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  INTRODUÇÃO:
O  iogurte  pode  ser  considerado  uma  excelente  fonte  nutricional
desde  que,  durante  o  seu  preparo,  sejam  realizadas  práticas
adequadas na elaboração deste alimento. As vantagens do consumo
de cogumelos para a saúde humana são alvos de muitas pesquisas
no mundo, pois, nos últimos anos a busca por alimentos funcionais,
que tragam benefícios para o  ser  humano,  tem se mostrado uma
tendência internacional por uma procura de hábitos alimentares mais
saudáveis (Aida et al,  2009).  Sendo assim, a adição de pequenas
concentrações de cogumelos com propriedades nutritivas ao iogurte
poderá promover  maior  disponibilidade de nutrientes em um único
alimento, tornando a bebida mais funcional, saudável e ainda agregar
valor  comercial  ao produto.  Nesse sentido,  a  busca  por  alimentos
funcionais  e  saudáveis  e  também a  procura  por  informações  que
visem o  desenvolvimento  e  a  melhoria  de  tecnologias  acessíveis,
reduzindo  os  custos  podem  estimular  a  produção  e  consumo  de
iogurte em âmbito local e regional.  Com a finalidade de incentivar o
consumo de cogumelos comestíveis, especialmente o cogumelo do
Sol  (Agaricus  subrufescens),  em  função  de  suas  propriedades
nutricionais, terapêuticas e medicinais, a pesquisa foi realizada pois
um  dos  princípios  ativos  mais  estudados  em  cogumelos  é  o
polissacarídeo  Beta-D-Glucana,  o  qual  pode  entre  outras
funcionalidades,  atuar  na  redução  da  absorção  de  colesterol,
contudo,  seu  consumo deve  estar  associado  a  hábitos  saudáveis
(Figueirêdo  et  al,  2013).  O  objetivo  do  trabalho  foi  elaborar  uma
bebida inovadora, pioneira no mercado de alimentos e bebidas.

  MATERIAL E MÉTODOS:
O  projeto  foi  executado  nas  instalações  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia - campus Santa Inês (Laboratório de
Tecnologia  de  Leite  –  Pavilhão  da  Agroindústria  e  Laboratório  de
Microbiologia) durante o período compreendido entre março de 2016
a março de 2017. Os cogumelos utilizados na pesquisa foram obtidos
após um ciclo de cultivo com duração de 03 fluxos de produção. Os
carpóforos  foram  fatiados  e  submetidos  a  um  tratamento  a  40ºC
durante 72h em estufa de desidratação com circulação forçada de ar.
Finalizado o processo de desidratação, os carpóforos fatiados foram
triturados até a obtenção do cogumelo em pó (extrato farináceo). O
processo de elaboração do iogurte foi  realizado no Laboratório de
Tecnologia do Leite, no Pavilhão da Agroindústria (IF Baiano – Santa
Inês), a partir de uma formulação básica. Neste sentido, foi feito o
preparo  de modo artesanal,  utilizando equipamentos e instalações
básicas. Após a mistura permanecer sob a temperatura de 38-42º C,
o iogurte estava pronto e foram adicionadas diferentes concentrações
do cogumelo em pó. Em seguida foi realizada uma homogeneização
e, o iogurte manteve-se refrigerado (6º C ±2º C) para preservar suas
características  e  evitar  qualquer  contaminação  microbiológica
indesejável. 

Após a elaboração do iogurte  adicionado de cogumelo em pó,  foi
realizada a análise sensorial,  utilizando um Teste Afetivo.  O Teste
Afetivo utilizado foi o de preferência, uma vez que para a realização
do mesmo os julgadores não precisam ser treinados bastando serem
consumidores frequentes do produto em avaliação.

  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
O iogurte seguiu uma formulação básica após a pasteurização do
leite bovino. Em seguida, adicionaram-se diferentes concentrações
do cogumelo em pó.  Para avaliar qual a formulação mais desejada
pelo consumidor foi realizada uma análise sensorial. Esta pesquisa
está cadastrada na coordenação de pesquisa do campus, bem como
foi  aprovada  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Plataforma
Brasil/Universidade  Federal  do  Recôncavo  da  Bahia  em maio  de
2016,  sob  o  número  CAAE:  54414016.4.0000.0056  e  Parecer:
1.530.191. A presente invenção refere-se a produção de iogurte com
adição  de  açúcar  e  cogumelo,  que  possibilita  uma  inovação  em
produtos alimentícios.  O projeto executado resultou em Patente de
Invenção no INPI com o número do processo no INPI:  BR 10 2016
018766 4. Destaca-se ainda que a pesquisa foi desenvolvida sob os
preceitos  éticos  e  legais.  A  produção  da  bebida  pode  ser
caracterizada, como Iogurte com adição de cogumelo caracterizado
por  constituir-se  de  iogurte  adoçado  adicionado  de  cogumelo
(Agaricus  subrufescens)  em  pó,  o  qual  apresenta  em  sua
composição formulações de 0,6 g e 1,2 g de cogumelo desidratado
para cada 200mL de iogurte.NCLUÃO: 

 CONCLUSÃO: 
O projeto  culminou  com  a  elaboração  de  um produto  inovador,
elaborado a partir  de resíduos da atividade agropecuária,  sendo
submetido à patente de inovação. O produto, iogurte adicionado de
cogumelo, é um produto inovador que promove bem-estar e saúde
através  da  ingestão  de  componentes  naturais  devido  às  suas
propriedades nutricionais, terapêuticas, econômicas e ecológicas. 
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