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Introdução
 Os biscoitos estão presentes na maioria do lares brasileiros e são aceitos e consumidos por pessoas de diferentes faixa etária. Vêm 

sendo realizados estudos para elaboração de novas formulações - com substitutos de farinha de trigo, adição de fibras ou proteínas, adição de 
vitaminas - devido ao interesse dos consumidores por produtos alimentícios benéficos à saúde e com valor nutricional. A disponibilidade e 
variedade de produtos com qualidade para pacientes celíacos é reduzida. Na maioria das vezes, apresentam características sensoriais que não 
agradam ao consumidor e possuem um alto valor comercial, tornando-os inacessíveis às classes sociais menos favorecidas. A adição de fibras 
é um fator benéfico, pois diminui os níveis de colesterol no sangue, melhora o transito intestinal, dá saciedade, entre outros benefícios, 
reduzindo assim, a incidência de doenças crônicas como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e hipercolesterolemia.

Objetivos
 O objetivo deste trabalho foi desenvolver biscoitos tipo 'cookie' enriquecido com fibras destinado a celíacos e avaliar as características 

físico-químicas e sensoriais do produto.

Material e Métodos
 Foram elaboradas 4 amostras de cookies, sendo a primeira-controle, sem adição de fibras, a segunda-cookies 1, com 10% de fibras, a 

terceira-cookies 2, com 20% de fibras e a quarta-cookies 3, com 30% de fibras. Para a formulação dos cookies utilizou-se 50% de amido, 
17% de margarina, 15% de ovos, 12% de açúcar, 5% de chocolate e 1% de fermento. Para a mistura de fibras utilizou-se 2 partes de linhaça, 
1 parte de chia e 0,5 parte de Psyllium. As análises físicas dos cookies compreenderam os procedimentos descritos no macro método 10-50D 
da AACC (1995) para determinação do peso, espessura, diâmetro, volume e densidade. Foram feitas as análises químicas de acidez total 
titulável e pH, alem da determinação de composição centesimal: umidade, cinzas, lipídios e proteínas, de acordo com método descrito pelo 
Instituto Adolfo Lutz (SÃO PAULO, 2005). Na analise sensorial os 50 julgadores ordenaram por preferência em uma escala  de quatro pontos e 
avaliaram a intenção de compra.

Resultados e Discussão
 Nas características físicas, o peso pré e pós-cocção aumentaram com a adição da mistura de fibras. Após serem assados, houve 

diminuição do peso, devido à evaporação de água e consequentemente, diminuição da umidade. Nas características químicas e composição 
centesimal, houve diferença significativa na acidez, pH, cinzas e lipídeos, devido a adição de fibras. Na análise sensorial houve diferença 
significativa ao nível de 5% de significância entre os cookies controle e os cookies 30%, ou seja, os provadores perceberam a diferença entre 
as amostras, devido à maior porcentagem de fibras nos cookies 30% e a ausência de fibras nos cookies controle. A opção "compraria 
ocasionalmente" foi a mais observada, devido ao fato de ser um produto ausente de glúten e os provadores  terem como hábito o consumo de 
produtos que utilizam farinha de trigo em sua elaboração.



Conclusão
 Conclui-se que as características físicas e químicas dos biscoitos tipo 'cookie' estão dentro do padrão proposto por diversos autores. Já 

na aceitação sensorial, os provadores perceberam a diferença na porcentagem de fibras entre os cookies, tendo como preferência o cookie 
controle - com ausência de fibras, podendo-se concluir que quanto maior a adição de fibras, menor é a intenção de compra.
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