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Objetivo: Apesar da diminuição da acuidade gustativa em idosos, conhecer sobre o que
eles gostam ou desgostam, fornecerá informações sobre alternativas de sucos nutritivos
para essa faixa de idade. Por isso, o objetivo desse estudo foi realizar a análise
sensorial de preparações, contendo alimentos germinados, por idosos de um programa
social. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo descritivo exploratório,
quantitativo desenvolvido com idosos freqüentadores do Programa Social Humanizar,
localizado no bairro São José, na cidade de Timóteo, Minas Gerais. Foram avaliadas
três amostras de sucos contendo sementes germinadas (Suco de abacaxi com sementes
de linhaça germinada, Suco de maçã com sementes de linhaça germinada e Suco verde
com sementes germinada de girassol e linhaça). Para análise sensorial dos sucos
utilizou-se a escala hedônica de 9 pontos. E para caracterização da população
utilizou-se um questionário contendo perguntas sobre: sexo, idade, estado civil,
escolaridade, informações socioeconômicas e de saúde.  Resultados: A análise dos
sucos (amostras 1, 2 e 3), foi realizada por (n= 49) provadores de ambos os sexos ,
sendo 76% (n=37) do sexo feminino e 24% (n=12) do sexo masculino, 94% (n=46)
eram alfabetizados e 6% (n=3)) analfabetos, em relação as doenças comuns na 3° idade
a hipertensão foi a mais comum entre os idosos pesquisados 57,14% (n=28), seguida
pela diabetes mellitus 44,89% ( n=22). Observou-se que a amostra 1 foi a mais bem
aceita com diferença significante da amostra 2 ( p = 0,016) e amostra 3 (p = 0,007).
Deve-se ressaltar que amostra 1 é a preparação de suco com abacaxi, sementes de
linhaça germinada e hortelã , ingredientes funcionais importantes para  a prevenção e
combate de desordens metabólicas e doenças correlacionadas à nutrição. Apesar da
amostra 3 ter dito maior pontuação que a 2 esse resultado não é significativo
(p=0,963). Conclusão: Concluiu-se que o suco amostra 1, que contêm linhaça
germinada, abacaxi e hortelã, é excelente fonte de vitaminas, minerais e ácidos graxos
essenciais, fundamentais para idosos, podendo ser utilizado como alternativa de
alimentação saudável. Os sucos da amostra 2 e 3 não tiveram diferença na aceitação.
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