per Capita 

Líquido*  

(g) 

Açúcares 

totais 

 (g) 

Açúcares 

adicionados 

 (g) 

Proteínas  

(g) 

Gorduras 

totais 

 (g) 

Farinha de inhame 35,00 1,00 35,00 7,00 7,00 5,60 0,00 0,24 0,03 

Farinha de soja 35,00 1,00 35,00 7,00 7,00 1,96 0,00 2,70 1,52 

Fécula de batata 35,00 1,00 35,00 7,00 7,00 5,82 0,00 0,48 0,02 

Açúcar demerara 25,00 1,00 25,00 5,00 5,00 0,00 4,87 0,00 0,00 

Ovos 111,70 1,14 97,90 22,34 19,59 0,42 0,00 2,21 1,77 

Óleo de soja 42,70 1,00 42,70 8,54 8,54 0,00 0,00 0,00 8,54 

Leite 29,90 1,00 29,90 5,98 5,98 0,43 0,00 0,14 0,18 

Fermento biológico 7,10 1,00 7,10 1,42 1,42 0,11 0,00 0,24 0,02 

Sal 1,60 1,00 1,60 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 323,00   309,20 64,53 61,78 14,34 4,87 6,01 12,08 

*Pão: 1 fatia - 50 gramas 
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Ficha de Análise da Preparação – Pão de inhame com farinha de soja – continuação 

Ingredientes 

Gorduras 

saturadas 

 (g) 

Gorduras 

trans (g) 

Fibras 

 (g) 

Sódio 

 (mg) 

Cálcio 

 (mg) 

Ferro 

 (mg) 

Fósforo  

(mg)  

Magnésio  

(mg) 

Zinco 

 (mg) 

Farinha de inhame 0,00 0,00 0,13 0 1,4 0,078 7,7 0,000 0,000 

Farinha de soja 0,22 0,00 0,15 1,30 13,58 0,512 37,520 19,110 0,305 

Fécula de batata 0,01 0,00 0,41 3,85 4,55 0,097 11,76 4,55 0,038 

Açúcar demerara 0,00 0,00 0,00 0,00 4,250 0,000 1,100 1,450 0,000 

Ovos 0,52 0,00 0,00 31,34 7,914 0,351 30,756 2,096 0,261 

Óleo de soja 1,30 0,04 0,00 0,00 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 

Leite 0,08 0,00 0,00 3,81 3,399 0,000 4,904 0,598 0,022 

Fermento biológico 0,00 0,00 0,03 0,56 0,256 0,037 5,936 0,545 0,156 

Sal 0,00 0,00 0,00 99,86 0,060 0,001 0,000 0,002 0,000 

Totais 2,13 0,04 0,72 140,72 35,409 1,081 99,676 28,351 0,782 

 
Peso da preparação pronta: 0,27 kg 

Peso da porção: 50 gramas 

VET da porção: 209,6 kcal 

Proteína: 6,01 g  24,0 kcal  11,5% 

Carboidrato: 19,21 g  76,8 kcal 36,7% 

Lipídeo: 12,08 g  108,7 kcal 51,9% 
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Apêndice R  

 

Receita – Pão de inhame com farinha de soja 

 

Ingredientes   

¼ da xícara de chá de farinha de inhame 

¼ da xícara de chá de soja 

¼ da xícara de chá de fécula de batata 

2 colheres de sopa de açúcar demerara 

3 ovos 

4 colheres de sopa de óleo de soja 

¼ da xícara de chá de leite integral UHT 

1 ½ colher de chá de fermento biológico 

½ colher de chá de sal 

 

Modo de Preparo 

 

1. Lave os ovos em água corrente. 

2. Quebre um ovo em uma vasilha e despeje na bacia da batedeira. Repita a operação com 

todos os ovos (fazendo desta forma, caso tenha algum ovo estragado, não se perderá os 

demais ingredientes da receita). 

3. Em uma batedeira adicione os ovos, óleo e o açúcar até obter uma mistura cremosa.  

4. Em um recipiente de plástico adicione a mistura cremosa e as farinhas e aos poucos vá 

acrescentando o leite e misture até aderir uma massa homogênea, por último adicione o 

fermento. 

5. Untar a forma de bolo inglês com óleo e farinha, em seguida adicione a massa. 

6. Deixar a massa crescer na forma por 40 minutos. 

7. Pré-aqueça o formo a 200ºC por 15 minutos. 

8. Leve a assadeira ao forno e asse por aproximadamente 20 minutos até dourar ou a massa 

ficar cozida. 

 

Equipamentos e utensílios 

Forno 

Batedeira  

Tigela pequena 

Pincel 

Xícara  

Colher de sopa 

Colher de sobremesa 

Colher de chá 

Espátula 

Forma de bolo inglês 

 

Tempo de pré-preparo: 45 minutos 

Preparo: 20 minutos 

Característica: pão servido como lanche ou para preparo de sanduíches  

Rendimento (nº de porções): 5 fatias de 50 gramas 
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Dicas:  

➢ Para maior durabilidade, este pão pode ser armazenado em geladeira por até 3 dias em 

embalagem plástica hermeticamente fechada.  

➢ Os pães podem ser congelados por até 2 meses.  

➢ Para congelar, aguarde o pão esfriar por completo embale saco plástico hermeticamente 

fechado e sem ar no interior. Leve diretamente para o congelador.  

➢ Para descongelar o pão: Retire o pão da embalagem plástica, coloque sobre uma grade 

(como a do forno) e cubra com um pano fino. Algumas horas depois, o pão estará pronto 

a consumir. 

➢ Para ficar crocante após descongelamento, pré-aqueça o forno a 150ºC por 10 minutos, 

coloque o pão por 5 minutos. 
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