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Tost doce de leite com banana - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 140g (1 unidade)

100g 140g %VD*
Valor Energético 202kcal = 843kJ 282kcal = 1.181kJ 14%
Carboidratos 42g 59g 20%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5g 7g 9%
Gorduras totais 1,6g 2,3g 4%

Gorduras saturadas 0,6g 0,9g 4%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,2g 1,7g 7%
Sódio 282mg 395mg 16%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); banana (banana); doce de leite -
aviação (leite, açúcar, amido de milho, bicarbonato de sódio ins 500, conservante sorbato de potássio ins 202 e enzima lactase.),
enzima lactase, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio (ins 202). ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER
SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER CEVADA, PODE
CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM
LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.
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Tost doce de leite com banana - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

100g 180g %VD*
Valor Energético 147kcal = 616kJ 265kcal = 1.108kJ 13%
Carboidratos 29g 51g 17%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,6g 6,5g 9%
Gorduras totais 2,1g 3,8g 7%

Gorduras saturadas 0,6g 1,1g 5%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,2g 2,1g 8%
Sódio 188mg 338mg 14%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); banana (banana); doce de leite - aviação (leite,
açúcar, amido de milho, bicarbonato de sódio ins 500, conservante sorbato de potássio ins 202 e enzima lactase.), enzima lactase,
bicarbonato de sódio e sorbato de potássio (ins 202). ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM AVEIA, CONTÉM
LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER
AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE e
CONTÉM GLÚTEN.
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Tost nutella com banana - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 140g (1 unidade)

100g 140g %VD*
Valor Energético 234kcal = 977kJ 327kcal = 1.367kJ 16%
Carboidratos 42g 59g 20%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,9g 6,9g 9%
Gorduras totais 5,2g 7,3g 13%

Gorduras saturadas 1,5g 2,1g 10%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,6g 2,3g 9%
Sódio 269mg 376mg 16%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); banana (banana); creme de avelã -
nutella (açúcar, óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante
lectinas , aromatizante, componentes do leite.), aromatizante e estabilizante de lecitina de soja. ALÉRGICOS: PODE CONTER
SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER CEVADA, PODE
CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE e
CONTÉM GLÚTEN.
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Tost 3 queijos - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 130g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 130g %VD*
Valor Energético 253kcal = 1.057kJ 329kcal = 1.374kJ 16%
Carboidratos 17g 22g 7%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 15g 20%
Gorduras totais 16g 20g 37%

Gorduras saturadas 9,3g 12g 55%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 426mg 554mg 23%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum.); cheddar cremoso - catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite cru pré-beneficiado desnatado e acidulante ácido
lático (ins 270)), tomate seco (tomate seco, óleo, orégano, cloreto de sódio e conservador sorbato de potássio (ins 202)), cloreto de
sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452i), tripolifosfato de potássio (ins 451ii) e fosfato trissódico (ins 339iii),
conservador sorbato de potássio (ins 202).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso
industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).), corante urucum, ácido
lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, polifosfato de sódio e sorbato de potássio (ins 202).
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER
AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém
proteína do leite.
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Tost 3 queijos - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 130g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 130g %VD*
Valor Energético 282kcal = 1.178kJ 366kcal = 1.532kJ 18%
Carboidratos 26g 34g 11%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 12g 16g 21%
Gorduras totais 14g 19g 34%

Gorduras saturadas 8,8g 11g 52%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,7g 3%
Sódio 499mg 648mg 27%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); queijo prato - goiabal (leite
pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); cheddar cremoso - catupiry (creme de
leite, massa coalhada (leite cru pré-beneficiado desnatado e acidulante ácido lático (ins 270)), tomate seco (tomate seco, óleo,
orégano, cloreto de sódio e conservador sorbato de potássio (ins 202)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio
(ins 452i), tripolifosfato de potássio (ins 451ii) e fosfato trissódico (ins 339iii), conservador sorbato de potássio (ins 202).);
requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)),
cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339),
conservador sorbato de potássio (ins 202).), corante urucum, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, cloreto de cálcio,
fosfato trissódico, polifosfato de sódio e sorbato de potássio (ins 202). ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER
SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER CEVADA, PODE
CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do
leite.
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Tost 3 queijos - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 170g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 170g %VD*
Valor Energético 205kcal = 858kJ 349kcal = 1.459kJ 17%
Carboidratos 16g 26g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,9g 15g 20%
Gorduras totais 12g 20g 37%

Gorduras saturadas 6,9g 12g 53%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,7g 1,1g 4%
Sódio 348mg 592mg 25%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado,
fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); cheddar cremoso - catupiry (creme de leite, massa
coalhada (leite cru pré-beneficiado desnatado e acidulante ácido lático (ins 270)), tomate seco (tomate seco, óleo, orégano, cloreto
de sódio e conservador sorbato de potássio (ins 202)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452i),
tripolifosfato de potássio (ins 451ii) e fosfato trissódico (ins 339iii), conservador sorbato de potássio (ins 202).); requeijão catupiry
(creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio
(sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador
sorbato de potássio (ins 202).), corante urucum, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico,
polifosfato de sódio e sorbato de potássio (ins 202). ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM AVEIA, CONTÉM LEITE,
CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER
AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER DERIVADOS
DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost 3 queijos - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 140g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 140g %VD*
Valor Energético 235kcal = 983kJ 329kcal = 1.377kJ 16%
Carboidratos 17g 24g 8%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 10g 14g 19%
Gorduras totais 14g 20g 36%

Gorduras saturadas 8,5g 12g 54%
Gorduras trans 0,3g 0,5g **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 399mg 558mg 23%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento
lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); cheddar cremoso - catupiry (creme de leite, massa coalhada
(leite cru pré-beneficiado desnatado e acidulante ácido lático (ins 270)), tomate seco (tomate seco, óleo, orégano, cloreto de sódio e
conservador sorbato de potássio (ins 202)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452i), tripolifosfato de
potássio (ins 451ii) e fosfato trissódico (ins 339iii), conservador sorbato de potássio (ins 202).); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).), corante urucum, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico,
polifosfato de sódio, sorbato de potássio (ins 202) e corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE
CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER
AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE
TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost 3 queijos - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 150g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 150g %VD*
Valor Energético 304kcal = 1.269kJ 455kcal = 1.903kJ 23%
Carboidratos 24g 36g 12%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 17g 22%
Gorduras totais 18g 27g 49%

Gorduras saturadas 8,8g 13g 60%
Gorduras trans 0,5g 0,7g **

Fibra alimentar 2,6g 4g 16%
Sódio 428mg 642mg 27%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto
de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); cheddar cremoso - catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite cru pré-
beneficiado desnatado e acidulante ácido lático (ins 270)), tomate seco (tomate seco, óleo, orégano, cloreto de sódio e conservador
sorbato de potássio (ins 202)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452i), tripolifosfato de potássio (ins
451ii) e fosfato trissódico (ins 339iii), conservador sorbato de potássio (ins 202).); requeijão catupiry (creme de leite, massa
coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes:
polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins
202).), corante urucum, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, polifosfato de sódio e
sorbato de potássio (ins 202). ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém
proteína do leite.
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Tost 3 queijos - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 150g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 150g %VD*
Valor Energético 298kcal = 1.247kJ 448kcal = 1.871kJ 22%
Carboidratos 27g 41g 14%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 16g 22%
Gorduras totais 16g 24g 44%

Gorduras saturadas 8,6g 13g 58%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,4g 2,1g 8%
Sódio 418mg 626mg 26%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de
urucum.); cheddar cremoso - catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite cru pré-beneficiado desnatado e acidulante ácido lático
(ins 270)), tomate seco (tomate seco, óleo, orégano, cloreto de sódio e conservador sorbato de potássio (ins 202)), cloreto de sódio
(sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452i), tripolifosfato de potássio (ins 451ii) e fosfato trissódico (ins 339iii),
conservador sorbato de potássio (ins 202).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso
industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).), corante urucum, ácido
lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, polifosfato de sódio e sorbato de potássio (ins 202).
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost doce de leite com banana - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 140g (1 unidade)

100g 140g %VD*
Valor Energético 175kcal = 731kJ 245kcal = 1.023kJ 12%
Carboidratos 33g 47g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,5g 6,3g 8%
Gorduras totais 2,6g 3,7g 7%

Gorduras saturadas 1,1g 1,6g 7%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,7g 1g 4%
Sódio 215mg 301mg 13%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); banana (banana); doce de leite - aviação (leite, açúcar, amido de milho, bicarbonato de sódio ins 500,
conservante sorbato de potássio ins 202 e enzima lactase.), enzima lactase, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio (ins 202).
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER
AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO E PODE CONTER AMÊNDOAS. CONTÉM LACTOSE
e CONTÉM GLÚTEN.
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Tost doce de leite com banana - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 150g (1 unidade)

100g 150g %VD*
Valor Energético 164kcal = 684kJ 245kcal = 1.026kJ 12%
Carboidratos 33g 49g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,5g 5,3g 7%
Gorduras totais 2,1g 3,2g 6%

Gorduras saturadas 0,9g 1,3g 6%
Gorduras trans 0,3g 0,4g **

Fibra alimentar 0,9g 1,4g 6%
Sódio 203mg 305mg 13%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); banana (banana); doce de leite - aviação (leite, açúcar,
amido de milho, bicarbonato de sódio ins 500, conservante sorbato de potássio ins 202 e enzima lactase.), enzima lactase,
bicarbonato de sódio, sorbato de potássio (ins 202) e corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE
CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER
AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE e
CONTÉM GLÚTEN.
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1/1

Tost doce de leite com banana - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 160g (1 unidade)

100g 160g %VD*
Valor Energético 232kcal = 970kJ 371kcal = 1.552kJ 19%
Carboidratos 38g 61g 20%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5,1g 8,1g 11%
Gorduras totais 6,6g 11g 19%

Gorduras saturadas 1,6g 2,6g 12%
Gorduras trans 0,4g 0,6g **

Fibra alimentar 3,1g 5g 20%
Sódio 242mg 388mg 16%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); banana (banana); doce de leite - aviação (leite, açúcar, amido de
milho, bicarbonato de sódio ins 500, conservante sorbato de potássio ins 202 e enzima lactase.), enzima lactase, bicarbonato de
sódio e sorbato de potássio (ins 202). ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.



14/07/2021

1/1

Tost doce de leite com banana - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 160g (1 unidade)

100g 160g %VD*
Valor Energético 227kcal = 950kJ 364kcal = 1.520kJ 18%
Carboidratos 41g 66g 22%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,8g 7,7g 10%
Gorduras totais 4,9g 7,9g 14%

Gorduras saturadas 1,5g 2,3g 11%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,9g 3,1g 12%
Sódio 233mg 373mg 16%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); banana (banana); doce de leite - aviação (leite, açúcar, amido de milho, bicarbonato de sódio ins 500, conservante
sorbato de potássio ins 202 e enzima lactase.), enzima lactase, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio (ins 202).
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.



14/07/2021
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Tost dog - tradicional pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 200g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 200g %VD*
Valor Energético 244kcal = 1.020kJ 488kcal = 2.041kJ 24%
Carboidratos 21g 42g 14%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,5g 19g 25%
Gorduras totais 14g 27g 50%

Gorduras saturadas 6,6g 13g 60%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,2g 2,4g 9%
Sódio 442mg 884mg 37%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína
isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio
(ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i)
aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta
realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante urucum (160b)); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante
natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante
ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451),
fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).), corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.



14/07/2021

1/1

Tost dog - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 180g %VD*
Valor Energético 226kcal = 945kJ 407kcal = 1.702kJ 20%
Carboidratos 19g 35g 12%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 10g 18g 24%
Gorduras totais 12g 22g 40%

Gorduras saturadas 6,6g 12g 54%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,6g 1g 4%
Sódio 503mg 905mg 38%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); salsicha sadia (carne mecanicamente
separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, sal,
maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio (ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de
sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) aromas de fumaça natural de fumaça, natural
de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta realçador de sabor glutamato monossódico (ins
621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante urucum (160b)); queijo prato -
goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme
de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).), corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE
CONTER SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER
CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE
CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.



14/07/2021
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Tost dog - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 220g (1 unidade)

100g 220g %VD*
Valor Energético 177kcal = 741kJ 390kcal = 1.629kJ 19%
Carboidratos 12g 27g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,1g 18g 24%
Gorduras totais 11g 23g 42%

Gorduras saturadas 5,5g 12g 55%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,6g 1,4g 6%
Sódio 386mg 849mg 35%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); salsicha sadia (carne mecanicamente separada
de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina,
condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio (ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i),
polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta
branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621),
antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante urucum (160b)); queijo prato - goiabal
(leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).), corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM
AVEIA, CONTÉM LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER
LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE
CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost dog - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 190g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 190g %VD*
Valor Energético 195kcal = 814kJ 370kcal = 1.547kJ 19%
Carboidratos 13g 25g 8%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,7g 17g 22%
Gorduras totais 12g 23g 41%

Gorduras saturadas 6,4g 12g 56%
Gorduras trans Não contém 0,5g **

Fibra alimentar Não contém 0,7g 3%
Sódio 429mg 816mg 34%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); salsicha sadia (carne mecanicamente separada de
frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina,
condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio (ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i),
polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta
branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621),
antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante urucum (160b)); queijo prato - goiabal
(leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).), corante urucum, fermento lácteo, cloreto de cálcio e corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER
CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.
CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost dog - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 200g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 200g %VD*
Valor Energético 248kcal = 1.036kJ 496kcal = 2.073kJ 25%
Carboidratos 19g 37g 12%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,7g 19g 26%
Gorduras totais 15g 30g 55%

Gorduras saturadas 6,8g 14g 61%
Gorduras trans 0,4g 0,7g **

Fibra alimentar 2,1g 4,3g 17%
Sódio 449mg 899mg 37%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura
suína, carne suína, água, carne de peru, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais,
pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio (ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio
(ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e
idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de
sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante urucum (160b)); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento
lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à
granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins
452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).), corante urucum,
fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém
proteína do leite.



13/07/2021
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Tost dog especial - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 250g (1 unidade)

100g 250g %VD*
Valor Energético 174kcal = 726kJ 434kcal = 1.816kJ 22%
Carboidratos 9,9g 25g 8%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,5g 21g 28%
Gorduras totais 11g 28g 51%

Gorduras saturadas 5,6g 14g 64%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 1,1g 4%
Sódio 445mg 1.113mg 46%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína
isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio
(ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i)
aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta
realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante urucum (160b)); baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral,
fermento, gelo, água e queijo parmesão ralado. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio,
coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso
industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada, corante
urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE
CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER
AMÊNDOAS E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do
leite.
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Tost dog especial - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 250g (1 unidade)

100g 250g %VD*
Valor Energético 189kcal = 789kJ 472kcal = 1.974kJ 24%
Carboidratos 15g 37g 12%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,7g 22g 29%
Gorduras totais 11g 26g 48%

Gorduras saturadas 5,3g 13g 61%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,7g 1,8g 7%
Sódio 483mg 1.206mg 50%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína
isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio
(ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i)
aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta
realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante urucum (160b)); pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); queijo prato -
goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme
de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).); tomate, salada, corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,
PODE CONTER SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER
CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE
CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost dog especial - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 290g (1 unidade)

100g 290g %VD*
Valor Energético 157kcal = 656kJ 455kcal = 1.901kJ 23%
Carboidratos 10g 29g 10%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 7,4g 21g 28%
Gorduras totais 9,7g 28g 51%

Gorduras saturadas 4,7g 14g 62%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,8g 2,2g 9%
Sódio 397mg 1.150mg 48%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); salsicha sadia (carne mecanicamente separada
de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina,
condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio (ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i),
polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta
branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621),
antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante urucum (160b)); queijo prato - goiabal
(leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).); tomate, salada, corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO,
CONTÉM AVEIA, CONTÉM LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS, PODE
CONTER LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do
leite.



14/07/2021
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Tost dog especial - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 260g (1 unidade)

100g 260g %VD*
Valor Energético 167kcal = 699kJ 435kcal = 1.819kJ 22%
Carboidratos 10g 27g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 7,8g 20g 27%
Gorduras totais 11g 27g 50%

Gorduras saturadas 5,3g 14g 62%
Gorduras trans Não contém 0,5g **

Fibra alimentar 0,6g 1,5g 6%
Sódio 429mg 1.117mg 47%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína
isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio
(ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i)
aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta
realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante urucum (160b)); pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento
biológico, melhorador, margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); queijo prato - goiabal (leite
pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite, massa
coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes:
polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins
202).); tomate, salada, corante urucum, fermento lácteo, cloreto de cálcio e corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER
CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.
CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost dog especial - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 240g (1 unidade)

100g 240g %VD*
Valor Energético 208kcal = 868kJ 499kcal = 2.084kJ 25%
Carboidratos 14g 35g 12%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,5g 20g 27%
Gorduras totais 13g 31g 56%

Gorduras saturadas 5,6g 13g 61%
Gorduras trans 0,3g 0,6g **

Fibra alimentar 1,9g 4,5g 18%
Sódio 444mg 1.067mg 44%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína
isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio
(ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i)
aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta
realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante urucum (160b)); pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água,
farinha de trigo integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos,
emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado,
fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada
(leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de
sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).);
tomate, salada, corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO,
CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE,
CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost dog especial - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 240g (1 unidade)

100g 240g %VD*
Valor Energético 205kcal = 856kJ 492kcal = 2.056kJ 25%
Carboidratos 16g 39g 13%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,4g 20g 27%
Gorduras totais 12g 29g 52%

Gorduras saturadas 5,5g 13g 60%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,2g 2,8g 11%
Sódio 439mg 1.053mg 44%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de peru, proteína
isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez lactato de sódio
(ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de sódio (ins 450i)
aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da jamaica e preta
realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante urucum (160b)); pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja,
açúcar, fermento biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo
enzimático (xilanase e alfa amilase). ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e
corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e
acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins
451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada, corante urucum, fermento lácteo e
cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE
SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost dog - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 180g %VD*
Valor Energético 205kcal = 858kJ 369kcal = 1.544kJ 18%
Carboidratos 13g 23g 8%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,8g 18g 23%
Gorduras totais 13g 23g 42%

Gorduras saturadas 6,9g 13g 57%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 451mg 812mg 34%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); salsicha sadia (carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne suína, água, carne de
peru, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta preta, regulador de acidez
lactato de sódio (ins 325) estabilizantes: tripolifosfato de sódio (ins 451i), polifosfato de sódio (ins 452i) e pirofosfato ácido de
sódio (ins 450i) aromas de fumaça natural de fumaça, natural de pimenta branca, naturais e idêntico ao natural de pimenta da
jamaica e preta realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), antioxidante eritorbato de sódio(ins 316), conservador nitrito
de sódio (ins 250) e corante urucum (160b)); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio,
coalho e corante natural de urucum.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso
industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).), corante urucum,
fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE
CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER
AMÊNDOAS E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do
leite.
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Tost misto - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 172g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 172g %VD*
Valor Energético 195kcal = 814kJ 335kcal = 1.399kJ 17%
Carboidratos 14g 24g 8%
Açúcar total 0,1g 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 10g 18g 24%
Gorduras totais 11g 19g 34%

Gorduras saturadas 6,5g 11g 51%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,6g 1,1g 4%
Sódio 418mg 718mg 30%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e
acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins
451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); presunto cozido - perdigão (carne suína, água, sal,
proteína de soja, açúcar, regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizantes: pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico,
aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne e alho, aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), realçador de sabor:
glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio,conservador: nitrito de sódio, corante: carmim de cochonilha.);
orégano, desidratado, aromatizante, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio,
pirofosfato de sódio, isoascorbato de sódio, glutamato monossódico, pirofosfato tetrassódico e corante carmin de cochonilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER
AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMÊNDOAS E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém proteína do
leite.
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Tost misto - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 172g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 172g %VD*
Valor Energético 217kcal = 906kJ 373kcal = 1.557kJ 19%
Carboidratos 21g 36g 12%
Açúcar total 0,1g 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 18g 25%
Gorduras totais 10g 18g 32%

Gorduras saturadas 6,1g 10g 48%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 1,8g 7%
Sódio 472mg 812mg 34%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); queijo prato - goiabal (leite
pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry
(creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio
(sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador
sorbato de potássio (ins 202).); presunto cozido - perdigão (carne suína, água, sal, proteína de soja, açúcar, regulador de acidez:
lactato de sódio, estabilizantes: pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico, aromatizantes: aroma idêntico ao natural de
carne e alho, aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante:
isoascorbato de sódio,conservador: nitrito de sódio, corante: carmim de cochonilha.); orégano, desidratado, aromatizante, corante
urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, pirofosfato de sódio, isoascorbato de sódio, glutamato
monossódico, pirofosfato tetrassódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER
SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER CEVADA, PODE
CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER
DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém proteína do
leite.
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Tost misto - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 210g (1 unidade)

100g 210g %VD*
Valor Energético 168kcal = 701kJ 352kcal = 1.471kJ 18%
Carboidratos 13g 28g 9%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,5g 18g 24%
Gorduras totais 9g 19g 34%

Gorduras saturadas 5g 11g 48%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 2,2g 9%
Sódio 357mg 749mg 31%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado,
fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).); presunto cozido - perdigão (carne suína, água, sal, proteína de soja, açúcar, regulador de acidez: lactato de
sódio, estabilizantes: pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico, aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne e alho,
aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de
sódio,conservador: nitrito de sódio, corante: carmim de cochonilha.); orégano, desidratado, aromatizante, corante urucum,
fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, pirofosfato de sódio, isoascorbato de sódio, glutamato
monossódico, pirofosfato tetrassódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM AVEIA,
CONTÉM LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER LEITE, PODE
CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER
DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém proteína do
leite.
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Tost misto - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 180g %VD*
Valor Energético 184kcal = 771kJ 332kcal = 1.387kJ 17%
Carboidratos 14g 26g 9%
Açúcar total 0,1g 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,2g 17g 22%
Gorduras totais 10g 18g 33%

Gorduras saturadas 6g 11g 49%
Gorduras trans 0,3g 0,5g **

Fibra alimentar 0,8g 1,5g 6%
Sódio 397mg 714mg 30%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento
lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa
coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes:
polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins
202).); presunto cozido - perdigão (carne suína, água, sal, proteína de soja, açúcar, regulador de acidez: lactato de sódio,
estabilizantes: pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico, aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne e alho,
aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de
sódio,conservador: nitrito de sódio, corante: carmim de cochonilha.); orégano, desidratado, aromatizante, corante urucum,
fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, pirofosfato de sódio, isoascorbato de sódio, glutamato
monossódico, pirofosfato tetrassódico, corante carmin de cochonilha e corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS: CONTÉM
LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO,
PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM
LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém proteína do leite.
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Tost misto - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 190g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 190g %VD*
Valor Energético 240kcal = 1.005kJ 457kcal = 1.909kJ 23%
Carboidratos 20g 38g 13%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 10g 19g 26%
Gorduras totais 13g 26g 47%

Gorduras saturadas 6,4g 12g 55%
Gorduras trans 0,4g 0,7g **

Fibra alimentar 2,6g 5g 20%
Sódio 420mg 797mg 33%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto
de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à
granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins
452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); presunto cozido -
perdigão (carne suína, água, sal, proteína de soja, açúcar, regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizantes: pirofosfato
tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico, aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne e alho, aromas naturais (contém aroma
natural de pimenta), realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio,conservador: nitrito de sódio,
corante: carmim de cochonilha.); orégano, desidratado, aromatizante, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de
sódio, cloreto de cálcio, pirofosfato de sódio, isoascorbato de sódio, glutamato monossódico, pirofosfato tetrassódico e corante
carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS
DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM
FENILALANINA e contém proteína do leite.
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Tost misto - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 190g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 190g %VD*
Valor Energético 236kcal = 988kJ 449kcal = 1.877kJ 22%
Carboidratos 22g 42g 14%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 10g 19g 25%
Gorduras totais 12g 23g 42%

Gorduras saturadas 6,2g 12g 54%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,7g 3,1g 13%
Sódio 412mg 782mg 33%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de
urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e
acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins
451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); presunto cozido - perdigão (carne suína, água, sal,
proteína de soja, açúcar, regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizantes: pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico,
aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne e alho, aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), realçador de sabor:
glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio,conservador: nitrito de sódio, corante: carmim de cochonilha.);
orégano, desidratado, aromatizante, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio,
pirofosfato de sódio, isoascorbato de sódio, glutamato monossódico, pirofosfato tetrassódico e corante carmin de cochonilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém proteína do
leite.
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Tost nutella com banana - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 140g (1 unidade)

100g 140g %VD*
Valor Energético 207kcal = 864kJ 289kcal = 1.209kJ 14%
Carboidratos 33g 47g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,4g 6,2g 8%
Gorduras totais 6,2g 8,7g 16%

Gorduras saturadas 2g 2,8g 13%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,1g 1,6g 6%
Sódio 202mg 282mg 12%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); banana (banana); creme de avelã - nutella (açúcar, óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó,
cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas , aromatizante, componentes do leite.), aromatizante e
estabilizante de lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER
OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER
AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE
AVELÃ. CONTÉM LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.
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Tost nutella com banana - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

100g 180g %VD*
Valor Energético 172kcal = 719kJ 310kcal = 1.295kJ 15%
Carboidratos 29g 51g 17%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,5g 6,4g 8%
Gorduras totais 4,9g 8,8g 16%

Gorduras saturadas 1,3g 2,3g 11%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,5g 2,7g 11%
Sódio 178mg 320mg 13%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); banana (banana); creme de avelã - nutella
(açúcar, óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas ,
aromatizante, componentes do leite.), aromatizante e estabilizante de lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO,
CONTÉM AVEIA, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER LEITE, PODE
CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE AVELÃ E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.



14/07/2021

1/1

Tost nutella com banana - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 150g (1 unidade)

100g 150g %VD*
Valor Energético 193kcal = 808kJ 290kcal = 1.212kJ 15%
Carboidratos 33g 49g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,4g 5,2g 7%
Gorduras totais 5,4g 8,2g 15%

Gorduras saturadas 1,7g 2,5g 11%
Gorduras trans 0,3g 0,4g **

Fibra alimentar 1,3g 2g 8%
Sódio 191mg 286mg 12%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); banana (banana); creme de avelã - nutella (açúcar, óleo
vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas , aromatizante,
componentes do leite.), aromatizante, corante amarelo crepúsculo fcf e estabilizante de lecitina de soja. ALÉRGICOS: PODE
CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER
AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE
TRIGO E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.
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Tost nutella com banana - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 160g (1 unidade)

100g 160g %VD*
Valor Energético 260kcal = 1.086kJ 416kcal = 1.738kJ 21%
Carboidratos 38g 61g 20%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5g 8g 11%
Gorduras totais 9,7g 16g 28%

Gorduras saturadas 2,4g 3,8g 17%
Gorduras trans 0,4g 0,6g **

Fibra alimentar 3,5g 5,6g 22%
Sódio 231mg 369mg 15%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); banana (banana); creme de avelã - nutella (açúcar, óleo vegetal,
(palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas , aromatizante,
componentes do leite.), aromatizante e estabilizante de lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ.
CONTÉM LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.
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Tost nutella com banana - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 160g (1 unidade)

100g 160g %VD*
Valor Energético 255kcal = 1.066kJ 408kcal = 1.706kJ 20%
Carboidratos 41g 66g 22%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,8g 7,6g 10%
Gorduras totais 8g 13g 23%

Gorduras saturadas 2,2g 3,5g 16%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 2,3g 3,7g 15%
Sódio 221mg 354mg 15%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); banana (banana); creme de avelã - nutella (açúcar, óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em
pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas , aromatizante, componentes do leite.), aromatizante e estabilizante de
lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.
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Tost peito de peru com queijo - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 180g %VD*
Valor Energético 248kcal = 1.037kJ 446kcal = 1.866kJ 22%
Carboidratos 23g 41g 14%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 19g 26%
Gorduras totais 13g 23g 42%

Gorduras saturadas 6,5g 12g 53%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,2g 2,1g 8%
Sódio 409mg 737mg 31%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de
urucum.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta
vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260)
espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante
eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante
natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso
industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).), maltodextrina, goma
carragena, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de
sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS,
CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost peito de peru com queijo - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 160g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 160g %VD*
Valor Energético 228kcal = 954kJ 365kcal = 1.527kJ 18%
Carboidratos 21g 34g 11%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 12g 18g 25%
Gorduras totais 11g 17g 31%

Gorduras saturadas 6,4g 10g 47%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,7g 3%
Sódio 474mg 758mg 32%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); queijo prato - goiabal (leite
pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); peito de peru - seara (peito de peru, água,
proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal,
açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato
de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato
monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão
catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de
sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339),
conservador sorbato de potássio (ins 202).), maltodextrina, goma carragena, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio,
lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante
carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE
CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER
AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE,
CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost peito de peru com queijo - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 170g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 170g %VD*
Valor Energético 193kcal = 807kJ 328kcal = 1.372kJ 16%
Carboidratos 14g 24g 8%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,9g 17g 22%
Gorduras totais 11g 18g 33%

Gorduras saturadas 6,3g 11g 49%
Gorduras trans 0,3g 0,5g **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 393mg 669mg 28%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento
lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína vegetal de
soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar, fumaça
líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins
451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico (ins
621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).), maltodextrina, goma carragena, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto
de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico, corante carmin de cochonilha e
corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE
CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost peito de peru com queijo - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 180g %VD*
Valor Energético 252kcal = 1.054kJ 454kcal = 1.898kJ 23%
Carboidratos 20g 36g 12%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 20g 26%
Gorduras totais 14g 26g 47%

Gorduras saturadas 6,7g 12g 55%
Gorduras trans 0,4g 0,7g **

Fibra alimentar 2,2g 4g 16%
Sódio 418mg 752mg 31%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto
de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína vegetal de soja, maltodextrina,
especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar, fumaça líquida, regulador de
acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins 451i) e polifosfato de
sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), conservador nitrito
de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite
fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio
(ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).),
maltodextrina, goma carragena, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato
trissódico, eritorbato de sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS:
CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS
DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.



14/07/2021

1/1

Tost peito de peru com queijo branco - pão de batata tradicional

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 220g (1 unidade)

100g 220g %VD*
Valor Energético 188kcal = 785kJ 413kcal = 1.726kJ 21%
Carboidratos 20g 44g 15%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,8g 19g 26%
Gorduras totais 8,1g 18g 32%

Gorduras saturadas 3,8g 8,4g 38%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,5g 3,4g 13%
Sódio 349mg 768mg 32%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e
acidulante ácido lático.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais
(pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio
(ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i),
antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de
uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada;
orégano, desidratado, maltodextrina, goma carragena, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, nitrito de sódio, lactato de
sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de
cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.
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Tost peito de peru com queijo branco - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 200g (1 unidade)

100g 200g %VD*
Valor Energético 166kcal = 694kJ 332kcal = 1.389kJ 17%
Carboidratos 19g 37g 12%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,4g 19g 25%
Gorduras totais 6,1g 12g 22%

Gorduras saturadas 3,5g 6,9g 32%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 2g 8%
Sódio 394mg 789mg 33%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); queijo branco - tirolez (leite
pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e acidulante ácido lático.); peito de peru - seara
(peito de peru, água, proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e
noz moscada), sal, açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407),
estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador
de sabor glutamato monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins
120).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins
270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico
(ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada; orégano, desidratado, maltodextrina, goma carragena, ácido
lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio,
polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE
CONTER SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER
CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE
CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.



14/07/2021

1/1

Tost peito de peru com queijo branco - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 240g (1 unidade)

100g 240g %VD*
Valor Energético 132kcal = 550kJ 316kcal = 1.319kJ 16%
Carboidratos 13g 30g 10%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 7,6g 18g 24%
Gorduras totais 5,7g 14g 25%

Gorduras saturadas 3g 7,2g 33%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 2,4g 10%
Sódio 306mg 734mg 31%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal
(cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e acidulante ácido lático.); peito de peru - seara (peito de peru,
água, proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada),
sal, açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes
tripolifosfato de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor
glutamato monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).);
requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)),
cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339),
conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada; orégano, desidratado, maltodextrina, goma carragena, ácido lático,
fermento lácteo, cloreto de sódio, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio,
polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM
AVEIA, CONTÉM LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER
LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE
CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.
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Tost peito de peru com queijo branco - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 210g (1 unidade)

100g 210g %VD*
Valor Energético 141kcal = 588kJ 296kcal = 1.236kJ 15%
Carboidratos 13g 28g 9%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,1g 17g 23%
Gorduras totais 6,2g 13g 24%

Gorduras saturadas 3,5g 7,3g 33%
Gorduras trans Não contém 0,5g **

Fibra alimentar 0,8g 1,7g 7%
Sódio 333mg 700mg 29%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto
de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e acidulante ácido lático.); peito de peru - seara (peito de peru, água,
proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal,
açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato
de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato
monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão
catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de
sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339),
conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada; orégano, desidratado, maltodextrina, goma carragena, ácido lático,
fermento lácteo, cloreto de sódio, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio,
polifosfato de sódio, glutamato monossódico, corante carmin de cochonilha e corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER
CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.
CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.
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Tost peito de peru com queijo branco - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 220g (1 unidade)

100g 220g %VD*
Valor Energético 191kcal = 799kJ 421kcal = 1.758kJ 21%
Carboidratos 18g 40g 13%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9g 20g 26%
Gorduras totais 9,3g 20g 37%

Gorduras saturadas 3,9g 8,6g 39%
Gorduras trans 0,3g 0,7g **

Fibra alimentar 2,4g 5,2g 21%
Sódio 356mg 783mg 33%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio),
cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e acidulante ácido lático.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína vegetal
de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar, fumaça
líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins
451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico (ins
621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).); tomate, salada; orégano, desidratado, maltodextrina, goma carragena, ácido lático, fermento lácteo, cloreto
de sódio, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio, polifosfato de sódio, glutamato
monossódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e
CONTÉM FENILALANINA.
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Tost peito de peru com queijo - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 170g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 170g %VD*
Valor Energético 196kcal = 820kJ 334kcal = 1.395kJ 17%
Carboidratos 13g 22g 7%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 19g 25%
Gorduras totais 11g 19g 34%

Gorduras saturadas 6,5g 11g 50%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 421mg 716mg 30%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta
vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260)
espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante
eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante
natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso
industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).), maltodextrina, goma
carragena, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de
sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA,
CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA,
PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMÊNDOAS E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM
LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost peito de peru com queijo - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 200g (1 unidade)

100g 200g %VD*
Valor Energético 174kcal = 727kJ 348kcal = 1.455kJ 17%
Carboidratos 13g 27g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9g 18g 24%
Gorduras totais 9,4g 19g 34%

Gorduras saturadas 5,3g 11g 48%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,6g 1,1g 4%
Sódio 351mg 702mg 29%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado,
fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína
vegetal de soja, maltodextrina, especiarias naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar,
fumaça líquida, regulador de acidez lactato de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio
(ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i), antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico
(ins 621), conservador nitrito de sódio (ins 250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de
leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).), maltodextrina, goma carragena, corante urucum, fermento lácteo, nitrito de sódio, lactato de sódio, cloreto
de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de cochonilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM AVEIA, CONTÉM LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO,
PODE CONTER OVOS, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA,
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM
GLÚTEN e contém proteína do leite.
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Tost peito de peru com queijo branco - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 202g (1 unidade)

100g 202g %VD*
Valor Energético 147kcal = 616kJ 298kcal = 1.245kJ 15%
Carboidratos 13g 26g 9%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9g 18g 24%
Gorduras totais 6,8g 14g 25%

Gorduras saturadas 3,8g 7,7g 35%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,7g 1,3g 5%
Sódio 348mg 703mg 29%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo,
coagulante e acidulante ácido lático.); peito de peru - seara (peito de peru, água, proteína vegetal de soja, maltodextrina, especiarias
naturais (pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela e noz moscada), sal, açúcar, fumaça líquida, regulador de acidez lactato
de sódio (ins 260) espessante carragena (ins 407), estabilizantes tripolifosfato de sódio (ins 451i) e polifosfato de sódio (ins 452i),
antioidante eritorbato de sódio (ins 301), realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), conservador nitrito de sódio (ins
250) e corante natural carmim de cochonilha (ins 120).); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de
uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada;
orégano, desidratado, maltodextrina, goma carragena, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, nitrito de sódio, lactato de
sódio, cloreto de cálcio, fosfato trissódico, eritorbato de sódio, polifosfato de sódio, glutamato monossódico e corante carmin de
cochonilha. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE
CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMÊNDOAS E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.



14/07/2021

1/1

Tost pizza - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 190g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 190g %VD*
Valor Energético 272kcal = 1.135kJ 516kcal = 2.157kJ 26%
Carboidratos 22g 42g 14%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 20g 27%
Gorduras totais 16g 30g 54%

Gorduras saturadas 8,6g 16g 74%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,7g 3,1g 13%
Sódio 360mg 684mg 28%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de
urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e
acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins
451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); orégano, desidratado, corante urucum, fermento
lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM
FENILALANINA e contém proteína do leite.



13/07/2021

1/1

Tost pizza - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 172g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 172g %VD*
Valor Energético 234kcal = 978kJ 403kcal = 1.683kJ 20%
Carboidratos 14g 24g 8%
Açúcar total 0,1g 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 19g 26%
Gorduras totais 15g 26g 47%

Gorduras saturadas 9,1g 16g 71%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,6g 1,1g 4%
Sódio 360mg 619mg 26%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento, gelo, água e
queijo parmesão ralado. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e
acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins
451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); orégano, desidratado, corante urucum, fermento
lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS,
PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMÊNDOAS E
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém
proteína do leite.



14/07/2021

1/1

Tost pizza - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 170g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 170g %VD*
Valor Energético 256kcal = 1.070kJ 435kcal = 1.820kJ 22%
Carboidratos 21g 35g 12%
Açúcar total 0,1g 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 12g 20g 26%
Gorduras totais 14g 24g 44%

Gorduras saturadas 8,7g 15g 67%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 1,8g 7%
Sódio 414mg 705mg 29%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); queijo prato - goiabal (leite
pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry
(creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio
(sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador
sorbato de potássio (ins 202).); orégano, desidratado, corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, PODE CONTER SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER LEITE,
PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM
FENILALANINA e contém proteína do leite.



14/07/2021

1/1

Tost pizza - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 210g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 210g %VD*
Valor Energético 200kcal = 834kJ 419kcal = 1.752kJ 21%
Carboidratos 13g 28g 9%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,2g 19g 26%
Gorduras totais 12g 26g 47%

Gorduras saturadas 7,2g 15g 69%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 2,2g 9%
Sódio 310mg 650mg 27%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado,
fermento lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).); orégano, desidratado, corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM
TRIGO, CONTÉM AVEIA, CONTÉM LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO, PODE CONTER OVOS,
PODE CONTER LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS
DE LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM
FENILALANINA e contém proteína do leite.



14/07/2021

1/1

Tost pizza - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 180g %VD*
Valor Energético 222kcal = 926kJ 399kcal = 1.667kJ 20%
Carboidratos 14g 26g 9%
Açúcar total 0,1g 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 10g 18g 24%
Gorduras totais 14g 25g 46%

Gorduras saturadas 8,5g 15g 69%
Gorduras trans 0,3g 0,5g **

Fibra alimentar 0,8g 1,5g 6%
Sódio 342mg 616mg 26%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico, melhorador,
margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento
lático, sal, cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa
coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes:
polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins
202).); orégano, desidratado, corante urucum, fermento lácteo, cloreto de cálcio e corante amarelo crepúsculo fcf. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER
CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.
CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém proteína do leite.



14/07/2021

1/1

Tost pizza - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 180g (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 180g %VD*
Valor Energético 276kcal = 1.152kJ 496kcal = 2.074kJ 25%
Carboidratos 20g 36g 12%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 11g 20g 26%
Gorduras totais 17g 31g 56%

Gorduras saturadas 8,7g 16g 71%
Gorduras trans 0,4g 0,7g **

Fibra alimentar 2,6g 4,7g 19%
Sódio 368mg 662mg 28%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); queijo prato - goiabal (leite pasteurizado, fermento lático, sal, cloreto
de cálcio, coalho e corante natural de urucum.); tomate (tomate); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à
granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins
452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); orégano,
desidratado, corante urucum, fermento lácteo e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO,
CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE,
CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e contém proteína do leite.



13/07/2021

1/1

Tost queijo branco - baguete parmesão

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 202g (1 unidade)

100g 202g %VD*
Valor Energético 170kcal = 712kJ 344kcal = 1.438kJ 17%
Carboidratos 13g 26g 9%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,6g 19g 26%
Gorduras totais 9g 18g 33%

Gorduras saturadas 5,3g 11g 49%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,7g 1,3g 5%
Sódio 334mg 675mg 28%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e
acidulante ácido lático.); baguete com parmesão (mistura pão francês boa safra, açúcar refinado, margarina uso geral, fermento,
gelo, água e queijo parmesão ralado. ); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso
industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452),
tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada;
orégano, desidratado, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA,
CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER CEVADA,
PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMÊNDOAS E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM
LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.



14/07/2021

1/1

Tost queijo branco - ciabatta crocante

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 200g (1 unidade)

100g 200g %VD*
Valor Energético 189kcal = 790kJ 378kcal = 1.580kJ 19%
Carboidratos 19g 38g 13%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,9g 20g 26%
Gorduras totais 8,3g 17g 30%

Gorduras saturadas 5g 9,9g 45%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 2g 8%
Sódio 380mg 761mg 32%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e
acidulante ácido lático.); pão ciabatta crocante (pré mistura ciabatta, água, fermento e farinha de trigo.); requeijão catupiry (creme
de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).); tomate, salada; orégano, desidratado, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio e cloreto de cálcio.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER SOJA, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE
CONTER LEITE, PODE CONTER CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e
CONTÉM FENILALANINA.



14/07/2021

1/1

Tost queijo branco - miga 7 grãos

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 240g (1 unidade)

100g 240g %VD*
Valor Energético 151kcal = 630kJ 362kcal = 1.511kJ 18%
Carboidratos 13g 31g 10%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8g 19g 26%
Gorduras totais 7,6g 18g 33%

Gorduras saturadas 4,2g 10g 46%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1g 2,4g 10%
Sódio 294mg 707mg 29%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão miga 7 grãos (farinha de trigo integral, farinha de trigo ( boa safra), água, mix de grãos (centeio, cevada,linhaça,
girassol, aveia, trigo e gergelim),fermento biológico, sal, melhorador e anti mofo. ); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal
(cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e acidulante ácido lático.); requeijão catupiry (creme de leite,
massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal),
estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato
de potássio (ins 202).); tomate, salada; orégano, desidratado, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio e cloreto de cálcio.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM AVEIA, CONTÉM LEITE, CONTÉM CEVADA, CONTÉM CENTEIO,
PODE CONTER OVOS, PODE CONTER LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA,
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM
GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.



14/07/2021

1/1

Tost queijo branco - miga brioche

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 210g (1 unidade)

100g 210g %VD*
Valor Energético 163kcal = 680kJ 341kcal = 1.427kJ 17%
Carboidratos 13g 28g 9%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 8,6g 18g 24%
Gorduras totais 8,3g 18g 32%

Gorduras saturadas 4,9g 10g 47%
Gorduras trans Não contém 0,5g **

Fibra alimentar 0,8g 1,7g 7%
Sódio 320mg 672mg 28%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e
acidulante ácido lático.); pão miga brioche (farinha de trigo ( boa safra), água, açúcar refinado, sal extra fino, fermento biológico,
melhorador, margarina uso geral, manjericão desidratado, antimofo, e corante amarelo.); requeijão catupiry (creme de leite, massa
coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes:
polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins
202).); tomate, salada; orégano, desidratado, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e corante amarelo
crepúsculo fcf. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER OVOS, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER
CEVADA, PODE CONTER CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM
DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.



14/07/2021

1/1

Tost queijo branco - pão de batata integral

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 220g (1 unidade)

100g 220g %VD*
Valor Energético 212kcal = 886kJ 466kcal = 1.950kJ 23%
Carboidratos 18g 40g 13%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,5g 21g 28%
Gorduras totais 11g 25g 45%

Gorduras saturadas 5,3g 12g 53%
Gorduras trans 0,3g 0,7g **

Fibra alimentar 2,4g 5,2g 21%
Sódio 343mg 755mg 31%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo
integral, óleo de soja, fermento biológico, linhaça, margarina, açúcar, purê de batata desidratado, sal, ovos, emulsificantes ins 472c
e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e alfa amilase).); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio),
cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e acidulante ácido lático.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite
fluído à granel de uso industrializado e acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio
(ins 452), tripolifosfato de potássio (ins 451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate,
salada; orégano, desidratado, ácido lático, fermento lácteo, cloreto de sódio e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS,
CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e CONTÉM FENILALANINA.
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Tost queijo branco - pão de batata

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 220g (1 unidade)

100g 220g %VD*
Valor Energético 209kcal = 872kJ 459kcal = 1.917kJ 23%
Carboidratos 20g 45g 15%
Açúcar total Não contém 0,1g 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 9,3g 21g 27%
Gorduras totais 10g 22g 40%

Gorduras saturadas 5,2g 11g 52%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,5g 3,4g 13%
Sódio 336mg 740mg 31%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. 
 ** VD não estabelecido.

Ingredientes: pão de batata sem recheio (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, açúcar, fermento
biológico, purê de batata desidratado, ovos, margarina, sal, emulsificantes ins 472c e ins 433 e complexo enzimático (xilanase e
alfa amilase). ); queijo branco - tirolez (leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante e
acidulante ácido lático.); requeijão catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluído à granel de uso industrializado e
acidulante ácido lático (ins 270)), cloreto de sódio (sal), estabilizantes: polifosfato de sódio (ins 452), tripolifosfato de potássio (ins
451), fosfato trissódico (ins 339), conservador sorbato de potássio (ins 202).); tomate, salada; orégano, desidratado, ácido lático,
fermento lácteo, cloreto de sódio e cloreto de cálcio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e
CONTÉM FENILALANINA.
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	Tost dog - Miga Brioche (1)
	Tost dog - Pão de batata integral (1)
	Tost Dog Especial - Baguete Parmesão (1)
	Tost dog especial - Ciabatta (1)
	Tost dog especial - Miga 7 grãos (1)
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