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Introdução
 A substituição parcial por cloreto de potássio é recomendada nos queijos, pois as diferenças sensoriais e físico-químicas não são 

significativas quando comparado com a salga por cloreto de sódio, sendo uma boa opção para indivíduos que buscam uma vida saudável. 
Sendo o Queijo Minas Frescal um alimento que possui em média 153 à 383mg/100g de produto, por estar presente diariamente na 
alimentação dos brasileiros e ser o terceiro queijo mais produzido no Brasil com 9,1% (ficando atras apenas da mussarela e queijo prato), a 
substituição por cloreto de potássio na salga do queijo Minas Frescal pode contribuir para a redução do consumo de sódio. (SILVA, FERREIRA; 
2010)

Objetivos
 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da substituição do Cloreto de sódio (NaCl) por Cloreto de potássio (KCl) na composição 

físico-química e aceitação sensorial do queijo Minas Frescal.

Material e Métodos
 Os queijos foram fabricados segundo a tecnologia tradicional e ao final foram colocados nas diferentes salmouras (20 por cento de sal): 

QS=1NaCl; QS2 =3NaCl:1Cl e; QS3 = 2NaCl:2KCl e deixados durante 1 hora. Após esse período os queijos foram levados para a secagem por 
24 h, embalados a vácuo em sacos plásticos e armazenados a 5 graus. Após 5 dias de fabricação foram realizadas análises físico-químicas 
(AOAC, 2003) e aceitação sensorial (MEILGARD et al, 1999). Os resultados foram analisados pelo programa Statistic.

Resultados e Discussão
 A substituição parcial de NaCl por KCl não alterou a composição físico- química 

 dos queijos. Para a aceitação sensorial os queijos não apresentaram diferenças 

 significativas em relação aos atributos aparência, impressão global, aroma e 

 textura.  Em relação ao atributo sabor os queijos QS3 apresentaram médias de aceitação inferiores aos dos queijos QS1 e QS2. Alguns 
provadores relataram que os queijos QS3 apresentavam um sabor amargo.Os queijos com substituição de até 25% de KCl foram os mais 
aceitos , sendo imperceptível a diferença no sabor entre esse queijo e o  queijo com  salga 100%NaCl.

Conclusão
 A substituição parcial do NaCl por KCl não influenciou a  composição físico-química do queijo Minas Frescal. O queijo com a salga 

3NaCl:1KCl  (QS2) foi o mais aceito pelos provadores, sendo imperceptíveis as diferenças quando comparado com o controle (QS1). Sendo 
assim, o KCl além de ajudar a manter o sabor salgado, pode ser usado em até 25% na substituição do NaCl, sem perdas na palatabilidade do 
queijo Minas Frescal.
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