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Introdução
Bebida láctea é o produto obtido a partir de leite ou leite reconstituído e/ou

derivados de leite, fermentado ou não, com ou sem adição de outros ingredientes,
onde a base láctea representa pelo menos 51% (m/m) dos ingredientes do produto
(Brasil, 2005). A crescente exigência dos consumidores aumentou o interesse em
pesquisa de novos produtos lácteos que desempenham efeitos fisiológicos
benéficos, os alimentos funcionais que, contendo probióticos e prebióticos são
considerados simbióticos (Schrezenmeir & Vrese, 2000). Para um efeito sinérgico na
implantação e proliferação de probióticos a seleção de microrganismos e prebióticos
são necessárias (Ferreira & Teshima, 2000). Assim, os galactooligossacarídeos
(GOS) vêm sendo considerados como ingredientes funcionais apresentando grande
potencial. Entretanto, na adição de novos ingredientes para elaboração de
alimentos, é importante verificar possíveis alterações sensoriais. Portanto, o objetivo
deste trabalho foi escolher sensorialmente um padrão comercial e uma formulação
de bebida láctea adicionada de soro de leite modificado enzimaticamente
enriquecido com GOS para desenvolver uma bebida láctea simbiótica.

Metodologia
Um teste sensorial de Ordenação com 31 julgadores para avaliar 4 amostras

de bebidas lácteas comerciais, visando verificar diferenças em relação ao sabor
morango para escolha de um padrão foi realizado. Ordenou-se em escala de 4
pontos (1 = mais sabor e 4 = menos sabor), aplicando-se o teste não paramétrico de
Friedman (p<0,05). As amostras (25mL) servidas em copos plásticos descartáveis,
codificados com números aleatórios de 3 dígitos, foram apresentadas em
delineamento experimental quadrado latino a 12°C.

Após a escolha do padrão foi utilizado um Teste de Diferença do Controle
(n=35) com 4 formulações com 3% de GOS variando preparado de frutas (X e Y) e
edulcorante ou açúcar sendo avaliados dulçor e sabor residual, utilizando escala de
9 pontos e aplicando Teste de Dunnett (p<0,05).

Com a formulação mais próxima ao padrão e o padrão foi realizada um Teste
de Comparação Pareada (n = 35), utilizando a Tabela de Roessler (p<0,05).

Resultados e Discussão
De acordo com o teste de ordenação, a soma de ordens de Friedman e os

resultados de freqüência (Tabela 1) foi demonstrado que a amostra C permaneceu
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na primeira posição o maior número de vezes (menor pontuação), sendo apontada
como aquela que apresentou sabor morango mais acentuado podendo ser utilizada
como padrão para elaboração da formulação de bebida láctea sabor morango.

Tabela 1. Diferença de soma de ordens entre as amostras comerciais obtida
pelo Teste de Ordenação

Diferença de soma de ordens Módulos da diferença
A-B 72-80 8
A-C 72-57 15
A-D 72-104 32*
B-C 80-57 23
B-D 80-104 24
C-D 57-104 47*

*amostras diferentes (p<0,05)

Através do Teste de DUNNET apenas a amostra A no dulçor não demonstrou
diferença significativa do padrão, porém, para o sabor residual todas as amostras
diferiram do padrão (Tabela 2).

Tabela 2. Doçura e sabor residual no Teste de Diferença do Controle

Amostra Média ± Desvio padrão
Doçura Sabor Residual

Padrão 4,66 ± 0,97ª 5,06 ± 1,00a

A 5,49 ± 2,33ª 6,40 ± 2,21b

B 6,03 ± 2,43b 6,69 ± 2,25b

C 6,49 ± 2,02b 6,49 ± 1,95b

D 6,77 ± 2,16b 7,03 ± 1,93b

*Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas significativas entre as
amostras e o padrão (p<0,05). Amostras: A = preparado de frutas X e edulcorante; B =
preparado de frutas X e açúcar; C = preparado de frutas Y e edulcorante; D = preparado de
frutas Y e açúcar.

A amostra A foi utilizada, juntamente com o padrão a fim de se determinar a
amostra preferida, resultando numa preferência significativa pelo padrão. Após o
teste, foi verificada a descrição frequente do gosto salgado e sabor residual de
remédio, característicos do soro de leite e do edulcorante, respectivamente, na
amostra A. Portanto, atualmente na continuidade deste trabalho está sendo
desenvolvida uma nova formulação visando a minimização destas características
percebidas.

Conclusões
Foi possível, através de análise sensorial, escolher uma amostra padrão de

bebida láctea comercial sabor morango e utilizá-la para realizar estudos
comparativos no atual desenvolvimento de novas formulações.
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