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RESUMO

A alimentação saudável na infância é de fundamental importância para que as crianças cresçam e se desenvolvam de maneira adequada. Atualmente, dada à escassez de

tempo, percebe-se um aumento na demanda de alimentos com preparo rápido. Com o intuito de elaborar uma receita culinária prática, rápida e que atenda as necessidades

nutricionais de crianças em idade escolar, propôs-se a elaboração do cupcake com feijão. Considerando que o cupcake é amplamente consumido devido ao seu sabor e

praticidade, a adição de feijão melhora o seu valor nutricional, principalmente, com relação às fibras e ferro, que são essenciais para as crianças em fase escolar. Para o preparo

do “Cupcake Divertido” utilizou-se: ¾ de xícara de chá de açúcar mascavo, ½ xícara de chá de chocolate em pó, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá de essência de

baunilha, 2 colheres de sopa de linhaça, 6 colheres de sopa de água, 1 e ½ xícara de chá de feijão preto cozido. Para a cobertura utilizou-se, 7 colheres de sopa de creme de

leite fresco, 1 colher de açúcar cristal e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. A porção de 60g (1unidade) possui o valor energético de 79Kcal, carboidratos=14,7g,

proteínas=0,3g, gorduras saturadas=1,54g, gorduras trans=0, fibra alimentar=2,8g, sódio=9,7g. O custo total da preparação ficou em R$11,75. Rendimento: 12 unidades (60g

cada unidade). Ao executar esta preparação observou-se que o custo é viável, os ingredientes, bem como, o modo de preparo são acessíveis e os utensílios utilizados são de

fácil manuseio, permitindo inclusive, que as crianças preparem essa receita juntamente com os responsáveis. Pode-se concluir que o “Cupcake Divertido” possui maior teor de

ferro e fibras quando comparado à receita tradicional. Além disso, ressalta-se a facilidade no preparo, custo, sabor, aparência e textura, compatíveis com a exigência do mercado.
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