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RESUMO

O objetivo desse estudo foi desenvolver uma receita culinária nutritiva, de baixo custo, especifica para adolescentes. Para tanto, um grupo de 4 acadêmicas do 5° período de

nutrição elaborou, no laboratório de técnica dietética, a “Torta Nutritiva”. Para o seu preparo da utilizou-se: 1 prato de couve flor, 2 ovos, 2 copos “tipo americano” de farinha de

arroz, 6 colheres de sopa de linhaça e 2 copos “tipo americano” de leite (massa). Todos os ingredientes da massa foram batidos no liquidificador. Para o recheio utilizou-se, 400g

de frango desfiado, 1 cebola pequena, 3 dentes de alho, 2 cenouras cozidas em cubos pequenos, ½ maço de brócolis cozido, 2 tomates médios, ½ caixa de creme de leite e 2

colheres de sopa de óleo. Primeiramente, refogou-se o frango com alho, cebola e sal. Em seguida, bateu-se o brócolis cozido com o creme de leite no liquidificador. O creme de

brócolis foi adicionado ao frango. Posteriormente, colocou-se em uma assadeira untada, uma camada da massa, o recheio e novamente a massa. A mesma foi coberta com

orégano. Assou-se em forno pré-aquecido (180ºC) por aproximadamente 10 minutos.  A porção de 50g possui o valor energético de 44Kcal, carboidratos=5,2g, proteínas=3,5g,

gorduras totais= 1g, gorduras saturadas=0,3g, gorduras trans=0, fibra alimentar=2g, sódio=74mg. Custo total: R$13,59. Rendimento: 2Kg (40 fatias de 50g). Após o preparo a

receita foi submetida a uma avaliação por um júri técnico (composto por 6 professores), 34 acadêmicos do curso de enfermagem e 35 do curso de nutrição. Os mesmos

degustaram a receita e atribuíram notas de 0 a 10 aos atributos de criatividade, apresentação (aparência e acabamento), paladar (sabor e aroma) e consistência. Após o cômputo

das notas a “Torta Nutritiva” apresentou nota média de 8 pontos. Assim, considera-se que essa preparação culinária atende as necessidades nutricionais dos adolescentes,

possui baixo custo, boa aparência e paladar. Sugere-se que a mesma seja avaliada sensorialmente por adolescentes.
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