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RESUMO 10 
A beterraba é uma raiz tuberosa vermelho-arroxeada, com grande aceitação sensorial 11 

devido sua grande quantidade de açúcar (ECHER et al., 2007). O cozimento 12 

proporciona maior palatabilidade, aroma e facilita a mastigação (SCHEIBLER et al., 13 

2010). A cocção de hortaliças pode ser feita de diversas maneiras e em tempos 14 

diferenciados, em água de ebulição, a vapor ou calor seco, variando o tipo de 15 

equipamento empregado, como por exemplo, fogão convencional e forno. Os diferentes 16 

métodos de cocção interferem na aceitação dos alimentos. O objetivo desse trabalho foi 17 

avaliar a aceitabilidade de beterrabas cozidas em diferentes tratamentos térmicos. As 18 

beterrabas foram selecionadas, higienizadas e cozidas em diferentes formas de cocção, 19 

sendo elas: vapor, pressão, forno e imersão. . Os tratamentos térmicos foram realizados 20 

no laboratório de Nutrição e Dietética da Unesp de Botucatu. Em seguida, as beterrabas 21 

foram analisadas sensorialmente seguintes atributos: aparência, odor, textura, sabor e 22 

avaliação geral através de teste afetivo – teste de aceitação por escala hedônica 23 

estruturada de nove pontos. Foi utilizado um painel com 60 provadores não 24 

selecionados e não treinados, de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos 25 

(BRASIL, 2005). Participaram da análise sensorial docentes, discentes e funcionários da 26 

Faculdade de Ciências Agronômicas/Unesp Botucatu. A análise dos dados foi realizada 27 

análise de variância no delineamento inteiramente ao acaso, seguida do teste de Tukey 28 

para comparação das médias. Foi realizada também uma análise de componentes 29 

principais. Para os provadores, a cor mais escura foi a do forno, seguida pela cocção a 30 

vapor, depois imersão e a mais clara foi a sob pressão. Não houve diferença entre os 31 

tratamentos térmicos para o aroma. No parâmetro sabor, as cocções em imersão, no 32 

vapor e na pressão não apresentaram diferença significativa, levando maiores notas do 33 

que a cocção no forno. Em relação à textura, a mais macia foi a do vapor, seguida pelas 34 

cocções na pressão e em imersão e a mais tenra foi a cocção no forno. Na avaliação 35 

global, a mais aceita foi a cocção sob pressão, seguida das cocções a vapor e em 36 

imersão e a menos aceita foi a cocção no forno.  37 
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