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Introdução
 O soro do leite é um resíduo que está sendo cada vez mais estudado no mundo pelo seu alto valor nutricional e por apresentar boas 

propriedades funcionais.  A técnica utilizada para recuperação da proteína do soro foi escolhida por apresentar quesitos que favorece a 
separação das proteínas dos demais componentes do soro. O coacervado na união com a proteína influencia na boa digestão e reduz o 
amargor. Atualmente, para a produção de um Shake existem empresas que investem tanto na área tecnológica com equipamentos e 
máquinas de alta qualidade, como na área de pesquisas nutricionais, qualidade e marketing. Cada vez mais estas empresas vêm ganhando 
mercado e servindo de modelo para outras empresas que fabricam estes tipos de produtos que apresentam boas qualidades e são fáceis de 
consumir e conservar.

Objetivos
 Elaborar um Shake com alto teor de proteínas, obtidas a partir do processo de coacervação do soro de leite, analisar a composição físico

-química do Shake, além de uma  avaliação sensorial, visando avaliar o grau de aceitação do produto.

Material e Métodos
 As proteínas do soro de queijo minas frescal foram extraídas em pH=3 e concentração de CMC(Carboxi metil celulose) 0,3% através de 

centrifugação a 5000 RPM por 15 minutos; Para elaboração da bebida foi utilizado soro obtido da dessora de queijo tipo minas frescal, proteína 
do soro, morango, açúcar, água, fazendo três bebidas com diferentes concentrações de soro. A caracterização físico-química dos produtos 
elaborados consistiu na determinação do teor de umidade, proteínas, lipídeos, pH, acidez e sólidos solúveis de acordo com os métodos 
analíticos da Association of Official Analitical Chemists-AOAC (2003) e do Instituto Adolfo Lutz (2005). No teste de aceitação, as bebidas foram 
analisados por 50 provadores não treinados e os quesitos avaliados foram: aparência, aroma, sabor e impressão global onde utilizou uma 
escala hedônica, a analise estatística foi feito pela ANOVA, e a comparação por Tukey.

Resultados e Discussão
 Acidez: não houve diferença entre 2 e 4%, pH quando mais proteína eu adiciono menor é meu pH, Cinzas: Não houve diferença entre as

três amostras, Umidade: Quanto mais proteína adiciono mais úmido fica o produto, Proteínas: Não houve diferença siguinificativa entre as 
amostras, Lipídios: Quanto mais proteínas adicionados menor meu teor de gordura, Sólidos Solúveis em grau brix quanto mais proteína 
adicionei maior meu teor de sólidos solúveis. E na minha analise sensorial observou se que quanto mais proteína eu adiciono em meu produto 
maior é a aceitabilidade do mesmo porque a proteína me da um produto mais viscoso e de melhor aparência .

Conclusão
 A proteína do soro do leite apresentou-se como uma boa matéria-prima para a produção do Shake, devido suas propriedades 

funcionais, tecnológicas de saúde contidas neste resíduo. Além disso, a utilização do soro pode reduzir impactos ambientais.Com a realização 
das análises físico-química e sensorial, a produção do Shake mostrou-se viável e bem aceita pelo público alvo e certamente representa uma 
opção a mais ao pequeno produtor e ao mercado brasileiro, em reutiliza-la.
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