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INTRODUÇÃO RESULTADOS

CONCLUSÕES

Além da exclusão do glúten, um dos principais
desafios tecnológicos e nutricionais a serem
superados no desenvolvimento de alimentos para
celíacos, é inserção de ingredientes enriquecidos com
nutrientes, que visem melhorar a qualidade nutricional
dos produtos. Nos últimos anos, uma opção que tem
despertado interesse dos pesquisadores, é a batata
doce de polpa alaranjada (BDPA), devido aos teores
apreciáveis de vitamina C, B2, B6, fibras dietéticas,
amido resistente, potássio, manganês e ferro, além de
β-caroteno, pigmento natural, que apresenta atividade
pró-vitamínica A.

Conclui-se que, a adição de BDPA foi um excelente
ingrediente para elaboração do biscoito polvilho rico
em vitamina A, com corante natural e contendo
minerais importantes para a dieta dos celíacos, como o
Ca e Fe.

• Para a elaboração do biscoito foram utilizados: a
polpa da BDPA, polvilho azedo, sal, ervas finas em
pó, óleo de palma e água.

• Foram determinados na polpa BDPA o teor de
carotenoides totais (TCT) e o perfil de minerais,
enquanto que, no biscoito apenas o TCT foi
determinado para cálculo do teor de vitamina A..

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi determinar o
potencial do uso da BDPA na elaboração de biscoito
polvilho enriquecido com vitamina A.

MATERIAIS E MÉTODOS

Figura 1:.Batata Doce de polpa alaranjada.
Fonte: http://www.nutricaoemfoco.com.br/pt-br/site.php?secao=alimentos.

Verificou-se que a BDPA apresentou 11209 µg/100g de
TCT e se destacou, em especial pelos teores de
expressivos de Ca (1080 mg/ Kg BDPA) e de Fe (4360
mg/Kg BDPA), minerais importantes para a dieta de
pacientes celíacos, devidos as perdas acarretadas
pela má absorção de nutrientes. O biscoito foi
classificado como RICO em vitamina A, pois 100g do
produto forneceu aproximadamente 75% ingestão
diária recomendada (IDR) para um adulto. O consumo
de 113 g e 44 g, desse biscoito foi suficiente para
suprir em 100% a IDR de vitamina A para gestante e
crianças de 1-3 anos respectivamente, grupos
susceptíveis a hipovitaminose A.
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