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RESUMO

O extrato solúvel de aveia (Avena sativa L.) é usado como alternativa ao consumo de leite, para
pessoas com intolerância à lactose. Entretanto, não existe na literatura estudos sobre o valor
nutritivo desse produto, confeccionado de forma caseira. Dessa forma, o presente estudo teve como
objetivo realizar a composição centesimal do extrato de aveia e avaliar a aceitação de preparações a
base desse extrato vegetal. Para a obtenção dos extratos, foram utilizados cinco lotes diferentes (200
g/lote) de aveia em flocos grossos e distintas marcas, os quais foram imersos em água quente
(80ºC) por cinco minutos, e posteriormente triturados e peneirados, para extração da fase solúvel. A
composição centesimal foi realizada em triplicata, sendo avaliados umidade, resíduo mineral fixo,
proteínas, lipídios, carboidratos disponíveis (pela diferença) e, fibra bruta. Para a avaliação
sensorial, foram produzidas duas preparações contendo o extrato solúvel de aveia, sendo eles o
estrogonofe de carne e o smoothie de banana e morango. Estas preparações foram avaliadas quanto
aos atributos sensoriais por meio de Escala Hedônica de 9 pontos, para determinar o Índice de
Aceitação (IA) dessas preparações. Os lotes avaliados geraram rendimento médio de 700 mL de
extrato de aveia. Os valores médios globais obtidos para a composição centesimal foram: umidade
91,02% (2,27); cinzas 0,18% (0,04); proteína 1,81% (0,07); lipídeos 2,62% (0,22); fibras 3,13%
(0,24); e carboidratos disponíveis 0,97% (0,01). Em relação à Analise Sensorial, o IA do
estrogonofe de carne foi de 89 % e o do smoothie de banana e morango foi de 92%, resultados
acima de 70% que indicam boa aceitação. Diante dos resultados analisados, é possível concluir que
o extrato solúvel de aveia em flocos grossos é uma ótima opção rica em nutrientes, para uso em
substituição aos produtos de origem animal, sendo bem aceito como ingrediente em preparações.
Palavras-chave: Análise de alimentos, Dietética, Culinária.

ABSTRACT
The soluble extract of oats (Avena sativa L.) is used as an alternative to the consumption of milk,
for people with lactose intolerance. However, there are no studies in the literature on the nutritional
value of this product, made in a homemade way. Thus, the present study had as objective to realize
the centesimal composition of the oat extract and to evaluate the acceptance of preparations based
on this vegetal extract. Five different lots (200 g/lot) of oats were used in thick flakes and different
brands, which were immersed in hot water (80ºC) for five minutes, then crushed and sieved, to
extract the phase soluble. The centesimal composition was performed in triplicate, being evaluated
moisture, fixed mineral residue, proteins, lipids, carbohydrates available (by difference) and crude
fiber. For the sensorial evaluation, two preparations containing the soluble extract of oats were
produced, being the beef stroganoff and the banana and strawberry smoothie. These preparations
were evaluated for the sensorial attributes by means of a Hedonic Scale of 9 points, to determine the
Acceptance Rate (IA) of these preparations. The evaluated lots generated an average yield of 700
mL of oat extract. The overall mean values obtained for the centesimal composition were: 91.02%
(2.27); ashes 0.18% (0.04); 1.81% protein (0.07); lipids 2.62% (0.22); fibers 3.13% (0.24); and
available carbohydrates 0.97% (0.01). In relation to sensory analysis, the AI of the beef stroganoff
was 89% and that of the banana and strawberry smoothie was 92%, results above 70% indicating
good acceptance. Considering the results analyzed, it is possible to conclude that the soluble extract
of oats is a great nutrient-rich option for use in substitution of animal products, being well accepted
as an ingredient in preparations.
Keywords: Food analysis, Dietetics, Cooking.
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APRESENTAÇÃO

O presente estudo surgiu de uma necessidade de conhecer o real valor nutricional do
extrato solúvel de aveia, usado em preparações, no projeto de extensão Oficinas culinárias,
coordenado pela Profª Drª Thaís Souza Passos. Durante a elaboração das informações nutricionais
dessas receitas, percebeu-se a ausência de informação sobre a composição centesimal desse produto
na literatura, vislumbrando dessa forma uma oportunidade de pesquisa que pudesse vir a preencher
essa lacuna de informação.
A pesquisa foi realizada nos Laboratório de Análise de Alimentos e Técnica
Dietética do Departamento de Nutrição, utilizando o extrato solúvel em cinco lotes diferentes.
Também foram obtidas informações sobre os atributos sensoriais desse extrato, por meio de
questionários aplicados durante as oficinas culinárias.
Este trabalho foi de grande relevância, visto a necessidade de aprofundar os
conhecimentos na composição desse produto. Abrindo também caminho para novas pesquisas
buscando o aperfeiçoamento de técnicas que possibilitem a utilização do extrato solúvel de aveia
em outros nichos de pesquisa, como na parte microbiológica e aplicação em novos produtos
comerciais. Dessa forma podendo vir a se tornar trabalho de conclusão de curso e, instrumento de
estudo para estudantes e profissionais das áreas de Saúde e Ciência de Alimentos.
Minha participação se deu por meio da execução das análises de composição
centesimal e tabulação dos resultados dos questionários de avaliação sensorial. Os dados obtidos
foram utilizados para elaboração do corrente trabalho de conclusão de curso da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, sendo formatado como artigo, escrito para ser submetido à Revista
Journal of Culinary Science & Technology.

ARTIGO ORIGINAL
O artigo abaixo foi elaborado conforme as normas da revista Journal of Culinary
Science e Technology, que possui qualis B2 e fator de impacto 0,57 da CAPES para a área de
Nutrição.
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Resumo
O presente estudo determinou a composição centesimal do extrato solúvel de aveia e, aceitação de
preparações a base desse ingrediente. O extrato foi obtido utilizando aveia em flocos grossos e água
aquecida, e posterior filtração. Os teores médios obtidos para a composição centesimal foram:
umidade 91,02%; cinzas 0,18%; proteína 1,81%; lipídeos 2,62%; fibras 3,13%; carboidratos
disponíveis 0,97%. Foram obtidos os valores de Índice de aceitação iguais a 89% e 92 %,
respectivamente, para estrogonofe de carne e smoothie de frutas vermelhas, indicando boa aceitação
(>70%). Conclui-se que o extrato é uma opção nutritiva e bem aceita de substituição ao leite.
Palavras-chave: Análise de alimentos, Dietética, Culinária.
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Introdução
O termo intolerância alimentar é usado para definir uma reação de sensibilidade no
organismo a algum alimento, que não tem caráter alérgico (Moreira et al., 2015). A intolerância à
lactose é uma disfunção que ocorre no intestino delgado, causada pela ausência de uma enzima
denominada β-D-galactosidase (lactase), que está presente na superfície das células intestinais.
Nesta situação, o organismo não consegue hidrolisar a lactose no leite e seus derivados a
monossacarídeos constituintes (glicose e galactose) (Quintaes, 2014; Martinez, 2006).
Pesquisas mostram que quase três em cada quatro pessoas no mundo (75%) reage mal aos
derivados do leite. No Brasil, estima-se que este percentual atinja 40% da população (Ponte et al.,
2016).
A patologia é caracterizada por dor e distensão abdominal, ruídos intestinais, flatulência e
diarreia induzida pela ingestão de leite e derivados lácteos (Deng et al, 2015). Os sintomas dessa
disfunção são reduzidos com a restrição de leite e derivados na dieta do paciente (Rocha, 2012).
Atualmente existem no mercado medicamentos contendo a enzima lactase, que favorece o consumo
do leite por parte da população com intolerância à lactose. Além da parte farmacológica, há também
a venda de leite de vaca com baixo teor ou sem lactose, leite de cabra e extratos solúveis à base de
vegetais (Mattar,2010).
Os extratos solúveis de vegetais são produtos obtidos por meio de processos de extração
aquosa utilizando leguminosas, cereais e oleaginosas, tendo aparência muito semelhante ao leite
bovino. Estes produtos são utilizados para substituir o leite bovino na dieta por um número
crescente de consumidores, por razões médicas ou como uma opção de vida. Os produtos a base de
soja dominam o mercado, mas vêm perdendo espaço para os produtos a base de outras matériasprimas, como por exemplo, de endosperma de coco e da aveia, amêndoas, arroz, linho e sementes
de quinoa (Mäkinen, 2014).
No grupo dos cereais, a aveia (Avena sativa L.), tem um grande destaque, devido ao valor
nutricional, por conter aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, sais minerais e fibras essenciais para
o equilíbrio do organismo (Borges, 2006). As fibras alimentares, especificamente as beta-glucanas,
presentes nesse alimento atuam diretamente no trato gastrintestinal humano. Elas agem diminuindo
a absorção de gorduras, aumentando o peristaltismo intestinal e atuando no combate ao colesterol.
Participando também, da regulação do tempo de trânsito intestinal e apresentando alto poder de
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saciedade. Devido a tais benefícios a aveia é reconhecida como alimento funcional pela ANVISA
(Gutkoski et al, 2007; Saydelles et al, 2010).
Em relação às propriedades físico-químicas da aveia, ressalta-se a capacidade de
solubilidade, ação geleificante e propriedades de estabilização da superfície, tais como formação de
espuma (Wrolstad et al, 2003). Estudos demonstraram que os derivados de aveia apresentam maior
viscosidade em comparação aos do trigo e centeio, devido à composição de amido e a presença de
beta-glucanas, proteínas e lipídios (Zięć et al, 2011). Os géis formados pelo amido da aveia são
propensos a retrogradar menos em comparação aos de amido de trigo (Zhou et al, 2000).
Os processos de industrialização da aveia resultam no floco, farinha e farelo (FLOSS, 2005).
Alguns autores sugerem que os flocos de aveia têm teores de fibras maiores em comparação à
farinha de aveia, devido ao menor processamento. Além de ter uma maior aceitabilidade (Vieira,
2001; Wrolstad et al, 2003).
O extrato solúvel de aveia vem sendo utilizado como substituto do leite, por pessoas
intolerantes à lactose ou por preferências alimentares. A indústria já disponibiliza rotulagem das
suas formulações comerciais. Entretanto, não existe na literatura estudos sobre o valor nutritivo
desse produto, confeccionado de forma caseira. Sendo assim, o presente trabalho tem como
principal objetivo realizar a composição centesimal desse derivado, analisando seus aspectos
nutricionais e aceitabilidade de preparações a base de extrato de aveia.

Materiais e métodos
Obtenção do extrato de aveia
Foram utilizados flocos grossos de aveia adquiridos no comércio da cidade de Natal-RN,
entre janeiro e julho do ano de 2017. Foi priorizado que fossem de marcas e lotes diferentes.
Para o preparo das amostras, utilizou-se 200g de aveia por lote, os quais foram imersos em
água quente (80ºC) por cinco minutos (1aveia:4 água p/v), posteriormente, o conteúdo foi triturado
e peneirado, para extração da fase solúvel.
Determinação da composição centesimal do extrato de aveia
A composição centesimal foi realizada em triplicata, segundo as normas do Instituto Adolfo
Lutz,1985, sendo avaliados umidade (estufa a 105°C), resíduo mineral fixo (incineração em mufla a
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550ºC), proteínas (Kjekdahl com índice de conversão 6,25), lipídios (Soxhlet), carboidratos
disponíveis (pela diferença) e, fibra bruta, segundo a metodologia de Weend (Horwitz,2000). As
mensurações foram realizadas em triplicata e em base úmida.
Algumas alterações na metodologia foram necessárias para se adequarem ao material
estudado, no caso da umidade foi preciso utilizar a areia tratada, para obtenção do valor percentual
de umidade. A areia obtida próximo as dunas no bairro de satélite –Natal, cerca de 2300, passou
primeiramente por uma digestão com 1 parte de HCL:2 partes de água. Depois por vários dias foi
lavada com água destilada, até atingir o pH de neutralidade, 7. Por fim foram feitos os ensaios de
cloreto e de substancias solúveis em HCL. Essa foi uma metodologia adaptada da farmacopeia
brasileira (2010). Já para obter os resultados de resíduo mineral fixo, foi necessário calcinar o
cadinho (550º C), para evitar extravasamento do material,
Foi utilizado os fatores de conversão de Atwater para obtenção do valor calórico do extrato.
Sendo considerado para cada 1 grama de carboidrato disponível, 4 Kcal, o mesmo vale para cada 1
grama de proteína. Já cada 1 grama de lipídeo equivale a 9 Kcal (Merrill & Watt ,1973).
Avaliação sensorial das preparações a base de extrato de aveia
O extrato de aveia foi utilizado como ingrediente principal em duas preparações, sendo elas
estrogonofe de carne (Tabela 1), feito com carne de patinho, molho de tomate caseiro, mostarda
caldo de legumes caseiro, elaborado a partir de cascas e aparas de legumes e cebolinha. E smoothie
de banana e morango (Tabela 2), formulado a partir de uma mistura de banana e morango
congelados homogeneizados ao extrato de aveia com auxílio de um liquidificador.
A Análise Sensorial foi realizada por meio de questionários (1) aplicados aos 20
participantes do projeto de extensão intitulado “Oficinas Culinárias para Diabetes, Hipertensão e
Intolerâncias Alimentares: integração de conhecimentos em Nutrição, promoção da saúde e da
interação na comunidade acadêmica”, realizado no Departamento de Nutrição da UFRN.
Destacando que todos os participantes apresentaram comprovação médica para os diagnósticos de
intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Foi utilizado Teste de Escala Hedônica
estruturada

de

9

pontos,

com os

seguintes

pontos: desgostei extremamente,

desgostei

moderadamente, desgostei regulamente, desgostei ligeiramente, indiferente, gostei ligeiramente,
gostei regulamente, gostei moderadamente e gostei extremamente.
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Para o cálculo de Índice de Aceitabilidade do produto, foi adotada a expressão: IA (%) = A
x 100/B, em que, na qual A= nota média obtida para o produto e, B= nota máxima dada ao produto.
O IA ≥ 70% mostra que as preparações tiveram boa aceitação por parte dos provadores
(Dutcosky,1996).
Análise estatística
Foram determinadas as médias e desvios padrões para cada determinação realizada. Para
realizar a exclusão de lotes com dados de composição centesimal discrepantes (p<0,05), foi
utilizada Análise de Variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey. A análise estatística foi realizada
utilizando o software GraphPad Prism 5.03.

RESULTADOS
Os teores médios obtidos para cada lote avaliado por meio da composição centesimal e valor
calórico são apresentados na Tabela 3.
Foi observado que, para as determinações de umidade, proteínas, lipídeos, fibras e
carboidratos não foi detectada diferença significativa entre os lotes avaliados (p>0,05). Entretanto,
apenas os teores de cinzas apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre o lote 4 e os demais
avaliados, sendo este, portanto, excluído da determinação do teor médio de cinzas do extrato de
aveia.
Em relação à Analise Sensorial, todas as preparações analisadas obtiveram valores de índice
de aceitação (IA) superiores a 70%, sendo que o estrogonofe de carne obteve IA de 82% e, o
smoothie de banana e morango obteve 92%, as notas atribuídas estão apresentadas em gráficos
(apêndice 4 e 5).

DISCUSSÃO
Até o momento, na literatura não há o registro da composição centesimal de extrato solúvel
de aveia caseiro, bem como a Análise Sensorial de preparações que tenham este extrato como
ingrediente principal. Com isso, o presente estudo buscou investigar a composição centesimal do
extrato solúvel de aveia e compará-la aos valores descritos em outros estudos com extratos vegetais.
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Em relação aos teores de umidade, o resultado encontrado corrobora com os achados de
Jaekel et al. (2010) que alcançaram valores de umidade semelhantes para as bebidas mistas de arroz
e soja (cerca de 90%). Esta situação é resultado da semelhança entre o processamento para obtenção
do extrato. Rodrigues & Moreti (2008) encontraram, no extrato de soja, teor de umidade de 94,12%
acima do obtido neste trabalho. Esse fato provavelmente aconteceu, em virtude de diferenças dos
grãos e pela disparidade no processo de processamento, já que o padronizado no presente estudo
não foi de acordo com o utilizado por Rodrigues & Moreti (2008), pois os pesquisadores utilizaram
uma temperatura inferior ao do estudo aqui descrito.
Cardarelli & Oliveira (2000) obtiveram extrato de castanha-do-Pará, por meio da prensagem
da torta da castanha, na proporção 1:2 (castanha:água). O teor de umidade deste extrato foi de
80,32%, sendo menor quando comparado aos extratos de aveia, o que pode ser explicado pelas
diferenças na composição do alimento analisado.
Ferberg et al. (2002) elaboraram duas formulações de leite de castanha do Brasil, ambas
pasteurizadas a 50°C, sendo a primeira, com uma extração que continha oito partes de água para
uma de castanha do Brasil. E a segunda, com duas extrações, com quatro partes de água e uma de
castanha do Brasil. Ao avaliarem o percentual de cinzas, os autores encontraram valores de 0,40% e
0,20% respectivamente. Os teores de cinzas obtidos nesse trabalho são inferiores aos valores
encontrados no estudo de Ferberg et al. A mesma situação acontece no estudo de Rodrigues &
Moreti (2008), eles determinaram, no extrato de soja, teor de cinzas de 0,23%. Esse fato se dar
principalmente por diferenças na composição dos gêneros alimentícios analisados.
Em relação ao teor de proteínas, não foram encontradas diferenças significativas, sendo a
média obtida de 1,82%. Esses valores se assemelham aos obtidos por Jaekel et al. (2010), entre 1,0
% e 2,1 %, em bebidas mistas de extratos de arroz e soja. Os resultados estão de acordo com o
esperado para alimentos de origem vegetal, que se caracterizam por ter teores proteicos menores
(Yonamine, 2011).
Os valores de fibras obtidos nesse estudo estão acima dos encontrados nos escassos
trabalhos com extratos vegetais. Jaekel et al. (2010) obtiveram percentuais de 0,20 a 0,31%,
respectivamente, para bebidas mistas de soja e arroz. Essa diferença se dá em função da aveia ser
rica em fibras, assim como já é bem explanado na literatura.(Gutkoski et al, 2007; Saydelles et al,
2010).
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Os teores de lipídeos não diferiram entre os lotes estudados (p ≤ 0,000). Entretanto, foram
maiores que o esperando inicialmente, por se tratar de um extrato vegetal. Tanto os estudos de
Jaekel et

al.

(2010)

quanto

Rodrigues

&

Moreti (2008) obtiveram valores menores,

respectivamente, 0,65% e 1,00% em extratos de soja e arroz. Esse fato provavelmente se dá pela
alta presença de fibras de caráter solúvel, essas em contato com os lipídeos, condensam-se e
formam géis (Saydelles et al, 2010). Desta forma, no processamento do extrato, as fibras carrearam
uma maior quantidade de lipídios. Todavia, quando comparado ao leite de origem bovina, o extrato
apresenta um valor bem inferior, o que é benéfico, pois, atualmente, os consumidores têm buscado
alimentos com baixos teores de gorduras saturadas e valor calórico, já que a obesidade é
considerada epidemia mundial (Cuppari, 2014).
Em relação aos carboidratos disponíveis, quando comparados a estudos com outros extratos,
apresentaram valores inferiores, como no caso do trabalho de Jaekel et al. (2010) e Rodrigues &
Moreti (2008), que obtiveram percentuais de 1,28% e 1,50%, respectivamente. Isto pode ter
ocorrido devido a divergências no processamento, como quantidade de água utilizada na
desintegração dos grãos e principalmente por diferenças na composição dos cultivares.
Quando analisado o valor calórico do extrato solúvel de aveia, foi observado a presença de
diferença significativa entre dois lotes avaliados, quando comparados aos demais, o lote 2 e o lote 4
(p<0,05). Um dos possíveis motivos é a variação dos grãos entre as marcas, diferenças no processo
de obtenção desses cultivares. Assim como justificou Vieira (2001), quando analisou aveia de
marcas distintas, ele encontrou algumas diferenças entre os grãos de aveia, em seus aspectos
centesimais.
Em comparação com outros extratos vegetais, consumidos popularmente, o extrato solúvel
de aveia mostrou ter valor calórico total inferior aos demais. Valim (2003), quando analisou bebida
à base de extrato de soja, encontrou o valor de 56 Kcal em 100g de amostra, enquanto no presente
estudo o valor médio obtido foi de 34 kcal em 100 g de extrato. Jaekel et al. (2010) ao estudar
bebidas preparadas com diferentes proporções de arroz, encontrou obteve 48 Kcal em 100 g de
extrato, valor acima do resultado aqui apresentado. Dessa forma o extrato solúvel de aveia, se
mostra como uma boa opção para pessoas que necessitam fazer restrição calórica.
Resultado semelhante ocorre quando são comparados os valores calóricos das preparações
analisadas sensorialmente, o estrogonofe de carne e o smoothie de morango, com alimentos
semelhantes que são produzidos de forma clássica, com derivados do leite. O estrogonofe de carne
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com extrato solúvel de aveia apresenta valor calórico de 148 Kcal, enquanto que uma preparação
similar apresenta em média 173 Kcal (Unicamp, 2011). Já o smoothie de morango tem em 100g um
valor energético de 55 kcal, um produto similar como o milk shake tem em média 161 Kcal
(Unicamp, 2011).
A Análise Sensorial é uma ferramenta chave não só no desenvolvimento de novos produtos
como na seleção e caracterização de matérias primas, no estudo de vida útil, na identificação das
preferências dos consumidores por um determinado produto e, finalmente, na seleção dos sistemas
de envase e das condições de armazenamento para a otimização e melhoria da qualidade (Dutcosky
2007).
As preparações avaliadas por meio de Escala Hedônica obtiveram valores superiores a 70%,
o que segundo Dutcosky (2007), indica uma boa aceitabilidade do produto. O estrogonofe de carne,
apresentou o valor do seu IA semelhante ao obtido por Santos et al (2014) para elaboração de
preparações em restaurante universitário de João Pessoa-PB, em estudo de avaliação sensorial com
estrogonofe de frango com creme de soja, no qual obtiveram IA de 87,85%. Isso mostra a
aplicabilidade de extratos vegetais em preparações salgadas tradicionais, do hábito dos brasileiros.
O smoothie obteve um índice de aceitação expressivo, mostrando assim grande aprovação
por parte dos provadores. Isso, possivelmente, deve-se ao fato de conter em sua formulação banana
e morangos congelados, conferindo assim uma consistência e sabor semelhante aos milk-shakes e
bebidas açucaradas, que agradam bastante o público em geral. Essa estratégia de mistura com outros
ingredientes é importante, pois a aceitação de extratos vegetais na forma pura ainda é limitada, visto
que a maioria dos extratos prontos para o consumo disponíveis no mercado é acrescida de
ingredientes, que conferem doçura e/ou aromatizantes, com o intuito de mascarar o sabor
característico de fontes vegetais (Rodrigues, 2003).
Jaekel et al (2010) em seu estudo para obtenção de bebida mista de arroz e soja, obtiveram
valores de aceitação de 76% adquiridos pelas médias das avaliações de 80 provadores, com idade
entre 17 e 40 anos. Já o presente trabalho com um produto semelhante, apresentou um índice de
aceitação maior (92%), o qual pode ser atribuído à boa combinação de sabor e textura.
O estímulo ao consumo de produtos à base de extrato solúvel de aveia deve estar associado
não só aos constituintes nutricionais e funcionais inerentes a este ingrediente. Também está
relacionada às características sensoriais apreciáveis pelos consumidores, as quais podem ser
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facilmente obtidas, como demonstrado neste estudo em que a associação do extrato com variados
ingredientes, sejam esses doces ou salgados, possibilitando na obtenção de preparações com
características sensoriais agradáveis.

CONCLUSÃO

O extrato solúvel de aveia apresentou uma composição centesimal interessante em
termos nutricionais, principalmente pelo alto teor de fibras quando comparado aos demais
extratos vegetais. Além disso, as preparações com esse ingrediente obtiveram uma boa
aceitação, indicando assim que o extrato solúvel de aveia é uma ótima alternativa como
ingrediente para preparações e dietas isentas de lactose e proteína do leite.
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Anexos

ANEXO 1- Normas da revista

Apêndices

Tabela 1. Formulação do estrogonofe de carne com extrato de aveia e per capita (em grama ou
mililitro) dos ingredientes utilizados
Alimentos

Peso liquido/per capita
(g ou mL)

Água p/extrato de aveia

44,00

Alho

0,5

Aveia em flocos

8,40

Carne Patinho

51,00

Cebola Branca

13,00

Coentro

1,50

Cebolinha

3,00

Mostarda

3,58

Óleo de soja

3,00

Sal

0,82

Alho

0,40

Azeite de Olivia

1,20

Cebola

3,03

Manjericão fresco

0,38

Orégano desidratado

0,04

Sal

0,12

Tomate

35,63

Tabela 2. Formulação do smoothie de banana com morango com extrato de aveia e per capita (em
grama ou mililitro) dos ingredientes utilizados
Alimentos

Peso liquido/per capita
(g ou mL)

Banana

61,60

Morango

113,33

Extrato de aveia

120

Tabela 3. Composição centesimal do extrato solúvel de aveia (Avena Sativa L.)
Composição Centesimal (%)
Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5 Média (DP)

Umidade

91,80

87,10

92,90

91,30

92,00

91,02 (2,27)

Cinzas

0,17

0,16

0,17

-

0,15

0,16 (0,03)

Proteínas

1,81

1,86

1,89

1,79

1,71

1,81 (0,07)

Lipídios

2,62

2,95

2,48

2,70

2,36

2,62 (0,22)

Fibras

3,55

2,98

3,07

3,03

3,00

3,13 (0,24)

Carboidratos disponíveis

0,97

0,95

0,98

0,97

0,98

0,97 (0,01)

Valor calórico (Kcal/100g)

34,10

36,60

33,93

34,64

32,57

34,56 (1,56)

*Médias e DP de três repetições
*Letras maiúsculas iguais, em colunas diferentes, não diferem significativamente segundo o teste de Tukey
(p>0,05).

Figura 1. Gráfico de notas atribuídas ao estrogonofe de carne

Figura 2. Gráfico das notas atribuídas ao smoothie de banana e morango

Material suplementar
ANEXO 1-

OFICINA CULINÁRIA DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE

Departamento de Nutrição – UFRN
Nome: _________________________________________________ Idade: ________
Profissão: __________________________________________________
Há quanto tempo foi diagnosticado (a) com intolerância à lactose?
( ) Desde que nasci
( ) Menos de 1 ano
( ) 1ano
( ) 2 – 4 anos
( ) 5 anos ou mais
É difícil evitar os alimentos à base de lactose? ( ) Sim ( ) Não
Você insiste em consumir esses alimentos? ( ) Sim
( ) Não
Faz uso de algum medicamento para intolerância à lactose?
( ) Sim ( ) Não
Qual? ______________________________________________
O que você sente mais falta de consumir? Ordene.
( ) Pizza
( ) Requeijão
( ) Iogurte
( ) Bolo
( ) Brigadeiro
( ) Leite
( ) Café com leite
( ) Sorvete
Você costuma substituir o leite por:
( ) Leite de soja
( ) Leite de arroz
( ) Leite de castanhas
( ) Leite de aveia
( ) Leite de amêndoas
( ) Leite sem lactose ou com teor reduzido em lactose
( ) Outros Quais?_____________________________________________________
Você procura receitas diferenciadas para preparar em casa? ( ) Sim

( ) Não

Avalie abaixo, de acordo com a sua preferência, as preparações realizadas na Oficina:
A. Estrogonofe de carne com extrato de aveia
( ) Gostei extremamente
( ) Gostei muito
( ) Gostei moderadamente
( ) Gostei ligeiramente

( ) Indiferente
( ) Desgostei ligeiramente
( ) Desgostei moderadamente
( ) Desgostei muito
( ) Desgostei extremamente
Comentário:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
B. Smoothie de banana e morango
( ) Gostei extremamente
( ) Gostei muito
( ) Gostei moderadamente
( ) Gostei ligeiramente
( ) Indiferente
( ) Desgostei ligeiramente
( ) Desgostei moderadamente
( ) Desgostei muito
( ) Desgostei extremamente
Comentário:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

