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1. INTRODUÇÃO
Alimento funcional é aquele alimento ou ingrediente que, além das funções
nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual, produz efeitos
metabólicos e/ou fisiológicos e/ou benéficos à saúde. Esses alimentos são
considerados promotores de saúde e podem estar associados com a diminuição
dos riscos de algumas doenças crônicas, sendo um grande beneficio se
introduzido desde a infância.

2. Objetivos
2.1.


Objetivo Geral

Enriquecer o valor nutricional dos alimentos oferecidos pelo centro de
panificação escolar;

2.2.


Objetivos específicos:

Incluir alimentos funcionais como linhaça, aveia, trigo integral, biomassa da
banana verde, frutas e verduras na preparação dos produtos do centro de
panificação escolar;



Testar as receitas tradicionais com acréscimo de alimentos funcionais;



Observar a aceitabilidade dos novos produtos;

3. Metodologia
3.1.

Materiais:



Equipamentos do centro de panificação escolar



Alimentos - linhaça, aveia, trigo integral, biomassa da banana verde, frutas
e verduras;



Planilha de aceitabilidade dos produtos;

3.2.

Métodos:

3.2.1. Local de realização e beneficiários
Centro de panificação escolar do município de Corupá/SC, com distribuição
dos alimentos produzidos as escolas e CEI’s do Município, beneficiando todas as
crianças matriculadas no município;
3.2.2. Inicio do projeto
O projeto iniciou no ano de 2011, e continua ativo ate os dias atuais.
3.2.3. Teste das receitas:
Durante um mês as colaboradoras do centro de panificação escolar, farão
adaptação do receituário padrão com a inclusão dos alimentos funcionais, para
adequação das receitas. Após este período será determinado o novo receituário
padrão com a inclusão dos alimentos funcionais;

3.2.4. Distribuição dos alimentos da “PADARIA FUNCIONAL’:
Um dia por semana cada escola e CEI do município estarão recebendo os
produtos produzidos pela “PADARIA FUNCIONAL”, beneficiando todas as
crianças matriculadas na rede municipal de ensino.

3.2.5. Avaliação da aceitabilidade:
A avaliação da aceitabilidade será feita pelo percentual de alunos que
provam a nova alimentação, sobras limpas e sobras sujas.

4. RESULTADO
Obteve-se produtos, como pães, bolos, cucas e biscoistos, ainda mais
nutritivos sem perder a qualidade, sabor, textura e aroma. A aceitabilidade é de
100%, sem sobras.

5. CONCLUSÕES FINAIS
Os alimentos funcionais como aveia, linhaça, alguns vegetais verdes entre
outros, são muitas vezes difíceis de serem consumidos por boa parte das
crianças. Através da inclusão destes ingredientes nas receitas básicas de pães,
biscoitos, bolos e outros conseguimos aumentar o consumo dos alimentos
funcionais pelas crianças.
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