
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, 

vitaminas, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Contém 

glúten. Contém traços de leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, soro de leite, polidextose, 

minerais, vitaminas, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja, 

edulcorante ciclamato de sódio e acessulfame de potássio e 

antioxidante ácido ascórbico. Contém glúten. 

 

 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 20 g (2 colheres de sopa) 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 74 kcal = 311 kJ 4 

Carboidratos 17 g dos quais 6 

Açúcares 15 g ** 

Proteínas 0,7 g 1 

Gorduras totais 0,5 g 1 

Gorduras saturadas 0 g 0 

Gorduras trans 0 g ** 

Fibra Alimentar 1,1 g 4 

Sódio 12 mg 1 

*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** VD não estabelecido. 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 9,5 g (1 colher de sopa rasa) 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 33 kcal = 139 kJ 4 

Carboidratos 7,2 g dos quais 6 

Açúcares 6,3 g ** 

Proteínas 0,6 g 1 

Gorduras totais 0 g 0 

Gorduras saturadas 0 g 0 

Gorduras trans 0 g ** 

Fibra Alimentar 0,7 g 3 

Sódio 15 mg 1 

*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** VD não estabelecido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: Açúcar, gelatina, sal, vitamina C (L-ascorbato de sódio),     

reguladores de acidez citrato de sódio e ácido fumárico, aromatizante, 

edulcorantes aspartame, ciclamato de sódio, acessulfame de 

potássio, e sacarina sódica e corantes bordeaux S e amarelo 

crepúsculo. Contém glúten. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Informação Nutricional  

Porção 5 g (1/2 colher de sopa)** 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 18 kcal = 76 kJ 1 

Carboidratos 3,6 g  1 

Proteínas 0,9 g 1 

Sódio 29 mg 1 

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. 
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** Suficiente para o preparo de 1 porção de gelatina (120 g). 

Ingredientes: gelatina, maltodextrina, vitamina C, sulfato de zinco 

(zinco), vitamina A, selenito de sódio (selênio), vitamina D, 

reguladores de acidez ácido fumárico e citrato de sódio,     

aromatizante, edulcorantes  ciclamato de sódio,  sacarina sódica e 

aspartame, e corantes artificiais bordeaux S e amarelo crepúsculo. 

Contém glúten. 

 

 

 

Tabela de Informação Nutricional  

Porção 3 g (1/4 colher de sopa)** 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 9 kcal = 38 kJ 0 

Carboidratos 0,8 g  0 

Proteínas 1,4 g 2 

Sódio 90 mg 4 

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. 
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal 
ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. 
** Suficiente para o preparo de 1 porção de gelatina (120 g). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal, soro de leite, açúcar, farinha de rosca, sal, 

emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e fermentos químicos: 

bicarbonato de amônio (INS 503ii) e bicarbonato de sódio (INS 500ii). 

Contém glúten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: Cereais integrais (Farinha de trigo integral, aveia em 

flocos, farinha de centeio integral), farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar invertido, gergelim, gordura vegetal, 

linhaça marrom, sal, linhaça dourada, aipo, fibra de aveia, fermentos 

químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e fosfato 

monocalcico, realçador de sabor: glutamato monossódico, 

emulsificante: lecitina de soja e melhorador de farinha: metabissulfito 

de sódio. Contém glúten. 

 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 30 g (7 unidades) 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 120 kcal = 504 kJ 6 

Carboidratos 17 g  6 

Proteínas 3,3 g 4 

Gorduras totais 4,3 g 8 

Gorduras saturadas 2,0 g 9 

Gorduras trans 0 g ** 

Fibra Alimentar 1,2 g 5 

Sódio 135 mg 6 

*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** VD não estabelecido. 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 30 g (10 unidades) 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 107 kcal = 504 kJ 6 

Carboidratos 16 g  5 

Proteínas 3,9 g 5 

Gorduras totais 3,1 g 6 

Gorduras saturadas 1,3 g 6 

Gorduras trans 0 g ** 

Fibra Alimentar 2,5 g 10 

Sódio 264 mg 11 

*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** VD não estabelecido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: Leite integral e/ou leite integral reconstituído, leite 

desnatado, leite em pó desnatado e fermento lácteo. Não contém 

glúten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: Leite integral e/ou leite integral reconstituído, açúcar 

líquido, leite em pó integral, preparado de fruta (açúcar, polpa de 

morango, amido modificado, aroma idêntico ao natural de morango, 

acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio e corante 

natural carmim), amido modificado, fermento lácteo e estabilizante 

gelatina. 

 

 

 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 170 g (1 unidade) 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 101 kcal = 504 kJ 5 

Carboidratos 10 g  3 

Proteínas 6,6 g 9 

Gorduras totais 3,8 g 7 

Gorduras saturadas 2,5 g 11 

Sódio 105 mg 6 

Cálcio 249 mg 25 

Não contém quantidade significativa de Gordura trans e Fibra 
alimentar. 
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 90 g (1 pote)** 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 101 kcal = 424 kJ 5 

Carboidratos 16 g  5 

Proteínas 2,8 g 4 

Gorduras totais 2,9 g 5 

Gorduras saturadas 1,9 g 9 

Sódio 41 mg 2 

Cálcio 101 mg 10 

Não contém quantidade significativa de Gordura trans e Fibra 
alimentar. 
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** Porção de referência de 200g. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: açúcar, maltodextrina, suco de uva desidratado, 

vitamina C, sulfato de zinco, vitamina D, acidulante ácido cítrico, 

edulcorantes: aspartame (27 mg/100 ml), ciclamato de sódio (22 

mg/100 ml), acessulfame de potássio (4,0 mg/100 ml) e sacarina 

sódica (2,0 mg/100 ml), regulador de acidez citrato de sódio, 

antiumectante fosfato tricálcico, espessantes: goma guar e goma 

xantana, corantes: vermelho 40, Bordeaux S, dióxido de titânio e azul 

brilhante FCF, aromatizante e espumante extrato de quiláia. Não 

contém glúten. 

 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 5,0 g (1/2 colher de sopa)*** 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 19 kcal = 80 kJ 1 

Carboidratos 3,9 g dos quais 1 

Açúcares 3,7 g ** 

Proteínas 0 g 0 

Gorduras totais 0 g 0 

Gorduras saturadas 0 g 0 

Gordura trans 0 g ** 

Fibra alimentar 0 g 0 

Sódio 32 mg 1 

Não contém quantidade significativa de Gordura trans e Fibra 
alimentar. 
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
**Valores de referência não estabelecidos. 
***Quantidade suficiente para preparar 200 ml. 

Tabela de Informação Nutricional 

Porção 1,6 g (1/2 colher de chá)*** 

 Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 0 kcal = 0 kJ 0 

Carboidratos 0 g dos quais 5 

Açúcares 0 g ** 

Sódio 27 mg 1 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. 
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
**Valores de referência não estabelecidos. 
***Cada porção de 1,6 g prepara 1 copo de 200 ml. 

Ingredientes: maltodextrina, suco de uva desidratado, acidulante 

ácido cítrico, aromatizante aroma idêntico ao natural de uva, regulador 

de acidez citrato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, 

edulcorantes artificiais (por 100 ml: aspartmae 36 mg e acessulfame 

de potássio: 5,7 mg), estabilizante goma xantana, corantes artificiais 

vermelho 40, indigotina e azul brilhante FCF e corante inorgânico 

dióxido de titânio. Não contém glúten.  


