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Saúde

RESUMO

A farinha obtida do arroz, por não conter glúten, pode ser empregada em produtos destinados às pessoas com necessidades alimentares especiais 
como os celíacos. Além disso, a presença do amido resistente tem apresentado efeitos benéficos à saúde, especialmente por auxiliar no trânsito 
intestinal. Em função disto, objetivou-se verificar a viabilização da substituição da farinha de trigo por farinha de arroz na formulação da 
casquinha de sorvete. Além desta, é possível também utilizar o gengibre, pois os benefícios deste para a saúde centraliza-se no auxílio da perda de 
peso acelerando o metabolismo, na prevenção de náuseas e vômitos, atuando também como antioxidante e anti-inflamatório na prevenção de 
doenças como câncer de cólon-retal e ulceras no estomago. Os vários estudos comprovam os efeitos benéficos dos princípios químicos presentes 
no Zingiber officinale contribuindo para a saúde e bem-estar das pessoas. Trata-se de um estudo do tipo experimental descritivo e quantitativo, 
realizado no laboratório de técnica e dietética da Faculdade Estácio de São Luís, na cidade de São Luís - MA, em novembro de 2016. Participaram 
da pesquisa 30 avaliadores adultos, não treinados, de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 35 anos, sendo estes alunos da instituição. Para a 
elaboração da casquinha sem glúten enriquecida com gengibre, foram utilizadas duas claras de ovos processadas em batedeira até atingir o ponto 
de neve, posteriormente foram adicionados 50g de açúcar, em seguida foram acrescentadas 54g de farinha de arroz, 12g de amido, 7g de 
gengibre ralado, 20ml de manteiga derretida, homogeneizando todos os ingredientes. Logo após despeja-se uma quantidade suficiente da massa 
em uma forma já untada, levando ao forno pré-aquecido a 180°C, deixando dourar por cerca de 1 minuto e meio de ambos os lados. A casquinha 
sem glúten enriquecida com gengibre obteve os valores de aceitação correspondente a gostei muitíssimo (33,3% n=10), gostei muito (33,3% n=
10), gostei regularmente (26,6% n=8), desgostei muito (3,3% n =1), desgostei regularmente (3,3% n=1), sendo avaliados na amostra os atributos: 
sabor, cor, aparência e textura. Diante dos resultados apresentados neste trabalho, a casquinha sem glúten enriquecida com gengibre é um 
produto alternativo para uso de uma população com restrição ao glúten (celíacos) e rico em substâncias antioxidantes, antinflamatórios e 
termogênicos auxiliando na redução de peso.
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