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INTRODUÇÃO

z

• A Smallanthus sonchifolius, conhecida no Brasil como
batata yacon, tem se mostrado promissora como
ingrediente para o desenvolvimento de produtos benéficos
à saúde, principalmente devido a presença de frutanos do
tipo inulina e frutooligossacarídeos (FOS).
• Essa composição é de interesse devido as funções
prebióticas dessas fibras solúveis, sendo considerada uma
raiz com propriedades funcionais.
• Outro interesse na produção da yacon é devido ao seu
poder edulcorante e baixo índice glicêmico.
• Com a finalidade de se conhecer o conteúdo de
macronutrientes da yacon e também formular receitas
acessíveis a população, foi realizado um estudo do tipo
experimental, no qual foram feitas as análises com
métodos padronizados e reconhecidos de umidade, cinzas,
proteínas e lipídios.

RESULTADOS E DISCUSSĀO
A tabela 1 mostra o resultados das análises físico-químicas
nas raízes de yacon, em comparação a outros tipos de
raízes.
Tabela 1. Comparação da composição centesimal da batata
yacon com outras raízes

Preparações desenvolvidas com a batata yacon: mousse
de chocolate e bebida fermentada.

METODOLOGIA

Mousse de chocolate
com yacon

Bebida fermentada a
base de yacon

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que quando comparada a outras raízes (ex:
batata baroa, inglesa e doce) a yacon possui maior teor de
umidade, valores próximos de proteínas, lipídios e cinzas e
reduzido percentual de carboidratos.
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Com o restante das batatas foram elaboradas duas
preparações, a bebida de yacon e a mousse de yacon sabor
cacau.
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