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1. RESUMO 

A fim de viabilizar um processo produtivo de molhos nutritivos e coloridos utilizando 

vegetais naturais voltados para crianças, foi desenvolvido um kit com quatro sabores 

de molho: beterraba (roxo), cenoura (laranja), mandioquinha (amarelo) e abacate 

(verde). 

 

2. INTRODUÇÃO 

O ketchup tradicional é produzido basicamente a partir de tomates pré-selecionados, 

água, açúcar, vinagre, sal e condimentos. Em resumo, essa composição de 

ingredientes agrega a uma porção (12g) de produto final apenas carboidratos e 

sódio. Com o aumento do consumo de fast foods1 e junk foods2, o consumo de 

molhos condimentados, como o ketchup, também cresceu. Assim, surgiu a 

oportunidade de criar uma nova linha de molhos cuja composição de ingredientes 

tenha maior valor nutricional agregado que os ketchups existentes atualmente no 

mercado. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um novo conceito de molhos 

nutritivos e coloridos que permitam agregar maior valor nutricional que os molhos 

existentes atualmente no mercado, além de definir o processo de fabricação e 

avaliar a viabilidade do seu lançamento. 

 

4. METODOLOGIA 

Após a identificação do problema, a escolha dos ingredientes foi realizada com base 

na cor, para atrair o público infantil, e nas propriedades nutricionais de cada um, que 

é uma preocupação dos pais. Sendo assim, foram escolhidos a beterraba, a 

cenoura, a mandioquinha e o abacate. 

O processo de fabricação dos molhos diferencia-se conforme o ingrediente utilizado. 

O preparo dos molhos de beterraba, cenoura e mandioquinha inicia-se com a 

                                                           
1 Fast food – comida rápida, do inglês. Significa comida pronta de rápido preparo para quem não dispõe de 
tempo, geralmente são sanduíches, pizzas, batata frita, etc. 
2 Junk food – comida lixo, do inglês. Geralmente comidas com alto valor calórico, ricas em gordura saturada, sal 
ou açúcar. 



mesma base, que consiste no cozimento do alimento, acrescido de sal e pimenta do 

reino, que é triturado para virar uma pasta. Com a base pronta, dá-se segmento à 

diferenciação dos sabores. A base de beterraba é misturada com gengibre in natura 

cru, a de cenoura com suco de laranja e a de mandioquinha com mostarda. 

Já o molho de abacate, foi inspirado no guacamole3. O processo de produção inicia-

se com a retirada da polpa do abacate, que é triturada junto com tomate, cebola, 

suco de limão, sal, pimenta do reino e salsinha. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a definição dos protótipos, foram realizadas duas pesquisas distintas. A 

primeira foi conduzida a partir de um questionário direcionado aos pais a fim de 

descobrir se haveria mercado consumidor para este novo conceito de produtos. Já a 

segunda, consistiu em uma análise sensorial com crianças entre 4 e 11 anos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira etapa deste estudo consistiu em avaliar a aceitação do produto, tanto dos 

pais quanto das crianças. Dentre os molhos testados, o resultado parcial da análise 

sensorial mostra que a cor que mais agrada as crianças é o tom de roxo e a que 

menos agrada é verde. Com relação ao sabor, o preferido é o guacamole e preterido 

é o de beterraba. 

                                                           
3 Guacamole – Iguaria típica da culinária mexicana; basicamente purê de abacate bem temperado que funciona 
como salada. 

Figura 1 – Protótipos molhos nutritivos: mandioquinha, beterraba, abacate e 
cenoura, respectivamente. 

Fonte: Próprios autores 



Já a segunda etapa será responsável por apresentar dados quantitativos da 

viabilidade técnica e financeira do desenvolvimento desse novo conceito de molhos. 
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4 LOBO, Amanda - Nutricionista, especialista em Nutrição Clínica e Mestre em Endocrinologia Clínica pela 
UNIFESP. 


