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RESUMO

Nos últimos anos, tem havido uma crescente busca por um estilo de vida mais saudável e uma alimentação que promova a saúde, o bem-estar e previna doenças. E por conta

disto o mercado de alimentos funcionais vem crescendo, criando oportunidades para o lançamento de bebidas diferenciadas que utilizem frutas e ervas em sua composição,

como os Licores que são usados desde os tempos mais remotos como fármaco. A fabricação de licores naturais funcionais ajuda a contornar os problemas relacionados à

comercialização das frutas, permite aproveitar a matéria prima existente em propriedades rurais contribuindo para o aumento da renda familiar, geração de mais empregos e

impostos. O trabalho objetivou desenvolver um licor funcional com propriedades calmantes, através da maceração em álcool de cereais, de frutas “in natura” e ervas, que

possuam características funcionais e terapêuticas em comum, e que além de um sabor agradável e requintado tragam benefícios à saúde do consumidor. Os licores foram

avaliados sensorialmente pelos métodos de aceitação (escala hedônica 7 pontos) e preferência e, também, foram realizadas análises físico-químicas de ºBrix e teor alcoólico.

Foram desenvolvidas duas formulações de licor composto de banana, limão e ervas com propriedades calmantes, sendo uma com maior proporção de ervas (T1) e a outra com

maior proporção de banana (T2), que foram avaliadas por 51 provadores não treinados. Os resultados foram analisados estatisticamente utilizando Teste de F de snedecor

(p>0,05). Tanto os resultados da análise sensorial quanto a análise estatística dos resultados, demonstraram que ambas as formulações foram bem aceitas e apresentaram

mesma aceitação sendo viáveis suas produções, apresentando uma média de 5,75 para T1 e 5,80 para T2 na aceitação global. A formulação T2, que apresentou o maior score

foi considerada a preferida pela maioria, e esta foi avaliada físico-quimicamente e obteve-se 64,3ºBrix e teor alcoólico de 19,46ºGL.
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