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Introdução: Dentre os produtos de panificação, os biscoitos tipo amanteigado, são
muito difundidos e consumidos, apresentando vida de prateleira relativamente longa e
boa aceitação por consumidores de todas as faixas etárias. São importantes veículos
nutricionais, sobretudo quando são utilizadas em sua formulação, farinhas de melhor
qualidade nutricional, como é o caso da farinha de amaranto (Amaranthus sp.) e chia
(Salvia hispanica L.). A chia tem despertado a atenção de cientistas de alimentos pela
concentração em ácidos graxos poliinsaturados, proteína, fibra alimentar e substâncias
antioxidantes. O amaranto é um pseudocereal, com valor nutricional e funcional
superior aos cereais tradicionalmente consumidos no Brasil. Objetivo: O objetivo deste
estudo foi determinar a aceitação sensorial e intenção de compra de biscoitos doce,
tipo amanteigado, utilizando farinha de amaranto (FA) e chia em grãos (CG).
Metodologia: Misturas de FA e CG nas proporções de 100:00 e 90:10,
respectivamente, foram usadas na elaboração dos biscoitos F0 e F10, sendo estes
avaliados quanto à aceitação sensorial considerando os atributos aroma, cor, aparência,
sabor e textura, utilizando-se de escala hedônica estruturada de nove pontos; e intenção
de compra. Amostras de ambos os biscoitos foram servidas, monadicamente, a 76
provadores não treinados, com idades de 18 a 68 anos, residentes na cidade de Venda
Nova do Imigrante-ES. Os resultados foram submetidos à ANOVA e teste F (p<0,05),
utilizando o programa SAS.  Resultados: Ambos os biscoitos não diferiram (p>0,05)
entre si quanto aos atributos aroma, cor, aparência, sabor e textura, obtendo boa
aceitação pelos provadores, com escores localizados entre os termos “gostei
moderadamente” e “gostei muito”. Os avaliadores apresentaram atitude positiva
quanto à intenção de compra (certamente compraria) tanto para F0, quanto para F10,
não sendo verificada diferença (p>0,05) entre as amostras.  Conclusão: Os resultados
apresentados indicam uma possibilidade de utilização de farinha de amaranto e chia
em grãos na elaboração de biscoitos tipo amanteigado, contribuindo para a
diversificação dos alimentos isentos de glúten disponíveis aos doentes celíacos.
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