
um guia à nutrição



ALIMENTAÇÃO
EQUILIBRADA
E BEM-ESTAR
os desafios nos dias atuais



Atualmente o desejo em ter um estilo de vida saudável parece ser universal e 
tem se tornado símbolo de status. O que observamos cada vez mais é um anseio 
pelo bem-estar global, ou seja, práticas e atitudes positivas que vão além da 
tradicional combinação alimentação e atividade física e passam a envolver 
outras áreas de nossas vidas, como bem-estar espiritual, relacionamentos 
saudáveis, sono de qualidade, equilíbrio entre trabalho e lazer, entre outros. 

Na prática um dos grandes desafios para atingir tais objetivos consiste 
em adaptar tantas demandas à rotina complexa da maioria das pessoas, 
especialmente nas grandes cidades. Quando falamos em alimentação 
por exemplo, à medida que as pessoas ficam mais ocupadas, elas querem 
soluções mais práticas, inteligentes e ao mesmo tempo simples de suprir 
suas necessidades nutricionais sem ter de abrir mão de saúde e prazer ao se 
alimentarem. Assim, atributos como conveniência, sabor e propriedades 
funcionais tendem a ser bastante relevantes nas decisões de compra. Além 
disso, procedência dos ingredientes e propósito por trás dos produtores têm se 
tornado tão relevantes quanto os demais fatores já citados. 



O hábito de comer fora de casa não se resume 
a ocasiões especiais, mas faz parte do estilo 
de vida de uma parcela considerável da 
população. Segundo dados da Nielsen, 17% 
dos brasileiros realizam ao menos uma 
refeição fora de casa por dia, sendo almoço 
(citado por 72%) e lanches no período da 
tarde as refeições mais comuns. 

A fim de garantir um equilíbrio no aporte 
energético diário, bem como nas demais 
necessidades nutricionais dos indivíduos, a 
inclusão de pequenas refeições ao longo 
do dia possui papel fundamental por 
contribuírem com a formação de hábitos 
alimentares mais saudáveis que podem 
ajudar a prevenir doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT). 

ALIMENTAÇÃO
 FORA DO LAR
e os lanches intermediários



Além disto, são uma ótima estratégia 
para a manutenção de um peso saudável, 
já que ao realiza-los é possível manter 
níveis de glicemia mais estáveis e também 
evitar longos períodos em jejum, o que 
consequentemente pode levar a fome 
exacerbada e controle de saciedade 
prejudicada a longo prazo. Os efeitos 
positivos podem ser observados em um 
metabolismo energético equilibrado, com 
redução no risco de desenvolvimento de 
doenças crônicas como diabetes, obesidade 
e síndrome metabólica. 

Diante disto, com um planejamento 
alimentar adequado às necessidades de 
cada indivíduo e o auxílio de profissionais 
capacitados, é possível elaborar 
combinações nutritivas e saborosas de 
lanches a serem realizados em qualquer 
hora ou local. 





seja leve, seja fhom



sobre a

FHOM
ALIMENTOS



Somos uma indústria de alimentos paulista fundada em 1994, presente 
em todos os estados brasileiros com mais de 3.000 pontos de vendas 
ativos atendidos diretamente, alcançando cada vez mais destaque no 
segmento de produtos saudáveis e orgânicos e reconhecida pela tradição 
em qualidade com preços competitivos.

Em 1994 demos início às nossas atividades produzindo uma 
linha de Batatas Chips, Batatas Palha, Torradas Especiais 
e Croutons com a filosofia fornecer produtos de qualidade 
superior aos nossos clientes, respeitando princípios como 
inovação tecnológica, apresentação diferenciada e extremo 
cuidado na fabricação dos nossos produtos;

Em 2013 lançamos a linha Bem Orgânico sob supervisão das 
certificadoras ECOCERT e SVB, trazendo a versão orgânica das 
Batatas Chips e Palha, além das tradicionais torradas;

Pensando em praticidade e tendências em saúde e alimentação, 
montamos em 2016 uma nova planta fabril, onde são 
fabricados nossos Biscoitos de Tapioca com Quinoa, com 
Linhaça e Amaranto e com Chocolate, todos feitos com o mais 
restrito controle, para garantir a não contaminação com glúten, 
lactose, entre outros.



Todos os nossos ingredientes são cuidadosamente selecionados a fim de 
agregar mais qualidade nutricional aos produtos finais. A seguir destacamos as 

propriedades de alguns ingredientes utilizados em nosso portfólio.

NOSSOS
INGREDIENTES



Caracterizada como um pseudocereal*, a 
quinoa é originária da região dos Andes, 
sendo produzida principalmente no Peru 
e na Bolívia. Nos últimos anos tem sido 
reconhecida por seus benefícios nutricionais 
e conteúdo de proteínas de alto valor 
biológico, além de quantidades significativas 
de vitaminas do complexo B, minerais como 
magnésio, zinco, cobre, ferro, manganês 
e potássio, além de fibras. Pode-se dizer 
que seu perfil de aminoácidos é bastante 
superior a maioria de outros cereais e 
leguminosas, apresentando todos aqueles 

não essenciais como os dez essenciais. Seus 
valores estão perto dos estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), podendo 
ser considerada como proteína de excelente 
qualidade, comparável somente ao leite e ao 
ovo. Por conta de seu alto valor nutricional, 
sua adaptabilidade a diferentes zonas 
agroecológicas e seu potencial gastronômico 
e comercial, a FAO declarou 2013 como sendo 
o Ano Internacional da Quinoa. 

Quinoa (Chenopodium quinoa) 

*Grãos semelhantes aos demais cereais, mas que se destacam 
pelo alto teor e qualidade de proteínas, possuindo algumas 
vitaminas e minerais em maior quantidade, além de outros 
fatores botânicos.



Linhaça (Linun usitatissimun L.) 

A linhaça é a semente do linho, planta 
originária da Ásia e uma das mais antigas da 
história. Existem duas variedades de linhaça 
para o consumo humano, a marrom e a 
dourada, cujas cores são determinadas pela 
quantidade de pigmentos em seu revestimento 
e não apresentam grandes diferenças entre 
suas composições nutricionais. Em relação 
à região de cultivo, a linhaça dourada é 
cultivada em climas frios como o Canadá 
e o norte dos Estados Unidos sem o uso de 
agrotóxicos, ao contrário do que ocorre com 
a linhaça marrom, cultivada em regiões de 
clima quente e úmido como o Brasil. 

Trata-se de um dos alimentos de origem 
vegetal mais ricos em ácidos graxos 
ω-3, apresentando também quantidades 
elevadas de fibras e lignanas, uma classe de 
fitoestrógenos com propriedades antioxidantes, 
sendo, portanto, um alimento com grande 
potencial para modular o risco cardiovascular, 
além de estar associado a outros benefícios, 
como ação anti-inflamatória e promotora de 
saciedade. Sua composição apresenta cerca 
de 30 a 40% de lipídios, 20 a 25% de proteína, 
20 a 28% de fibras alimentares e vitaminas 
e minerais, entre elas a vitamina E, com 
importante função antioxidante.

Vários estudos têm demonstrado a 
eficiência da linhaça como hipoglicemiante, 
hipocolesterolêmica e hipotrigliceridêmica, 
sendo consenso entre os pesquisadores que 
o consumo diário aproximado de 12 gramas 
de linhaça triturada, equivalente a 1 colher 
de sopa, já seriam suficientes para obter tais 
benefícios.



Amaranto (Amaranthus spp.) 

Assim como a quinoa, o amaranto também 
é um pseudocereal originário da América 
Central, tendo representado a base da dieta 
de diversas civilizações pré-colombianas. Em 
1975, por incentivo da Academia Nacional 
de Ciências dos Estados Unidos da América 
houve um grande aumento nas pesquisas 
envolvendo o amaranto em função do seu 
alto valor nutritivo. Desde então, devido à 
sua capacidade de adaptação a diferentes 
condições de solo e clima, seu cultivo se 
difundiu por diversas regiões do mundo, 
inclusive no Cerrado Brasileiro.

Sua composição média apresenta cerca de 
15-16% de proteínas, 7-8% de lipídios, 50-
60% de amido e 8% de fibra alimentar, sendo 
considerado um grão de alta densidade 
energética. Merecem destaque o seu teor 
proteico, com um balanço de aminoácidos 
bastante adequado, bem como concentrações 
de fibras alimentares superiores a maioria dos 
grãos de cereais comuns (2%). Além disso, o 
amaranto é considerado boa fonte de minerais 
como cálcio, ferro, zinco manganês e fósforo. 
Estudos demonstram que o seu consumo 

regular pode contribuir para a redução nos 
níveis de colesterol sérico, o que por sua vez 
proporciona diversos benefícios para a saúde 
cardiovascular.

Diante de seu excelente perfil nutricional, 
diversas iniciativas têm incorporado o 
amaranto em preparações culinárias e 
industriais com o intuito de melhorar o valor 
nutricional das mesmas e oferecer uma 
alternativa ao uso do trigo ou outros cereais 
como ingrediente. 



Batata-doce (Ipomoea batatas [L.] Lam) 

Embora tenha se originado nas Américas 
tropicais, cerca de 75% da produção mundial 
de batata-doce vem dos países asiáticos. 
No Brasil trata-se de uma das raízes mais 
populares e atualmente ocupa o sexto lugar 
entre as hortaliças mais cultivadas. Por 
conta de seu valor nutricional repleto de 
propriedades funcionais e sua versatilidade 
tanto no uso culinário como pela indústria 
alimentícia, o interesse pela batata-doce tem 
crescido bastante nos últimos anos. 

Assim como qualquer tubérculo ou raiz, é 
composta principalmente de carboidratos, 
entretanto se destaca dos demais por possuir 
níveis elevados de compostos bioativos como 
antocianinas e β-caroteno, além de amido 
resistente e maior teor de fibras alimentares 

(2,6g vs. 1,2g na batata inglesa, por 100g 
do alimento), contendo, portanto, um baixo 
índice glicêmico. Disponível em uma ampla 
gama de cores da casca e da polpa, com 
variações que vão do branco até o amarelo-
alaranjado e o roxo intenso, a batata-doce 
pode apresentar maior quantidade de 
determinados compostos dependendo de sua 
coloração. As batatas-doces roxas possuem 
altos níveis de antocianinas, pigmentos 
responsáveis pela coloração que podem 
variar do vermelho ao violeta/azul e com 
alta capacidade antioxidante. Já aquelas 
de cor alaranjada são uma excelente fonte 
de carotenoides, principalmente β-caroteno 
(precursor de vitamina A), em concentração 
aproximadamente 10 vezes maior que as 
demais variedades. 



Tapioca
Também conhecida como beiju, é uma iguaria tipicamente brasileira, e tem 
sua origem entre os indígenas do norte do País. É feita com a fécula extraída 
da mandioca (amido, polvilho ou polvilho doce), que ao ser hidratada passa 
a ser denominada goma de mandioca. A fécula é a forma mais ampla de 
aproveitamento industrial da mandioca e é empregada como matéria-prima no 
processamento de diversos alimentos. 

A tapioca apresenta composição nutricional bastante simples, com elevado 
teor de amido e baixo teor de proteínas, lipídios, fibras e minerais, o que faz dela 
um alimento basicamente fonte de energia. Por conta de seu sabor suave e sua 
versatilidade, pode ser combinada com uma infinidade de sabores doces ou 
salgados; além disso, a ausência de glúten fez com que caísse no gosto popular, 
especialmente do público adepto de uma alimentação saudável. 



A mandioquinha, também conhecida como 
batata baroa ou batata salsa dependendo 
da região, é originária da região dos Andes 
da América do Sul. No Brasil, atualmente o 
maior produtor desta raiz, a mandioquinha 
foi introduzida por volta de 1900, trazida das 
Antilhas, sendo cultivada principalmente nas 
regiões Sudeste e Sul do país, onde ocorrem 
condições climáticas similares às de seu local 
de origem.

Caracteriza-se como um alimento 
essencialmente energético, apresentando 24g 
de carboidratos por 100g do alimento. Embora 
se constitua como boa fonte de vitamina 
A, apresenta também consideráveis níveis 
de fósforo, magnésio e potássio, essencial 
para a manutenção do equilíbrio ácido base, 
regulação hídrica, contrações musculares, 
entre outras. 

De uso culinário bastante variado, pode ser 
consumida em forma de sopas, purês, cozida, 
gratinada, na forma de chips, entre outros, 
sendo uma opção alternativa à batata inglesa, 
mandioca ou inhame. 

Mandioquinha (Arracacia xanthorrhiza) 



Morango (Fragaria × ananassa spp.) 
O morango é uma fruta de origem europeia, 
conhecida pelo seu baixo valor calórico e sua 
riqueza em minerais, vitaminas, flavonoides e 
fibras. Ele é rico em vitamina C, que ocupa, em 
média, 82mg/100g do peso fresco (o número 
vária de acordo com seu cultivo). Tornando-se 
classificada como uma das frutas mais ricas 
em ácido ascórbico.

Conhecida pela sua capacidade antioxidante, 
o extrato de morango possuí flavonoides com 
capacidades de inibir a proliferação de células 
de câncer de fígado obesidade, desordens 

gástricas, entre outras. Outros estudos 
comprovam que o morango também ajuda a 
reduzir fatores de risco cardiovascular, sendo 
eles: Hiperglicemia, dislipidemia, pressão 
arterial elevada e inflamação.

Quando a vitamina C e os flavonoides 
trabalham juntos, o perfil lipídico melhora. 
Controlando os níveis de colesterol , ajudando 
a reduzir o dano ao DNA celular e prevenindo 
o surgimento de doenças. Além de melhorar a 
defesa antioxidante natural do organismo.



Chia (Salvia hispanica L) 
A chia é uma planta herbácea anual que 
pertence à família Lamiaceae. Considerada 
uma semente antiga, ela era utilizada 
pelos maias e astecas como alimento para 
aumentar a resistência física. Com um alto 
valor nutricional, a Chia é composta por 
ácidos graxos poli-insaturados essenciais, 
fibra dietética, magnésio, manganês, fósforo e 
proteínas.

Seu principal benefício é o fornecimento 
de energia, pois possuem alta quantia de 
fibras do tipo solúveis (34,6%) em suas 
sementes. Elas absorvem e retém uma grande 
quantidade de água (cerca de 12x do próprio 
volume), possuindo um efeito de “Inchaço”. 
Quando consumida, ela pode intensificar a 
saciedade e diminuir o consumo de energia.

O ômega 3 presente na Chia ajuda a reduzir 
a incidência de doenças cardiovasculares, 
evitando doenças como hipertensão. Já 
os antioxidantes auxiliam no combate dos 
radicais livres, evitando o envelhecimento 
precoce das células.

A Chia pode ser usada em receitas de pudins, 
pães, tortas, quiches, mousses, cremes, patês, 
risotos, farofa, saladas de frutas, sucos e 
vitaminas.



Caracterizada como uma planta condimentar 
e medicinal, a Cúrcuma pertence à família 
Zengiberaceae. Possui formato arredondado ou ovoide, 
carnudo e com diversas ramificações laterais. O seu 
odor é forte e agradável, já o seu sabor é levemente 
amargo e picante. Originaria do Sudeste da Ásia, mais 
precisamente na Índia, a Cúrcuma é muito cultivada 
em países tropicais, como o Brasil.

Seus principais componentes são: Curcuminóides 
(curcumina, desmetoxicurcumina e 
bisdesmetoxicurcumina, em concentrações 
de 60%, 22% e 18%, respectivamente) e óleos 
essenciais compostos principalmente por turmerona, 
dehidroturmerona e cetonas aromáticas, em menores 
proporções (2,5% a 5%).

A cúrcuma possui efeitos anticancerígenos, auxiliando 
no bloqueio do crescimento descontrolado de células 
cancerosas, induzindo-as para uma morte celular e 
impedindo a formação de novos vasos sanguíneos em 
tumores. Além disso, pode ajudar na cura de doenças 
inflamatórias, na melhora da saúde cerebral  e na 
proteção do coração.

Intensifica o sabor de molhos, carne vermelha, frango, 
peixes, vários tipos de arroz, sopas e legumes e 
verduras cozidos.

Cúrcuma (Curcuma longa) 



Pertencente à família Lauraceae, a canela 
é uma árvore que está distribuída na China, 
Índia e Austrália. O seu nome científico 
(cinnamomum) possui origem da Indonésia e 
significa “madeira doce”. 

A canela contêm propriedades antiulcéricas, 
estomacais e vomitivas que dissolvem melhor 
os alimentos, estimulam a salivação e os 
sucos gástricos, facilitando a digestão. Por 
ser rica em propriedades antibacterianas e 
anti-inflamatórias, ela ajuda no tratamento de 
bronquite, resfriados e tosses.

Seus outros benefícios são: Ajuda a controlar a 
diabetes, auxilia no combate ao colesterol, na 
diminuição do apetite e na redução de gordura. 
Para aproveitar os benefícios da canela, use 
como tempero em carne, peixe, frango e até 
tofu.

Canela (Cinnamomum verum) 



Páprica defumada (Capsicum anuum L.)

Descoberta por volta de 1400, de origem 
europeia e criada a partir do pimentão 
vermelho moído e seco, a páprica é um 
condimento típico da culinária da Hungria, 
sendo o país que mais consome e o que mais 
produz. Por isso, o nome páprica vem da 
palavra húngara que significa pimenta. 

Existem dois tipos de páprica: A doce e a 
picante, onde suas colorações são vermelhas 
ou amarelas. O sabor delas são definidos 
através do tipo de pimentão.

Rica em vitamina C, carotenoides e capsaicina, 
a páprica não serve apenas para dar cor à 
comida. Suas propriedades anti-inflamatórias 
auxiliam no tratamento da artrite, trazendo 
alívio da dor. Já a propriedade antioxidante 
ajuda no envelhecimento celular, melhora a 
circulação e traz benefícios cardiovasculares.

A presença da capsaicina ajuda a reduzir 
a pressão arterial e possui a capacidade 
de aumentar o gasto energético do corpo,  
diminuindo o acúmulo de gordura.

Esse condimento também é fonte de vitamina 
B6, que contribui para a produção de 
hormônio do sono e ajuda a manter um ciclo 
estável de sono. Pode ser utilizado no arroz, 
batata assada, peixes, carnes, aves, canapês, 
ovos, tortas salgadas e molhos.



Cacau (Theobroma cacao) 

Cultivado pelos Astecas no México e os Maias 
na América Central, o cacaueiro (também 
conhecido como cacahualt) era sagrado, 
onde suas sementes eram tão valiosas que 
chegaram a ser usadas como moedas.

O cultivo do cacau chegou ao Brasil em 1679, 
adaptou-se ao solo e clima do Sul da Bahia, 
região que produz 95% do cacau brasileiro, no 
Espírito Santo (3,5%) e na Amazônia(1,5). O 
Brasil tornando-se o 5° país que mais produz 
cacau no mundo.

Conhecidos por terem mais de 300 compostos 
saudáveis, os grãos de cacau contam com 
teobrina feniletilamina e muitos polifenóis, 
como flavonoides. Além de vitaminas (A, B1, 

B2, B3 entre outras) e minerais como potássio, 
cobre, ferro, cálcio e magnésio.

O cacau auxilia na melhora do humor, 
promovendo sensação de bem-estar. Contém 
uma alta concentração de oxidantes que 
ajudam no auxílio do sistema imunológico, 
na prevenção do câncer e doenças do 
coração. Também possui componentes 
que ajudam no transporte de oxigênio e no 
funcionamento dos órgãos, melhorando a 
saúde cardiovascular.



Também conhecido como árvore da vida, o coqueiro é encontrado no mundo todo, principalmente 
em regiões tropicais e subtropicais. O coco se destaca pela forte presença de minerais, vitaminas, 
triglicérides e fitoquímicos, responsáveis pelo efeito antioxidante, infamatório e metabólico.

Seu poder antioxidante ajuda a preservar as estruturas cerebrais e contém enzimas essenciais para 
a adequada condução das reações neurológicas. Além disso, possui propriedades que ajudam a 
relaxar os nervos e os músculos, a reduzir o nível de pressão arterial, a controlar o açúcar no sangue, 
a produzir um perfil lipídico mais saudável, a contribuir para a imunidade, a reduzir a inflamação de 
articulações e a auxiliar no emagrecimento.

Apesar do coco possuir um alto nível de gorduras saturadas (90% da usa composição), essas 
gorduras são formadas basicamente por ácidos graxos de cadeia curta e média que não são 
armazenados pelo corpo e fornecem energia imediata. Além disso, a gordura do coco é rica em ácido 
láurico (50% do total de lipídios) com propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais.

Os ácidos graxos auxiliam na ativação do sistema imunológico e no combate à doenças, enquanto 
o ácido láurico ajuda na manutenção da elasticidade dos vasos sanguíneos, também varre 
os depósitos de colesterol e outros detritos metabólicos, contribuindo na redução do risco de 
arteriosclerose e doenças cardíacas.

Coco (Cocos nucifera) 



O milho é um grão que participa da história 
alimentar mundial, originalmente as primeiras 
plantações foram no litoral mexicano, mas 
facilmente foi expandido entre os países, 
tornando-se um importante alimento de cultivo 
entre os agricultores.

No Brasil o milho já era cultivado pelos índios 
antes mesmo da chegada dos portugueses, eles 
utilizavam o grão como um dos principais itens 
de consumo na alimentação. 

Possui alto valor nutricional, sendo que 
consegue suprir boa parte das necessidades 
energéticas e nutricionais de um indivíduo 
adulto, cada 100g do alimento contêm cerca 
de 360 calorias, além de fibras, vitaminas A, 
complexo B e E, aminoácidos e sais minerais 
como ferro, fósforo, potássio, cálcio e zinco.

O milho é amplamente utilizado nas 
preparações culinárias como saladas, cremes, 
bolos, snacks entre outros, também é muito 
utilizado pela indústria para fabricação de 
óleos, xaropes e amidos.

Milho (Zea mays) 



Um condimento muito utilizado no mundo 
todo possui a substância capsaicina que 
tem propriedades antioxidantes, também 
influencia na liberação de endorfinas, 
causando sensação de bem-estar. O valor 
nutricional da pimenta é relativamente 
alto, por constituir boa fonte de vitaminas C 
e A. Apresenta ainda cálcio, ferro, caroteno, 
tiamina, niacina, riboflavina e fibras.

Utilizada em diversas preparações, possui 
ardência característica, através dos tipos de 
pimenta conseguimos diferenciar diversos 
sabores dos mais suaves aos mais picantes, 
muito utilizada na culinária mexicana 
a pimenta é bem versátil e muitas vezes 
complementa a apresentação de pratos 
culinários.

Pimenta



Queijo Nacho Vegano
Os snacks de milho da Fhom são temperados 
com o delicioso sabor de queijo vegano, este 
condimento foi desenvolvido de forma a não 
utilizar nenhum tipo de matéria-prima de 
origem animal, aliando tecnologia e seleção 
criteriosa de ingredientes. 

Não possui lactose, o que para intolerantes 
torna-se uma ótima opção, pode ser 
acompanhado de diversos molhos e 
preparações culinárias, são crocantes e 
saborosos, perfeitos para quem deseja uma 
alimentação prática, saudável e saborosa.



O açaí é um pequeno fruto de cor roxa, de uma 
espécie de palmeira chamada açaizeiro, nativa 
da região norte brasileira, é extremamente 
rico em compostos fenólicos que possuem 
atividade antioxidante e anti-inflamatória. 
Entre esses compostos, prevalecem as 
antocianinas, responsáveis pela cor escura da 
fruta. 

Além de muito saboroso, o açaí um alimento 
rico em proteínas; fibras; lipídios; minerais, 
como manganês, cobre, boro e cromo, e em 
vitamina E, um antioxidante natural que atua 
na eliminação dos radicais livres.

Açaí (Euterpe oleracea)
Do açaizeiro é capaz de ser extraído o vinho, polpa 
ou simplesmente açaí, como é conhecido, além de 
ser usado na fabricação de sorvetes, polpas, licor, 
geleias, também é fonte de extração para extração 
de corantes e antocianina. Na região Norte do 
Brasil também é comum que o açaí acompanhe 
pratos salgados como frutos do mar e farinhas.



A origem da banana localiza-se no sul e sudeste 
do continente Asiático. Embora existam centros 
secundários de origem na África Oriental e nas 
ilhas do Pacífico, além de um importante centro 
de diversidade na África Ocidental.

A banana é uma boa fonte energética, 
possuindo alto teor de carboidratos – 
amido e açúcares, em 100g da fruta temos 
aproximadamente 81kcal. Além de teores 
consideráveis de vitaminas A, B1 (tiamina), 
B2 (riboflavina) e C e de sais minerais como 
potássio, fósforo, cálcio, sódio e magnésio, entre 
outros minerais em menor quantidade.

A banana é muito popular na mesa da maioria 
das pessoas, sendo consumida in natura ou 
como parte de sobremesas, bolos, vitaminas 
entre muitas variações de preparações.

Banana (Musa) 



O guaraná é uma fruta típica da Amazônia, 
possuindo a maior produção no Brasil, 
também é possível encontrar cultivos na 
Colômbia e Venezuela. Pequena e vermelha, 
semelhante à pitanga, possui propriedade 
estimulante por conter alguns fitoquímicos 
como cafeína, taninos, catequinas.

Vários estudos demonstram que o guaraná 
auxilia no processo de emagrecimento, por 
acelerar o metabolismo e ajudar na redução 
da fome, junto à práticas saudáveis e 
alimentação equilibrada.

Guaraná (Paullinia cupana)



NOSSAS
LINHAS



linha raízes

Ingredientes: Batata-Doce, Gordura Vegetal de  
Palma e Sal com teor reduzido de sódio.  
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Ingredientes: Batata-doce, Mandioquinha, Gordura 
Vegetal de  Palma e Sal com teor reduzido de sódio. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

3 4
Ingredientes Ingredientes

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

138kcal=577kJ
17 g
1 g

7,3 g
3,5 g
0 g

0,9 g
88 mg

%VD(*)
7
6
1

13
16
**
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Batata-Doce, Gordura 
Vegetal de  Palma e Sal 
com teor reduzido de sódio. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO, SOJA, 
LEITE E AMENDOIM.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

143kcal=598kJ
16 g
1 g

8,3 g
4,5 g
0 g

0,9 g
88 mg

%VD(*)
7
5
1

15
21
**
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Batata-doce, 
Mandioquinha, Gordura 
Vegetal de  Palma e Sal 
com teor reduzido de sódio. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO, SOJA, 
LEITE E AMENDOIM.



5
Ingredientes: Mandioquinha, Gordura Vegetal de 
Palma e Sal com teor reduzido de sódio.   
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Batata-doce amarela, Batata-doce 
rosa, Batata-doce roxa, Gordura Vegetal de Palma 
e Sal com teor reduzido de sódio.   
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

3
Ingredientes Ingredientes

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

143 kcal=598 kJ
16 g
1 g

8,3 g
4,5 g
0 g

0,9 g
88 mg

%VD(*)
7
5
1

15
21
**
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Mandioquinha, Gordura 
Vegetal de Palma e Sal com 
teor reduzido de sódio. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO, SOJA, 
LEITE E AMENDOIM.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

138kcal=577kJ
17 g
1 g

7,3 g
3,5 g
0 g

0,9 g
88 mg

%VD(*)
7
6
1

13
16
**
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Batata-doce amarela, 
Batata-doce rosa, 
Batata-doce roxa, Gordura 
Vegetal de Palma e Sal com 
teor reduzido de sódio. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO, SOJA, 
LEITE E AMENDOIM.



Ingredientes: Batata-doce laranja, Batata-doce 
roxa, Gordura Vegetal de palma e Sal com teor 
reduzido de sódio.   
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Batata-Doce, Gordura Vegetal de 
Palma e Sal com teor reduzido de sódio.  
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

4 3
Ingredientes Ingredientes

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

140kcal=577kJ
16 g
0,8 g
7,3 g
3,5 g
0 g

0,9 g
88 mg

%VD(*)
7
6
1

13
16
**
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Batata-doce laranja, 
Batata-doce roxa, Gordura 
Vegetal de palma e Sal com 
teor reduzido de sódio. 
CONTÉM GLÚTEN. 
PRODUTO NATURALMENTE 
SEM GLÚTEN, PORÉM 
PROCESSADO EM LOCAL 
ONDE SÃO PRODUZIDOS 
ALIMENTOS COM GLÚTEN. 

ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO, LEITE, 
SOJA E AMENDOIM.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

138kcal=577kJ
17 g
1 g

7,3 g
3,5 g
0 g

0,9 g
88 mg

%VD(*)
7
6
1

13
16
**
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Batata-Doce, Gordura 
Vegetal de Palma e Sal com 
teor reduzido de sódio. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO, SOJA, 
LEITE E AMENDOIM.



linha sem glúten

Ingredientes: Farinha de milho, amido de mandioca, 
amido modificado de milho, gordura de palma, farinha 
de linhaça, estabilizante: hidroxipropilmetilcelulose 
(INS 464), aroma idêntico ao natural de pimenta 
mexicana (Sal, cúrcuma em pó, pimenta mexicana, 
pimenta calabresa em pó), sal com teor reduzido de 
sódio, salsa triturada e corante natural betacaroteno. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Farinha de milho, amido de mandioca, 
amido modificado de milho, gordura de palma, farinha 
de linhaça, estabilizante: hidroxipropilmetilcelulose 
(INS 464), sal com teor reduzido de sódio, amaranto, 
quinoa vermelha, quinoa negra e corante natural 
betacaroteno. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

121 kcal = 506 kJ
16 g
0,8 g
5,8 g
3,0 g
0,0 g
0,7 g

239 mg

%VD(*)
6
5
1

11
14
**
3

10

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Diário não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de milho, amido de 
mandioca, amido 
modificado de milho, 
gordura de palma, farinha 
de linhaça, estabilizante: 
hidroxipropilmetilcelulose 
(INS 464), aroma idêntico 
ao natural de pimenta 
mexicana (Sal, cúrcuma em 
pó, pimenta mexicana, 
pimenta calabresa em pó), 
sal com teor reduzido de 
sódio, salsa triturada e 
corante natural 
betacaroteno.
ALÉRGICOS: PODE 
CONTER SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

137 kcal = 573 kJ
13 g
0,8 g
9,0 g
4,4 g
0,0 g
0,5 g

170 mg

%VD(*)
7
4
1

16
20
**
2
7

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Diário não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de milho, amido de 
mandioca, amido 
modificado de milho, 
gordura de palma, farinha 
de linhaça, estabilizante: 
hidroxipropilmetilcelulose 
(INS 464), sal com teor 
reduzido de sódio, 
amaranto, quinoa vermelha, 
quinoa negra e corante 
natural betacaroteno.
ALÉRGICOS: PODE 
CONTER SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.



Ingredientes: Tapioca, quinoa vermelha e sal com 
teor reduzido de sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (22 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio
Cálcio
Ferro

114kcal=479kJ
27 g
0,7 g
0 g
0 g
0 g

0,3 g
38 mg
18 mg
0,3 mg

%VD(*)
6
9
1
0
0
**
1
2
2
2

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, quinoa vermelha 
e sal com teor reduzido 
de sódio. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Farinha de milho, amido de mandioca, 
amido modificado de milho, gordura de palma, farinha 
de linhaça, estabilizante: hidroxipropilmetilcelulose 
(INS 464), aroma idêntico ao natural sabor queijo 
nacho (Sal, ácido buritico, ácido caproico, açúcar), sal 
com teor reduzido de sódio, salsa triturada e corante 
natural betacaroteno. ALÉRGICOS: PODE CONTER 
SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

121 kcal = 506 kJ
17 g
0,8 g
5,7 g
2,8 g
0,0 g
0,4 g

193 mg

%VD(*)
6
6
1

10
13
**
2
8

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Diário não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de milho, amido de 
mandioca, amido 
modificado de milho, 
gordura de palma, farinha 
de linhaça, estabilizante: 
hidroxipropilmetilcelulose 
(INS 464), aroma idêntico 
ao natural sabor queijo 
nacho (Sal, ácido buritico, 
ácido caproico, açúcar), sal 
com teor reduzido de sódio, 
salsa triturada e corante 
natural betacaroteno.
ALÉRGICOS: PODE 
CONTER SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.



Ingredientes: Tapioca, quinoa vermelha e sal com 
teor reduzido de sódio. ALÉRGICOS: PODE CONTER 
SOJA.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Ingredientes: Tapioca, amaranto, linhaça dourada 
e sal com teor reduzido de sódio. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4g (3 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

15kcal=64kJ
3,6 g
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

5,1 mg

%VD(*)
1
1
0
0
0
**
1
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, quinoa vermelha 
e sal com teor reduzido 
de sódio. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (19 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

116 kcal = 487 kJ
26 g
0,8 g
1,1 g
0,2 g
0 g

0,8 g
43 mg

%VD(*)
6
9
1
2
1
**
3
2

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, amaranto, linhaça 
dourada e sal com teor 
reduzido de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (6 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

146 kcal = 610 kJ
18 g
2,6 g
7,1 g
5,8 g
0 g

1,3 g
35 mg

%VD(*)
7
6
3

13
26
**
5
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, cacau em pó, 
proteína de ervilha, 
polidextrose, emulsificante: 
lecitina de girassol e 
polirricinoleato (INS476), 
óleo de coco, edulcorante: 
sucralose e sal com teor 
reduzido de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Tapioca, gordura vegetal, açaí em pó, 
banana em pó, polidextrose, farinha de coco, óleo de 
coco, sal com teor reduzido de sódio, acidulante ácido 
cítrico, edulcorante: maltitol, emulsificantes: lecitina 
de girassol e polirricinoleato (INS476) e aromatizante: 
aroma natural de guaraná.   ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Tapioca, amaranto, linhaça dourada 
e sal com teor reduzido de sódio. ALÉRGICOS: 
PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4g (3 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

18 kcal = 75 kJ
3,5 g
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

5,7 mg

%VD(*)
1
1
0
0
0
**
0
0

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, amaranto, linhaça 
dourada e sal com teor 
reduzido de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5g (1 unidade)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

24 kcal = 100 kJ
3 g

0,4 g
1,2 g
1 g
0 g

0,2 g
5,9 mg

%VD(*)
1
1
0
2
5
**
1
0

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, cacau em pó, 
proteína de ervilha, 
polidextrose, emulsificante: 
lecitina de girassol e 
polirricinoleato (INS476), 
óleo de coco, edulcorante: 
sucralose e sal com teor 
reduzido de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
cacau em pó, proteína de ervilha, polidextrose, 
emulsificante: lecitina de girassol e polirricinoleato 
(INS476), óleo de coco, edulcorante: sucralose e sal 
com teor reduzido de sódio.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (6 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

146 kcal = 610 kJ
18 g
2,6 g
7,1 g
5,8 g
0 g

1,3 g
35 mg

%VD(*)
7
6
3

13
26
**
5
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, cacau em pó, 
proteína de ervilha, 
polidextrose, emulsificante: 
lecitina de girassol e 
polirricinoleato (INS476), 
óleo de coco, edulcorante: 
sucralose e sal com teor 
reduzido de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
cacau em pó, proteína de ervilha, polidextrose, 
emulsificante: lecitina de girassol e polirricinoleato 
(INS476), óleo de coco, edulcorante: sucralose e sal 
com teor reduzido de sódio.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.



Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
cacau em pó, proteína de ervilha, polidextrose, 
emulsificante: lecitina de girassol e polirricinoleato 
(INS476), óleo de coco, edulcorante: sucralose e sal 
com teor reduzido de sódio.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (3 unidade)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

72 kcal = 301 kJ
9 g

1,4 g
3,6 g
3 g
0 g

0,6 g
18 mg

%VD(*)
4
3
2
7

14
**
2
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, cacau em pó, 
proteína de ervilha, 
polidextrose, emulsificante: 
lecitina de girassol e 
polirricinoleato (INS476), 
óleo de coco, edulcorante: 
sucralose e sal com teor 
reduzido de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
semente de chia, farinha de coco, polidextrose, cenoura 
em pó, morango em pó, óleo de coco, emulsificante: 
lecitina de girassol, sal com teor reduzido de sódio, 
ácido cítrico, polirricinoleato (INS476), concentrado 
de rabanete e groselha preta, aromatizante: aroma 
natural de morango. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (6 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

151 kcal = 636 kJ
20 g
0,8 g
7,6 g
7,0 g
0 g

0,8 g
14 mg

%VD(*)
8
7
1

14
32
**
3
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, semente de chia, 
farinha de coco, 
polidextrose, cenoura em 
pó, morango em pó, óleo 
de coco, emulsificante: 
lecitina de girassol, sal 
com teor reduzido de sódio, 
ácido cítrico, 
polirricinoleato (INS476), 
concentrado de rabanete e 
groselha preta, 
aromatizante: aroma 
natural de morango.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA.



Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
semente de chia, farinha de coco, polidextrose, cenoura 
em pó, morango em pó, óleo de coco, emulsificante: 
lecitina de girassol, sal com teor reduzido de sódio, 
ácido cítrico, polirricinoleato (INS476), concentrado 
de rabanete e groselha preta, aromatizante: aroma 
natural de morango. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (3 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

76 kcal = 318 kJ
10 g
0 g

3,8 g
3,5 g
0 g
0 g

7 mg

%VD(*)
4
3
0
7

16
**
0
0

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, semente de chia, 
farinha de coco, 
polidextrose, cenoura em 
pó, morango em pó, óleo 
de coco, emulsificante: 
lecitina de girassol, sal 
com teor reduzido de sódio, 
ácido cítrico, 
polirricinoleato (INS476), 
concentrado de rabanete e 
groselha preta, 
aromatizante: aroma 
natural de morango.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA.

Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
semente de chia, farinha de coco, polidextrose, cenoura 
em pó, morango em pó, óleo de coco, emulsificante: 
lecitina de girassol, sal com teor reduzido de sódio, 
ácido cítrico, polirricinoleato (INS476), concentrado 
de rabanete e groselha preta, aromatizante: aroma 
natural de morango. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (6 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

151 kcal = 636 kJ
20 g
0,8 g
7,6 g
7,0 g
0 g

0,8 g
14 mg

%VD(*)
8
7
1

14
32
**
3
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, semente de chia, 
farinha de coco, 
polidextrose, cenoura em 
pó, morango em pó, óleo 
de coco, emulsificante: 
lecitina de girassol, sal 
com teor reduzido de sódio, 
ácido cítrico, 
polirricinoleato (INS476), 
concentrado de rabanete e 
groselha preta, 
aromatizante: aroma 
natural de morango.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA.



Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
coco ralado, farinha de coco, polidextrose, 
emulsificante: lecitina de girassol, óleo de coco, 
sal com teor reduzido de sódio, polirricinoleato 
(INS476), aromatizante: aroma natural de coco, 
edulcorante: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
coco ralado, farinha de coco, polidextrose, 
emulsificante: lecitina de girassol, óleo de coco, 
sal com teor reduzido de sódio, polirricinoleato 
(INS476), aromatizante: aroma natural de coco, 
edulcorante: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (6 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

162 kcal = 678 kJ
17 g
0,6 g
10 g
9,2 g
0 g

1,1 g
14 mg

%VD(*)
8
6
1

18
42
**
4
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, coco ralado, 
farinha de coco, 
polidextrose, emulsificante: 
lecitina de girassol, óleo de 
coco, sal com teor reduzido 
de sódio, polirricinoleato 
(INS476), aromatizante: 
aroma natural de coco, 
edulcorante: sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (6 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

162 kcal = 678 kJ
17 g
0,6 g
10 g
9,2 g
0 g

1,1 g
14 mg

%VD(*)
8
6
1

18
42
**
4
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, coco ralado, 
farinha de coco, 
polidextrose, emulsificante: 
lecitina de girassol, óleo de 
coco, sal com teor reduzido 
de sódio, polirricinoleato 
(INS476), aromatizante: 
aroma natural de coco, 
edulcorante: sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA.

Produzido com
coco ralado

Produzido com
coco ralado



Ingredientes: Tapioca, quinoa vermelha, óleo 
de coco, sal com teor reduzido de sódio, extrato 
de levedura, páprica doce defumada, alho em 
pó, cúrcuma em pó, pimenta do reino em pó. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 pacote)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

103kcal=431kJ
19 g
0,7 g
2,6 g
1,9 g
0 g

0,8 g
43 mg

%VD(*)
5
6
1
5
9
**
3
2

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, quinoa vermelha, 
óleo de coco, sal com teor 
reduzido de sódio, extrato 
de levedura, páprica doce 
defumada, alho em pó, 
cúrcuma em pó, pimenta 
do reino em pó.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Tapioca, maltitol, gordura vegetal, 
coco ralado, farinha de coco, polidextrose, 
emulsificante: lecitina de girassol, óleo de coco, 
sal com teor reduzido de sódio, polirricinoleato 
(INS476), aromatizante: aroma natural de coco, 
edulcorante: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (3 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

81 kcal = 339 kJ
8,7 g
0 g

5,0 g
4,6 g
0 g

0,6 g
7 mg

%VD(*)
3
3
0
9

21
**
2
0

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, maltitol, gordura 
vegetal, coco ralado, 
farinha de coco, 
polidextrose, emulsificante: 
lecitina de girassol, óleo de 
coco, sal com teor reduzido 
de sódio, polirricinoleato 
(INS476), aromatizante: 
aroma natural de coco, 
edulcorante: sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA.

Produzido com
coco ralado



Ingredientes: Tapioca, quinoa vermelha, óleo de 
coco, cacau em pó, canela em pó, edulcorantes: 
eritritol  e stévia, sal com teor reduzido de sódio. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingredientes: Tapioca, quinoa vermelha, óleo de 
coco, extrato de levedura, tomate em pó, sal com 
teor reduzido de sódio, azeite de oliva extra virgem, 
páprica doce defumada e orégano em pó. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 pacote)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

108kcal=452kJ
18 g
0,7 g
3,6 g
2,7 g
0 g

1,0 g
26 mg

%VD(*)
5
6
1
6

12
**
4
1

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, quinoa vermelha, 
óleo de coco, cacau em 
pó, canela em pó, 
edulcorantes: eritritol
e stévia, sal com teor 
reduzido de sódio.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 pacote)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

106kcal=444kJ
19 g
1 g

3,0 g
1,9 g
0 g

0,9 g
62 mg

%VD(*)
5
6
1
5
9
**
4
3

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Tapioca, quinoa vermelha, 
óleo de coco, extrato de 
levedura, tomate em pó, 
sal com teor reduzido de 
sódio, azeite de oliva 
extra virgem, páprica 
doce defumada e orégano 
em pó.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.



linha padaria

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (21 unidades)

TABELA NUTRICIONAL COMPLEMENTAR
Para 100g de produto

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

112kcal=470kJ
22g
3,4g
1,0g
0,4g
0,0g
0,8g

118mg

%VD(*)
6
7
4
2
2
**
3
9

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, xarope de 
glicose, gordura de palma, 
sal com teor reduzido de 
sódio, fermento biológico 
seco, emulsificante lecitina 
de soja, conservante 
propionato de cálcio e 
melhorador de farinha 
ácido ascórbico. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER 
AVEIA, CENTEIO, CEVADA 
E LEITE.

%Redução
28

Crouton
Gorduras totais

Natural
4,7g

Light
3,4g

Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar mascavo, quinoa vermelha, amaranto, 
gordura de palma, sal com teor reduzido de sódio, 
fermento biológico seco, glúten, emulsificante 
lecitina de soja, conservante propionato de cálcio 
e melhorador de farinha ácido ascórbico. CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (21 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

108kcal=454kJ
20g
3,8g
1,5g
0,5g
0g

2,4g
114mg

%VD(*)
5%
7%
5%
3%
2%
**

10%
5%

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar 
mascavo, quinoa vermelha, amaranto, gordura 
de palma, sal com teor reduzido de sódio, 
fermento biológico seco, glúten, emulsificante 
lecitina de soja, conservante propionato de 
cálcio e melhorador de farinha ácido ascórbico.
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO 
E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.



Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, cenoura em pó, espinafre em 
pó, beterraba em pó, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (20 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

110kcal=462kJ
21g
3,3g
1,3g
0,5g
0,0g
1,3g

139mg

%VD(*)
5%
7%
4%
2%
2%
**
5%
6%

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, cenoura em pó, espinafre em pó, 
beterraba em pó, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (22 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

112kcal=470kJ
22g
3,1g
1,4g
0,5g
0,0g
1,1g

115mg

%VD(*)
6%
7%
4%
3%
2%
**
4%
5%

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, xarope de glicose, gordura de palma, sal 
com teor reduzido de sódio, fermento biológico 
seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico.
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO 
E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.



Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (10 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

112kcal=470kJ
22g
3,1g
1,4g
0,5g
0,0g
1,1g

115mg

%VD(*)
6%
7%
4%
3%
2%
**
4%
5%

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, xarope de glicose, gordura de palma, sal 
com teor reduzido de sódio, fermento biológico 
seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO 
E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.

Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar mascavo, quinoa vermelha, amaranto, 
gordura de palma, sal com teor reduzido de sódio, 
fermento biológico seco, glúten, emulsificante 
lecitina de soja, conservante propionato de cálcio 
e melhorador de farinha ácido ascórbico. CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (10 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

108kcal=454kJ
20g
3,8g
1,5g
0,5g
0,0g
2,4g

114mg

%VD(*)
5%
7%
5%
3%
2%
**

10%
5%

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar 
mascavo, quinoa vermelha, amaranto, gordura 
de palma, sal com teor reduzido de sódio, 
fermento biológico seco, glúten, emulsificante 
lecitina de soja, conservante propionato de 
cálcio e melhorador de farinha ácido ascórbico. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO 
E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.



Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, alho em pó, 
fermento biológico seco, emulsificante lecitina de 
soja, conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

159kcal=665kJ
16g
2,4g
9,6g
4,6g
0g

0,9g
114mg

%VD(*)
8
5
3

17
21
**
4
5

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, xarope de glicose, gordura de palma, sal 
com teor reduzido de sódio, alho em pó, 
fermento biológico seco, emulsificante lecitina 
de soja, conservante propionato de cálcio e 
melhorador de farinha ácido ascórbico.
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, 
DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER 
AMENDOIM.

Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, 
quinoa vermelha, amaranto, gordura de palma, sal 
com teor reduzido de sódio, fermento biológico seco, 
glúten, emulsificante lecitina de soja, conservante 
propionato de cálcio e melhorador de farinha ácido 
ascórbico.CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, 
CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

108kcal=454kJ
20g
3,8g
1,5g
0,5g
0,0g
2,4g

114mg

%VD(*)
5
7
5
3
2
**
10
5

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar 
mascavo, quinoa vermelha, amaranto, gordura 
de palma, sal com teor reduzido de sódio, 
fermento biológico seco, glúten, emulsificante 
lecitina de soja, conservante propionato de 
cálcio e melhorador de farinha ácido ascórbico. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, 
DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER 
AMENDOIM..



Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico.CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 xícara de chá)

TABELA NUTRICIONAL COMPLEMENTAR
Para 100g de produto

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

112kcal=470kJ
22g
3,4g
1,0g
0,4g
0,0g
0,8g

118mg

%VD(*)
6
7
4
2
2
**
3
9

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, xarope de 
glicose, gordura de palma, 
sal com teor reduzido de 
sódio, fermento biológico 
seco, emulsificante lecitina 
de soja, conservante 
propionato de cálcio e 
melhorador de farinha 
ácido ascórbico. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER 
AVEIA, CENTEIO, CEVADA 
E LEITE.

%Redução
28

Crouton
Gorduras totais

Natural
4,7g

Light
3,4g

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, xarope de glicose, gordura de palma, sal com teor 
reduzido de sódio, fermento biológico seco, orégano em pó, 
salsa em pó, manjericão em pó, alecrim em pó, emulsificante 
lecitina de soja, conservante propionato de cálcio e 
melhorador de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

153kcal=640kJ
15g
2,4g
9,3g
4,5g
0,0g
1,2g

186mg

%VD(*)
8
5
3

17
20
**
4
9

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, oleína de palma, condimento preparado 
ervas finas, xarope de glicose, gordura de palma, 
sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.



Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10g (1 sachê)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

37kcal=155kJ
7,0g
1,0g
0,5g
0g
0g

0,4g
38mg

%VD(*)
2
2
1
1
0
**
1
2

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, xarope de 
glicose, gordura de palma, 
sal com teor reduzido de 
sódio, fermento biológico 
seco, emulsificante lecitina 
de soja, conservante 
propionato de cálcio e 
melhorador de farinha 
ácido ascórbico.
CONTÉM GLÚTEN.

AlÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER 
AVEIA, CENTEIO, CEVADA 
E LEITE.

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

112kcal=470kJ
22g
3,1g
1,4g
0,5g
0,0g
1,1g

115mg

%VD(*)
6
7
4
3
2
**
4
5

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, xarope de 
glicose, gordura de palma, 
sal com teor reduzido de 
sódio, fermento biológico 
seco, emulsificante lecitina 
de soja, conservante 
propionato de cálcio e 
melhorador de farinha 
ácido ascórbico.
CONTÉM GLÚTEN.

AlÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER 
AVEIA, CENTEIO, CEVADA 
E LEITE.



Ingredientes: Batata-doce orgânica, gordura de 
palma orgânica e sal com teor reduzido de sódio.  
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

3
Ingredientes

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

138 kcal = 577 kJ
17 g
1 g

7,3 g
3,5 g
0 g

0,9 g
88 mg

%VD(*)
7
6
1

13
16
**
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Batata-doce orgânica, 
gordura de palma orgânica 
e sal com teor reduzido de 
sódio.
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO, SOJA, 
LEITE E AMENDOIM.

linha bem orgânico

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de 
palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento 
biológico seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 
PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (19 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

112kcal=470kJ
22g
3,1g
1,4g
0,5g
0,0g
1,1g

115mg

%VD(*)
6
7
4
3
2
**
4
5

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, xarope de glicose, gordura de palma, sal 
com teor reduzido de sódio, fermento biológico 
seco, emulsificante lecitina de soja, 
conservante propionato de cálcio e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. 
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO 
E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, 
CEVADA E LEITE.



Ingredientes: Farinha de trigo integral, Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Gordura 
de palma, Sal com teor reduzido de sódio*, Fermento 
biológico seco*, Glúten de trigo*, Estabilizante 
Lecitina de soja,  Melhoradores de farinha Alfa-
amilase* e Ácido Ascórbico*. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E 
LEITE. * ingredientes não orgânicos

Ingredientes:
Farinha de trigo integral, 
Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
Gordura de palma, Sal com 
teor reduzido de sódio*, 
Fermento biológico seco*, 
Glúten de trigo*, 
Estabilizante Lecitina de soja,  
Melhoradores de farinha 
Alfa-amilase* e Ácido 
Ascórbico*.
CONTÉM GLÚTEN.

*Ingredientes não orgânicos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas 
Gorduras Poliinsaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

132 kcal = 554 kJ
15g
1,7g
7,3g
3,5g
3g

0,8g
0g

0mg
0,9g

88mg

% VD(*)
7
5
2

13
16
-
-

**
0
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes: Batata orgânica, gordura de palma 
orgânica e sal com teor reduzido de sódio. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

3
Ingredientes

Ingredientes:
Batata orgânica, gordura de 
palma orgânica e sal com 
teor reduzido de sódio.
CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE CONTER 
TRIGO, SOJA, LEITE E 
AMENDOIM.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 xícara de chá)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas 
Gorduras Poliinsaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

132 kcal = 554 kJ
15g
1,7g
7,3g
3,5g
3g

0,8g
0g

0mg
0,9g

88mg

% VD(*)
7
5
2

13
16
-
-

**
0
4
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.



Ingredientes: Farinha de trigo integral, Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Gordura 
de palma, Sal com teor reduzido de sódio*, Fermento 
biológico seco*, Glúten de trigo*, Estabilizante 
Lecitina de soja,  Melhoradores de farinha Alfa-
amilase* e Ácido Ascórbico*. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E 
LEITE.* ingredientes não orgânicos

Ingredientes:
Farinha de trigo integral, 
Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
Gordura de palma, Sal com 
teor reduzido de sódio*, 
Fermento biológico seco*, 
Glúten de trigo*, 
Estabilizante Lecitina de soja,  
Melhoradores de farinha 
Alfa-amilase* e Ácido 
Ascórbico*.
CONTÉM GLÚTEN.

*Ingredientes não orgânicos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (18 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas 
Gorduras Poliinsaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

125kcal/523kJ
25g
3g

1,6g
0,4g
0,4g
0,8g
0g

0mg
3g

96mg

%VD(*)
6
8
4
3
2
-
-

**
-

10
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes:
Farinha de trigo integral, 
Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
Gordura de palma, Sal com 
teor reduzido de sódio*, 
Fermento biológico seco*, 
Glúten de trigo*, 
Estabilizante Lecitina de soja,  
Melhoradores de farinha 
Alfa-amilase* e Ácido 
Ascórbico*.
CONTÉM GLÚTEN.

*Ingredientes não orgânicos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (23 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas 
Gorduras Poliinsaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

125kcal/523kJ
25g
3g

1,6g
0,4g
0,4g
0,8g
0g

0mg
3g

96mg

%VD(*)
6
8
4
3
2
-
-

**
-

10
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Ingredientes: Farinha de trigo integral, Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Gordura 
de palma, Sal com teor reduzido de sódio*, Fermento 
biológico seco*, Glúten de trigo*, Estabilizante 
Lecitina de soja,  Melhoradores de farinha Alfa-
amilase* e Ácido Ascórbico*. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E 
LEITE.* ingredientes não orgânicos



INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

Ingredientes: Farinha de trigo integral, Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Gordura 
de palma, Sal com teor reduzido de sódio*, Fermento 
biológico seco*, Glúten de trigo*, Estabilizante 
Lecitina de soja,  Melhoradores de farinha Alfa-
amilase* e Ácido Ascórbico*. CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E 
SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E 
LEITE.* ingredientes não orgânicos

Ingredientes:
Farinha de trigo integral, 
Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
Gordura de palma, Sal com 
teor reduzido de sódio*, 
Fermento biológico seco*, 
Glúten de trigo*, 
Estabilizante Lecitina de soja,  
Melhoradores de farinha 
Alfa-amilase* e Ácido 
Ascórbico*.
CONTÉM GLÚTEN.

*Ingredientes não orgânicos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (09 unidades)

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas 
Gorduras Poliinsaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

125kcal/523kJ
25g
3g

1,6g
0,4g
0,4g
0,8g
0g

0mg
3g

96mg

%VD(*)
6
8
4
3
2
-
-

**
-

10
4

(*) % Valores Diários com base em uma dieta 
de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores, dependendo 
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
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raízes sem glúten

Baixo em sódio

Baixo em gorduras totais

Baixo em gorduras saturadas

Não contém gorduras trans (na porção)

Não contém glúten

Sem lactose

Sem conservantes

Sem adição de açúcar

Kosher

Vegano

Orgânico

Informações complementares
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