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Resumo - O leite é um alimento fundamental na nutrição de crianças e na dieta de adultos por 

ser rico em proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, além do cálcio. Entretanto 

muitos organismos podem apresentar intolerância ou alergia aos seus componentes. Nessa 

perspectiva a alergia alimentar pode ser definida como uma reação adversa a um antígeno 

alimentar mediada por mecanismos fundamentalmente imunológicos. O presente estudo teve 

como objetivo desenvolver uma bebida substituta as fórmulas infantis e do próprio leite, sem 

sua presença, mas também ausente de produtos derivados de soja ou milho, utilizando peito 

de frango como fonte alimentar de baixo custo e rico em nutrientes. Foram formulados três 

tipos de leite com sabor cereja, morango e abacaxi. O delineamento experimental utilizado foi 

o de análise sensorial com 15 provadores, com idades entre 09 meses a 13 anos, com 4 

diferentes quesitos sensoriais (aparência, sabor, odor e textura). O leite que apresentou maior 

aceitação foi o sabor cereja. Já o leite sabor morango e sabor abacaxi avaliados pelas crianças, 

apresentaram índices elevados de reprovações em diferentes análises sensoriais. 

 

Palavras chaves: Alergia Alimentar, Intolerância a Lactose, Leite, Frango. 

 

 

 

 



Introdução 

 

A alergia alimentar é um termo mal empregado e mal compreendido pelo público 

geral, pois esse termo compreende duas categorias: a hipersensibilidade alimentar e 

intolerância alimentar. O risco de desenvolver a alergia alimentar depende de hereditariedade, 

exposição a um alimento (antígeno), permeabilidade gastrointestinal e fatores ambientais. 

Presume-se que a hereditariedade desempenhe um papel importante no desenvolvimento da 

alergia (MAHAN, 2002). 

Sendo assim intolerância alimentar é uma reação adversa a um alimento causada por 

reações tóxicas, farmacológicas, metabólicas ou idiossincrásicas ou substância química no 

mesmo. A hipersensibilidade alimentar ocorre quando o sistema imunológico reage com uma 

substância ou alimento, que geralmente é inofensiva ou que a mesma seja prejudicial. A 

hipersensibilidade alimentar inclui também as reações mediadas por imunoglobulinas E (IgE). 

A maioria das alergias alimentares são reações mediadas por IgE do tipo I com um processo 

imunopatólogico reproduzível através de uma determinada reação de causa ou efeito. 

A exposição a um antígeno é um pré-requisito para o desenvolvimento de alergia 

alimentar. Podem ocorrer reações alérgicas após a exposição inicial a um antígeno e 

sensibilização de células imunológicas. Em todas as idades a alimentação é considerada muito 

mais que uma necessidade básica para a sobrevivência do individuo e também da espécie, 

sendo assim além de suprir os nutrientes necessários ao crescimento e desenvolver a 

manutenção de funções fisiológicas, envolve também aspectos importantes do relacionamento 

psicossocial (MAHAN, 2002). 

As crianças quanto mais jovens, maior a dependência em relação ao suprimento 

adequado de nutrientes e também maior será o peso do envolvimento emocional em relação às 

práticas alimentares. Tem sido observado um aumento de problemas alérgicos promovidos 

por alimentos em crianças e jovens nas últimas décadas, o que tem contribuído negativamente 

para a qualidade de vida da população tornar-se um problema de saúde em todo mundo. 

É crescente os índices de crianças e adultos portadores de alergias ou intolerâncias aos 

nutrientes que compõem as fórmulas das bebidas lácteas e desse gênero alimentício, o que 

levou a formular e testar a aceitação por degustação de uma bebida substituta em crianças de 

09 meses a 13 anos de idade. 

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo geral: desenvolver uma bebida substituta as fórmulas infantis, sem a presença de 

leite, soja ou milho, utilizando peito de frango como fonte alimentar de baixo custo e rica em 

nutrientes. 

Objetivo específico: avaliar a aceitabilidade da bebida desenvolvida utilizando de peito de 

frango, a partir de análise sensorial. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido com base na disciplina de Tecnologia de Alimentos do 

Univag - Centro Universitário de Várzea Grande, Mato Grosso. 

A receita utilizada para formulação do leite de peito de frango foi baseado na receita 

disponível no Portal da Família (2010). Assim, foram desenvolvidos três tipos de leite de 

peito de frango com sabores distintos, a saber: morango, abacaxi e cereja. 

A metodologia empregada foi à mesma para os três tipos de leite, alterando somente o 

sabor. Para a fabricação dos leites testados, foram utilizados os seguintes ingredientes: 1 litro 

de água, 200g de peito de frango, 3 colheres de sopa rasa de creme de arroz, 1 pitada de sal, 1 

colher de sobremesa de óleo de girassol, 1 colher de sobremesa de carbonato de cálcio, 1 

colher de sobremesa de aromatizante artificial e 2 colheres de pó de gelatina, sendo para cada 

leite um sabor (morango, abacaxi e cereja). 

Para o preparo, o peito de frango foi cozido por 40 minutos aproximadamente, até 

próximo do ponto de desmanchar, em seguida deixou-se esfriar. Posteriormente foi batido no 

liquidificador e passado na peneira, em seguida levado novamente ao fogo e adicionado todos 

os outros ingredientes mencionados acima. Após atingir o ponto de fervura, esperou-se esfriar 

novamente e acondicionou na geladeira, pronto para ingerir (Figura 2). 

 
  Figura 2 - Processo de esfriamento para acondicionar na geladeira. 

  Fonte: Autor. 



 

Após a fabricação da bebida, foram realizados delineamentos experimentais, utilizado 

análise afetiva, determinada pela participação de 15 crianças de 09 meses a 13 anos, nos 

gêneros feminino e masculino, para verificação de sua aceitação e a ação que poderia se 

desenvolver. Cada avaliador recebeu uma determinada dose de cada tipo de leite e uma ficha 

técnica para avaliação das análises sensoriais para cada sabor de leite de peito de frango. 

Aplicou-se o teste de preferência escala hedônica facial (DUTCOSKI, 1996), 

analisando a aparência, sabor, odor e textura, atribuindo os quesitos “gosto muito” e “gosto” 

para total satisfação dos consumidores avaliados, validando aprovação do produto. O quesito 

“nem gosto/ nem desgosto”, identifica consumidores indecisos que não se decidiram quanto à 

aprovação para o produto e os quesitos “desgosto” e “desgosto muito” demonstram total 

insatisfação, reprovando o produto. 

A ficha de escala hedônica facial utilizada na avaliação por crianças poder ser 

visualizada na figura 1. 

 

 

 

Resultados e Discussões 

 

Aceitação da Aparência por Crianças 

 

No quesito aparência, o leite sabor cereja testado em crianças, obteve maior aceitação 

com 73.35%, 20% mostraram-se indecisos e 6.65% reprovaram. Para o sabor morango, 

26.65% aprovaram o leite, 33.35% ficaram indecisos e 40% não aprovaram. Já em relação ao 



sabor de abacaxi, obteve-se uma maior aprovação em relação ao sabor morango e menor que 

o sabor cereja com 46.65%, 26.65% permaneceram indecisos e 26.70% reprovaram (figura 3). 

 

 
  Figura 3 - Porcentagem de aceitação da aparência dos leites avaliados em crianças. 

  Fonte: Autor. 

 

Aceitação do Sabor por Crianças 

 

Em relação ao quesito sabor, o leite sabor cereja avaliado em crianças obteve maior 

aceitação novamente com 53.35%, 26.65% mostraram-se indecisos e 20% reprovaram. No 

sabor morango, 40% aprovaram o produto, 26.65% mostraram-se indecisos e 33.35% não 

aprovaram. Já em relação ao sabor de abacaxi, a aprovação foi menor que o sabor cereja e 

menor que o sabor morango com 33.35%, 40% permaneceram indecisos e 26.65% não 

gostaram (figura 4). 

 

 
  Figura 4 - Porcentagem de aceitação do sabor dos leites avaliados em crianças. 

   Fonte: Autor. 



Aceitação do Odor por Crianças 

 

No quesito odor, o leite sabor cereja, atingiu maior aprovação novamente com 60%, 

20% se mantiveram indecisos e 20% não aprovaram. O sabor morango obteve 26.65% de 

aprovação, 33.35% ficaram indecisos e 40% não gostaram. Já o sabor de abacaxi, alcançou 

uma aprovação de apenas 20%, 33.35% se manteve indeciso e 46.65% reprovaram (figura 5). 

 

 
  Figura 5 - Porcentagem de aceitação do odor dos leites avaliados em crianças. 

   Fonte: Autor. 

 

Aceitação da Textura por Crianças 

 

Para finalizar, o quesito textura do leite sabor cereja mais uma vez manteve maior 

aprovação com 46.70%, 26.65% de indecisos e 26.65% não aprovaram. Para o sabor 

morango, 26.65% aprovaram o produto, 40% mantiveram-se indecisos e 33.35% não 

gostaram. Por fim, o sabor de abacaxi foi aprovado em apenas 6.65%, 40% permaneceram 

indecisos e 53.35% não aprovaram o produto (figura 6). 

 



 
  Figura 6 - Porcentagem de aceitação da textura dos leites avaliados em crianças. 

  Fonte: Autor. 

 

Diante dos resultados encontrados, ficou evidenciado que alguns dos ingredientes 

utilizados na elaboração do leite de peite de frango pode ter influenciado direta ou 

indiretamente na reprovação da aceitação do produto. A quantidade de sal e de peito de frango 

utilizada proporcionaram sabores e odores intensos, mesmo na presença de aromatizante 

artificial e dos sabores utilizados. A textura final do leite foi outra problemática constatada em 

virtude desta ser arenosa, mesmo tendo sido coada em peneira após a trituração no 

liquidificador. A aparência foi o único quesito avaliado que obteve maior índice de aceitação. 

As médias finais para as avaliações realizadas nos quatro sentidos, foram obtidas a 

partir da somatória dos percentuais dos quatro quesitos utilizados para cada sabor, como 

mostra a figura 7. 

 

 
  Figura 7 - Média final dos percentuais de aprovação com  relação aos leites avaliados. 

   Fonte: Autor. 



 

 Dessa forma, verificou-se que o leite sabor cereja, apresentou uma média satisfatória 

na avaliação dos quatro sentidos, tendo aprovação de 58,85%, o que pode estar relacionado 

com maior capacidade de mascaramento do odor e sabor em função da utilização do sabor 

cereja. Já o sabor morango teve somente 25% de aceitação em crianças. Tal reprovação pode 

estar relacionada com o forte odor e sabor já mencionado, na qual o sabor morango não 

mascarou como desejado os sentidos avaliados. Por conseguinte, o leite sabor abacaxi, 

apresentou à média mais baixa para os quatro quesitos, com apenas 16.15% de aprovação, 

fato este que também poder estar ligado com a não combinação de sabores e odores no 

produto final do leite. 

Nesse mesmo contexto, Bedin (2010), em uma pesquisa de aceitação de bebida 

desenvolvida a partir do peito de frango, encontrou uma média de aceitação por adultos de 

53.25%, sendo esta maior que a média encontrada no presente trabalho avaliada por crianças 

no leite de sabor morango e menor que a média encontrada na avaliação por criança no leite 

sabor cereja. 

Por fim, em conformidade com as comparações já estabelecidas, Cavalcante et al. 

(2009), em uma abordagem sobre o efeito da adição de amêndoas da castanha de caju nas 

propriedades sensoriais do iogurte adoçado com mel, constatou-se que as amostras de iogurte 

de castanha apresentaram ótima aceitação, sendo mais apreciada em aparência, aceitação 

global, aroma, sabor e textura. 

Dessa forma, é crescente a formulação de novas bebidas e produtos substitutos aos 

produtos já existentes no mercado atual. Entretanto, esses produtos possuem o mesmo valor 

biológico ou até superior em relação aos produtos já existentes. Como não foi encontrado 

nenhum trabalho realizado abordando o mesmo tema que o presente estudo, recomenda-se 

rever a metodologia utilizada e sugere-se o desenvolvimento de novos estudos abordando a 

substituição do leite já existentes por um leite desenvolvido a partir de peito de frango, visto 

que este possui um rico valor nutricional. 

 

Considerações finais 

 

De acordo com os resultados obtidos por meio da análise sensorial, estima-se que o 

leite de peito de frango pode ser uma boa alternativa para o consumo humano, mas deve ser 

trabalhada sua aceitação em alguns aspectos sensoriais, como sabor, odor e textura. 



Assim, sugere-se o desenvolvimento de novos estudos abordando a substituição do 

leite de vaca, de soja e de milho por um leite fabricado com peite de frango, alterando a 

metodologia empregada no presente estudo, diminuindo a quantidade de sal e de frango, 

acrescentando um novo ingrediente a ser estudado para diminuir o sabor e o odor intenso do 

frango e a textura arenosa, para que se possa trabalhar uma melhor aceitação do consumidor. 
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