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1 INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos o Rio Grande do Sul é responsável por aproximadamente 

90% da produção nacional de vinhos, sucos e outros produtos (MELLO, 2012). Uma 
alternativa para diversificar e agregar valor aos produtos com uva é o 
desenvolvimento de mousses, que se trata de uma sobremesa láctea obtida a partir 
de uma emulsão do tipo óleo em água, estabilizada por proteínas e incorporada de 
ar durante o batimento mecânico (OHATA, 2005). Entretanto, a maioria das receitas 
caseiras de mousse utiliza base láctica em sua composição, o que impossibilita o 
consumo por pessoas que possuem intolerância à lactose. Assim se faz necessário 
a elaboração de uma formulação de isenta de insumos de origem animal por 
similares de soja e associação de hidrocolóides. 

Por estas razões o objetivo deste trabalho foi avaliar a intenção de compra de 
mousses de uva sem ingredientes de origem animal, utilizando associações de 
hidrocolóides comerciais e derivados de soja. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A intolerância à lactose é uma deficiência da enzima lactase produzida no 
intestino delgado e que serve para decompor e absorver o açúcar. Em indivíduos 
intolerantes, a lactose ingerida permanece no intestino delgado sem sofrer hidrólise, 
onde é fermentada pela microbiota do cólon causando dores abdominais e diarreia 
(LEHNIGER, 1986).  Além disso, os veganos são um grupo de pessoas que não 
consomem alimentos de origem animal e nem utilizam produtos que empregam 
animais para fins comerciais.  

Sobremesas tradicionais do tipo mousse contem insumos derivados do leite e 
gelatina, os quais não são consumidos pelo referido segmento de mercado. 
Entretanto, a fim contornar essa problemática, derivados de soja e hidrocolóides 
podem substituir os insumos intolerados por indivíduos com essas restrições 
alimentares.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram preparadas mousses de uva substituindo a base láctica (leite 
condensado e creme de leite) e a gelatina, por creme de soja e associação de 
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hidrocolóides, respectivamente. Foram avaliadas três combinações de xantana e 
carboximetilcelulose (CMC), respectivamente: 1,0 e 0,4%; 0,7 e 0,7%; 0,4 e 1,0%. 
Foram mantidas constantes as concentrações dos demais insumos: creme de soja 
(Batavo, 24%), suco de uva (Maguary, 64,6%) e açúcar (União, 10%). Os insumos 
foram homogeneizados com mixer (Magefesa). Na análise sensorial das mousses foi 
empregado o Teste de Intenção de Compra, com 60 julgadores da comunidade da 
UNIPAMPA-Bagé. Cerca de 15g de cada amostra foram apresentadas aos 
julgadores em copos plásticos codificados e de forma aleatória.  

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 

Pela Figura 1 pode-se observar que a nota 4 (provavelmente compraria) foi 
citada pela maioria dos julgadores, seguida da 5 (certamente compraria) e da 3 
(tenho dúvida se compraria). Nenhuma das formulações foi apontada com 
certamente não compraria. As formulações com diferentes concentrações de 
hidrocolóides apresentaram pontuações aproximadas no Teste de Intenção de 
Compra. A melhor aceitação foi obtida para a mousse com concentração igual de 
xantana (0,7%) e CMC (0,7%), evidenciado que o equilíbrio funcional desses 
hidrocolóides conduziu a maior intenção de compra dos julgadores participantes.  

 
Figura 1 – Intenção de compra dos julgadores para as mousses de uva 

 

 
Fonte: Os autores 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mousse de uva sem insumos de origem animal empregando equivalente 
associação de hidrocolóides apresentou boa intenção de compra pelos participantes.  
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