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Introdução
 O Brasil é o primeiro produtor mundial de maracujá. O suco é a principal forma de comercialização da fruta. A casca do maracujá não é 

mais considerada como resíduo. A casca do maracujá é composta pelo flavedo e albedo, possui alto valor nutritivo, rica em vitamina c e do 
complexo b, minerais, carboidratos, proteínas e pectina. A casca vem sendo aplicada em vários alimentos como: doce em calda, paes, 
biscoitos. Os biscoitos tipo cookies apresentam grande consumo, principalmente entre as crianças. A chia é uma erva nativa da America 
central, composta por proteínas, óleo e fibra solúvel, possui também antioxidantes e aminoácidos, além de não conter glúten e possuir pouco 
sódio. 

Objetivos
 Elaborar um biscoito do tipo cookies com adição de chia e farinha de casca de maracujá com alto valor nutritivo.

Material e Métodos
 Obtenção da farinha: as cascas foram lavadas, cortadas e higienizadas em hipoclorito de sódio, enxaguadas e secadas em estufa a 60 

graus Celsius por 24 horas e triturado em moinho. A elaboração dos cookies foi realizada a partir de uma adaptação de uma receita comum de 
cookies, substituindo em 50 por cento da farinha de trigo por farinha da casca de maracujá. Foram preparados 2 lotes para análise. As 
analises físico-química foram realizadas de acordo com o instituto Adolfo Lutz 

Resultados e Discussão
 O PH do biscoito ficou em torno de 5,40, acidez em torno de 0,1 por cento, umidade em cerca de 6,11, fibra bruta 5,70 por cento, 

pectina (acido péctico) cerca de 12,9 por cento. A pectina é um dos principais constituintes estruturais da parede celular do maracujá, é 
conhecida com inúmeras propriedades. A pectina quando ingerida forma um gel, dificultando a absorção de carboidratos e da glicose produzida
no processo digestivo e também nas gorduras, ajuda ainda a redução de glicemia e na taxa de colesterol. A chia contém essa fibra solúvel, 
ajudando também no controle da glicemia e da pressão arterial.

Conclusão
 Houve um aumento no valor nutritivo do biscoito, devido a farinha da casca de maracujá e a chia conter pectina. Além de ter um poder 

de saciedade maior, também ajuda a controlar certas doenças como, pressão arterial e colesterol.
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