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SNACK

• Porção de alimento menor do que uma 
refeição principal e ingerida entre essas 
refeições.

• Barritas de frutas 

• O seu consumo tem vindo a aumentar 
nas sociedades ocidentais e a utilização 
exclusiva de ingredientes naturais, com 
propriedades reconhecidas como benéficas 
para a saúde do consumidor, é uma das 
tendências de mercado.

Desenvolvimento de snacks em forma de barrita a 

partir de fruta desidratada, amêndoa e mel, produtos 

endógenos ou emergentes da Beira Baixa



Preparação de 14 formulações  preliminares

Desidratação de fruta

cereja dióspiro mirtilo pêssego



Preparação no forno (120ºC, 15 min) 

ou no congelador (-20ºC, 60 min)



Aceitação sensorial avaliada por um painel de 10

provadores, considerando o Sabor e a Textura com recurso a

uma escala de 9 pontos, na qual a pontuação de 5,0 foi

definida como o mínimo de aceitação sensorial.

Selecionou-se a formulação de cereja, amêndoa com pele e mel, 

preparada no forno para o processo posterior de otimização, 

utilizando a Metodologia de Superfície de Resposta



.

Preparação dos snacks

50% de cereja desidratada

(Prunus aviun cv. Satin)

35% de amêndoa

(Prunus dulcis cv. Ferraduel)
15% de mel multifloral

120ºC/13min







Estudos de vida útil do 
produto do ponto de vista 
microbiológico e sensorial

Etapas de um estudo 

acelerado de vida útil



• Verifica-se que o tempo de 

vida útil estimado, 

considerando a  Apreciação 

global,  variou entre 50 dias 

(50ºC) e 220 dias (5ºC).

O tempo de vida útil estimado para o 

snack é de 108 d quando armazenado a  

25ºC.

Alimento semiperecível



Snack de pêssego Snack de pêssego 

e cardamomo 

Snack de cereja Snack de dióspiro 

Pêssego 
desidratado 

Pêssego 
desidratado 

Cereja 
desidratada 

Dióspiro 
desidratado 

Amêndoa Amêndoa Amêndoa Amêndoa 

Sementes de 
girassol 

Sementes de 
girassol 

Sementes de 
girassol 

Sementes 
de girassol 

Aveia Aveia Aveia Aveia 

Pinhão Pinhão Pinhão Pinhão 

Compota de 
alperce e 
nectarina 

Compota de 
alperce e 
nectarina 

Compota de  

frutos vermelhos 

Compota de 
casca de 
laranja 

- Cardamomo Óleo de coco Melaço de 
coco 

- - - Sementes 
de sésamo 

 

Snacks doces: formulações apresentadas pela empresa

cooperação na região EUROACE

Apresentação de snacks de dióspiro salgados, com queijo e azeitona de mesa.



Prova de snacks de cereja e de dióspiro por profissionais do setor alimentar

Feira Alimentaria & Horexpo Lisboa 

(participaram 79 consumidores)

Apreciação global de snacks de dióspiro e de cereja, 89% indiferente ou gostaram

Intenção de compra
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