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Capella - 120ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100ml 120ml %VD*
Valor Energético 206kcal = 862kJ 248kcal = 1.035kJ 12%
Carboidratos 23g 28g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5,6g 6,8g 9%
Gorduras totais 10g 12g 22%

Gorduras saturadas 4,3g 5,2g 24%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 206mg 247mg 10%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de avelã - nutella (açúcar, óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado
em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas , aromatizante, componentes do leite.), aspartame,
aromatizante, maltodextrina, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, estabilizante de lecitina de soja e mono e diglicerídeos
de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM
FENILALANINA e canela.
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Capella - 120ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 213kcal = 892kJ 256kcal = 1.070kJ 13%
Carboidratos 24g 29g 10%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,4g 5,3g 7%
Gorduras totais 11g 13g 24%

Gorduras saturadas 4,6g 5,5g 25%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 148mg 177mg 7%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); 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, dióxido de silício, bicarbonato de
sódio, estabilizante de lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM
LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Capella - 240 ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100ml 240ml %VD*
Valor Energético 171kcal = 714kJ 410kcal = 1.713kJ 20%
Carboidratos 19g 45g 15%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5,1g 12g 16%
Gorduras totais 8,4g 20g 37%

Gorduras saturadas 3,8g 9,2g 42%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,9g 4%
Sódio 168mg 402mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de avelã - nutella (açúcar, óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado
em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas , aromatizante, componentes do leite.), aspartame,
aromatizante, maltodextrina, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, estabilizante de lecitina de soja e mono e diglicerídeos
de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM
FENILALANINA e canela.



02/09/2021

1/1

Capella - 240 ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 176kcal = 736kJ 423kcal = 1.767kJ 21%
Carboidratos 19g 47g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,2g 10g 13%
Gorduras totais 9,1g 22g 40%

Gorduras saturadas 4g 9,7g 44%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,9g 4%
Sódio 124mg 298mg 12%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); 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, dióxido de silício, bicarbonato de
sódio, estabilizante de lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM
LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccine gelado crocante de ovomaltine - 300ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 145kcal = 606kJ 435kcal = 1.817kJ 22%
Carboidratos 22g 65g 22%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,4g 10g 14%
Gorduras totais 5g 15g 27%

Gorduras saturadas 3,1g 9,4g 43%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 114mg 343mg 14%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate
(composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de ovomaltine (preparado à
base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte, leite desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó
magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6,
ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó
magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e
alfatocoferol e aromatizante.); ovomaltine em pó (açúcar, extrato de malte, glicose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó
integral, ovo em pó, sal cloreto de sódio, vitamina a, vitamina d, vitamina e, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido
fólico, vitamina b12, ácido pantotênico, cálcio, ferro, zinco, magnésio, manganês, iodo, canela em pó, antiumectante, carbonato de
sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.), frutose, aspartame, aromatizante, maltodextrina, corante urucum, ácido
fólico, corante cúrcuma, fosfato dissódico, fosfato dicálcico, alginato de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio,
palmitato de ascorbilo, acessulfame de potássio, alfa-tocoferol sintético e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E
CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Cappuccine gelado crocante de ovomaltine - 300ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 149kcal = 621kJ 446kcal = 1.864kJ 22%
Carboidratos 22g 67g 22%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,7g 8,2g 11%
Gorduras totais 5,4g 16g 30%

Gorduras saturadas 3,3g 9,8g 45%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 84mg 251mg 10%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do
mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope
de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
antiumectante: dioxido de silício.); creme de ovomaltine (preparado à base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte,
leite desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato
dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6, ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e
aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e alfatocoferol e aromatizante.); ovomaltine em pó (açúcar,
extrato de malte, glicose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó integral, ovo em pó, sal cloreto de sódio, vitamina a,
vitamina d, vitamina e, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido fólico, vitamina b12, ácido pantotênico, cálcio, ferro,
zinco, magnésio, manganês, iodo, canela em pó, antiumectante, carbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.),
frutose, aromatizante, corante urucum, ácido fólico, corante cúrcuma, fosfato dissódico, fosfato dicálcico, alginato de sódio,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio, palmitato de ascorbilo, alfa-tocoferol sintético e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA,
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccine gelado crocante de ovomaltine - 500ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 500ml %VD*
Valor Energético 131kcal = 549kJ 657kcal = 2.745kJ 33%
Carboidratos 20g 98g 33%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,2g 16g 21%
Gorduras totais 4,5g 22g 41%

Gorduras saturadas 3g 15g 67%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 101mg 504mg 21%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate
(composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de ovomaltine (preparado à
base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte, leite desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó
magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6,
ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó
magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e
alfatocoferol e aromatizante.); ovomaltine em pó (açúcar, extrato de malte, glicose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó
integral, ovo em pó, sal cloreto de sódio, vitamina a, vitamina d, vitamina e, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido
fólico, vitamina b12, ácido pantotênico, cálcio, ferro, zinco, magnésio, manganês, iodo, canela em pó, antiumectante, carbonato de
sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.), frutose, aspartame, aromatizante, maltodextrina, corante urucum, ácido
fólico, corante cúrcuma, fosfato dissódico, fosfato dicálcico, alginato de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio,
palmitato de ascorbilo, acessulfame de potássio, alfa-tocoferol sintético e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E
CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Cappuccine gelado crocante de ovomaltine - 500ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 500ml %VD*
Valor Energético 135kcal = 563kJ 673kcal = 2.814kJ 34%
Carboidratos 20g 101g 34%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,6g 13g 17%
Gorduras totais 4,9g 24g 44%

Gorduras saturadas 3,1g 15g 70%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 74mg 371mg 15%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do
mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope
de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
antiumectante: dioxido de silício.); creme de ovomaltine (preparado à base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte,
leite desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato
dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6, ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e
aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e alfatocoferol e aromatizante.); ovomaltine em pó (açúcar,
extrato de malte, glicose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó integral, ovo em pó, sal cloreto de sódio, vitamina a,
vitamina d, vitamina e, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido fólico, vitamina b12, ácido pantotênico, cálcio, ferro,
zinco, magnésio, manganês, iodo, canela em pó, antiumectante, carbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.),
frutose, aromatizante, corante urucum, ácido fólico, corante cúrcuma, fosfato dissódico, fosfato dicálcico, alginato de sódio,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio, palmitato de ascorbilo, alfa-tocoferol sintético e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA,
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccine gelado crocante ovomaltine - 1000ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 130kcal = 544kJ 1.301kcal = 5.437kJ 65%
Carboidratos 19g 193g 64%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,2g 31g 42%
Gorduras totais 4,5g 45g 81%

Gorduras saturadas 3g 30g 134%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 100mg 999mg 42%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate
(composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de ovomaltine (preparado à
base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte, leite desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó
magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6,
ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó
magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e
alfatocoferol e aromatizante.); ovomaltine em pó (açúcar, extrato de malte, glicose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó
integral, ovo em pó, sal cloreto de sódio, vitamina a, vitamina d, vitamina e, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido
fólico, vitamina b12, ácido pantotênico, cálcio, ferro, zinco, magnésio, manganês, iodo, canela em pó, antiumectante, carbonato de
sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.), frutose, aspartame, aromatizante, maltodextrina, corante urucum, ácido
fólico, corante cúrcuma, fosfato dissódico, fosfato dicálcico, alginato de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio,
palmitato de ascorbilo, acessulfame de potássio, alfa-tocoferol sintético e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E
CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Cappuccine gelado crocante ovomaltine - 1000ml (tradicional) com gelo

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 133kcal = 557kJ 1.333kcal = 5.572kJ 67%
Carboidratos 20g 198g 66%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,6g 26g 35%
Gorduras totais 4,9g 48g 88%

Gorduras saturadas 3,1g 31g 140%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 74mg 737mg 31%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do
mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope
de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
antiumectante: dioxido de silício.); creme de ovomaltine (preparado à base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte,
leite desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato
dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6, ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e
aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e alfatocoferol e aromatizante.); ovomaltine em pó (açúcar,
extrato de malte, glicose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó integral, ovo em pó, sal cloreto de sódio, vitamina a,
vitamina d, vitamina e, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido fólico, vitamina b12, ácido pantotênico, cálcio, ferro,
zinco, magnésio, manganês, iodo, canela em pó, antiumectante, carbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.),
frutose, aromatizante, corante urucum, ácido fólico, corante cúrcuma, fosfato dissódico, fosfato dicálcico, alginato de sódio,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio, palmitato de ascorbilo, alfa-tocoferol sintético e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA,
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccine ovomaltine - 120 ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 193kcal = 806kJ 231kcal = 967kJ 12%
Carboidratos 20g 24g 8%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5,4g 6,5g 9%
Gorduras totais 10g 12g 22%

Gorduras saturadas 4,8g 5,7g 26%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 212mg 255mg 11%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de
cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com
poliglicerol e aromatizante.); creme de ovomaltine (preparado à base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte, leite
desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato dicalcico,
óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6, ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e
aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e alfatocoferol e aromatizante.), frutose, aspartame,
aromatizante, maltodextrina, ácido fólico, lecitina de soja, fosfato dicálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio,
palmitato de ascorbilo, acessulfame de potássio, alfa-tocoferol sintético, pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos
de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN,
CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccine ovomaltine - 120 ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 200kcal = 836kJ 240kcal = 1.003kJ 12%
Carboidratos 21g 26g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,2g 5g 7%
Gorduras totais 11g 13g 24%

Gorduras saturadas 5,1g 6,1g 28%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 155mg 185mg 8%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal,
emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.); creme de
ovomaltine (preparado à base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte, leite desnatado concentrado, soro de leite
concentrado, cacau em pó magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c,
tiamina, riboflavina, niacina, b6, ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã,
fosfato de dicálcico, cacau em pó magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes:
palmitato de ascorbila e alfatocoferol e aromatizante.), frutose, aromatizante, ácido fólico, lecitina de soja, fosfato dicálcico,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio, palmitato de ascorbilo, alfa-tocoferol sintético, pgpr (poliglicerol
poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM
LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccine ovomaltine - 240ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 178kcal = 744kJ 427kcal = 1.785kJ 21%
Carboidratos 18g 43g 14%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5g 12g 16%
Gorduras totais 9,6g 23g 42%

Gorduras saturadas 4,6g 11g 51%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 174mg 417mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de
cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com
poliglicerol e aromatizante.); creme de ovomaltine (preparado à base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte, leite
desnatado concentrado, soro de leite concentrado, cacau em pó magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato dicalcico,
óleo vegetal, vitaminas (a, e, c, tiamina, riboflavina, niacina, b6, ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e
aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã, fosfato de dicálcico, cacau em pó magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes: palmitato de ascorbila e alfatocoferol e aromatizante.), frutose, aspartame,
aromatizante, maltodextrina, ácido fólico, lecitina de soja, fosfato dicálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio,
palmitato de ascorbilo, acessulfame de potássio, alfa-tocoferol sintético, pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos
de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN,
CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccine ovomaltine - 240ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 194kcal = 811kJ 466kcal = 1.947kJ 23%
Carboidratos 20g 48g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,1g 9,8g 13%
Gorduras totais 11g 26g 47%

Gorduras saturadas 5,1g 12g 55%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 137mg 330mg 14%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal,
emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.); creme de
ovomaltine (preparado à base de extrato de malte, leite e cacau, (extrato de malte, leite desnatado concentrado, soro de leite
concentrado, cacau em pó magro, açúcar, frutose, carbonato de magnésio, fosfato dicalcico, óleo vegetal, vitaminas (a, e, c,
tiamina, riboflavina, niacina, b6, ácido fólico, b12, biotina e ácido pantotênico), sal e aromatizante), áçúcar, óleo vegetal, avelã,
fosfato de dicálcico, cacau em pó magro, emulsificantes: lectina de girassol e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidantes:
palmitato de ascorbila e alfatocoferol e aromatizante.), frutose, aromatizante, ácido fólico, lecitina de soja, fosfato dicálcico,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, carbonato de magnésio, palmitato de ascorbilo, alfa-tocoferol sintético, pgpr (poliglicerol
poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM AVELÃ, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM
LACTOSE, CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino 4 chocolates - 240ml

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

100g 240ml %VD*
Valor Energético 82kcal = 343kJ 197kcal = 822kJ 10%
Carboidratos 9,8g 23g 8%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,6g 6,3g 8%
Gorduras totais 3,6g 8,6g 16%

Gorduras saturadas 2,3g 5,5g 25%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 0,7g 1,7g 7%
Sódio 37mg 89mg 4%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); café, infusão 10%; ovomaltine em pó (açúcar, extrato de malte,
glicose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó integral, ovo em pó, sal cloreto de sódio, vitamina a, vitamina d, vitamina e,
vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido fólico, vitamina b12, ácido pantotênico, cálcio, ferro, zinco, magnésio,
manganês, iodo, canela em pó, antiumectante, carbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.); chocolate ao leite
em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e
ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.); chocolate em pó 33% - sicao (açúcar, cacau em pó e
aromatizante.); chocolate branco laka (açúcar, manteiga de cacau, leite integral, soro de leite, gordura vegetal, extrato de malte,
emulsificante: lecitina de soja e policligerol polirricinoleato e aromatizante.), aromatizante, lecitina de soja e pgpr (poliglicerol
poliricinoleato). ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER TRIGO, PODE CONTER AVEIA, PODE CONTER
CENTEIO, PODE CONTER AMENDOIM, PODE CONTER CASTANHAS, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA. CONTÉM
LACTOSE e CONTÉM GLÚTEN.
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Cappuccino belga - com borda - 240ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 184kcal = 769kJ 441kcal = 1.845kJ 22%
Carboidratos 18g 42g 14%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,9g 12g 16%
Gorduras totais 10g 25g 46%

Gorduras saturadas 6,1g 15g 67%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,1g 2,6g 10%
Sódio 161mg 386mg 16%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); granulado belga - callebaut (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau,
emulsificante: lectina de soja, aromatizante.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau,
manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol
e aromatizante.); chocolate belga em gotas (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma
natural de baunilha.), aspartame, aromatizante, maltodextrina, lecitina de soja, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, pgpr
(poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER
LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO
CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino belga - com borda - 240ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 195kcal = 814kJ 467kcal = 1.953kJ 23%
Carboidratos 19g 45g 15%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4g 9,6g 13%
Gorduras totais 11g 27g 50%

Gorduras saturadas 6,5g 16g 71%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar 1,1g 2,7g 11%
Sódio 120mg 289mg 12%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); granulado belga - callebaut (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lectina de soja, aromatizante.);
chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes:
lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.); chocolate belga em gotas (pasta de
cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha.), aromatizante, lecitina de soja,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino belga - sem borda - 240ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 115kcal = 481kJ 276kcal = 1.154kJ 14%
Carboidratos 12g 30g 10%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,5g 11g 14%
Gorduras totais 5,3g 13g 23%

Gorduras saturadas 3,1g 7,4g 34%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 164mg 395mg 16%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); chocolate belga em gotas (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau,
emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de baunilha.), aspartame, maltodextrina, lecitina de soja, bicarbonato de sódio,
acessulfame de potássio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM
GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino belga - sem borda - 240ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 120kcal = 503kJ 289kcal = 1.207kJ 14%
Carboidratos 13g 32g 11%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,6g 8,6g 12%
Gorduras totais 5,9g 14g 26%

Gorduras saturadas 3,3g 7,9g 36%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 121mg 291mg 12%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); chocolate belga em gotas (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante: lecitina de soja, aroma natural de
baunilha.), lecitina de soja, dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, PODE CONTER LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino choco-chanti - 300ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 99kcal = 415kJ 298kcal = 1.244kJ 15%
Carboidratos 9,4g 28g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,5g 11g 14%
Gorduras totais 5,3g 16g 29%

Gorduras saturadas 3,2g 9,6g 44%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 136mg 408mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; chantilly - amélia (creme de leite, leite em pó desnatado,
espessantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, carragena e goma xantana e estabilizantes citrato de sódio e
fosfato dissódico.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina,
café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de
potássio.), aspartame, goma xantana, maltodextrina, citrato de sódio, fosfato dissódico, bicarbonato de sódio, acessulfame de
potássio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose (ins 466) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE,
NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino choco-chanti - 300ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 103kcal = 432kJ 310kcal = 1.296kJ 16%
Carboidratos 10g 30g 10%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,8g 8,4g 11%
Gorduras totais 5,8g 17g 32%

Gorduras saturadas 3,4g 10g 46%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 102mg 307mg 13%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; chantilly - amélia (creme de leite, leite em pó desnatado,
espessantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, carragena e goma xantana e estabilizantes citrato de sódio e
fosfato dissódico.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite,
gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de
sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em
pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de silício.), goma xantana, citrato de sódio, fosfato
dissódico, dióxido de silício, bicarbonato de sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose (ins 466) e mono e diglicerídeos
de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino choco-chanti - 500ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 500ml %VD*
Valor Energético 93kcal = 390kJ 466kcal = 1.949kJ 23%
Carboidratos 8,3g 41g 14%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,1g 16g 21%
Gorduras totais 5,3g 27g 48%

Gorduras saturadas 3,3g 16g 74%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 119mg 594mg 25%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; chantilly - amélia (creme de leite, leite em pó desnatado,
espessantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, carragena e goma xantana e estabilizantes citrato de sódio e
fosfato dissódico.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina,
café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de
potássio.), aspartame, goma xantana, maltodextrina, citrato de sódio, fosfato dissódico, bicarbonato de sódio, acessulfame de
potássio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose (ins 466) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE,
NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino choco-chanti - 500ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 500ml %VD*
Valor Energético 97kcal = 404kJ 483kcal = 2.021kJ 24%
Carboidratos 8,8g 44g 15%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,5g 13g 17%
Gorduras totais 5,7g 29g 52%

Gorduras saturadas 3,4g 17g 77%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 91mg 455mg 19%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; chantilly - amélia (creme de leite, leite em pó desnatado,
espessantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, carragena e goma xantana e estabilizantes citrato de sódio e
fosfato dissódico.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite,
gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de
sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em
pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de silício.), goma xantana, citrato de sódio, fosfato
dissódico, dióxido de silício, bicarbonato de sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose (ins 466) e mono e diglicerídeos
de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE
LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino cremoso - 120ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 124kcal = 518kJ 149kcal = 622kJ 7%
Carboidratos 14g 17g 6%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 5,1g 6,2g 8%
Gorduras totais 5,3g 6,3g 11%

Gorduras saturadas 3g 3,6g 16%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 208mg 249mg 10%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, maltodextrina, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino cremoso - 120ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 131kcal = 548kJ 157kcal = 657kJ 8%
Carboidratos 15g 18g 6%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,9g 4,7g 6%
Gorduras totais 6,1g 7,3g 13%

Gorduras saturadas 3,2g 3,9g 18%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 150mg 180mg 7%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.), dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccino cremoso - 240ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca pequena)

100g 240ml %VD*
Valor Energético 109kcal = 456kJ 262kcal = 1.094kJ 13%
Carboidratos 12g 28g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,7g 11g 15%
Gorduras totais 4,8g 12g 21%

Gorduras saturadas 2,8g 6,7g 31%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 169mg 405mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, maltodextrina, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino cremoso - 240ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 114kcal = 478kJ 274kcal = 1.147kJ 14%
Carboidratos 13g 30g 10%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,8g 9g 12%
Gorduras totais 5,4g 13g 24%

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

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 126mg 301mg 13%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.), dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccino cremoso - com borda - 120ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 132kcal = 552kJ 159kcal = 663kJ 8%
Carboidratos 9,6g 11g 4%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,1g 4,9g 7%
Gorduras totais 8,6g 10g 19%

Gorduras saturadas 5,3g 6,4g 29%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 81mg 97mg 4%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino cremoso - 120ml (light) (leite uht integral - itambé milk;
cappuccino light - rei do mate); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau,
gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.),
aspartame, maltodextrina, lecitina de soja, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino cremoso - com borda - 120ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 189kcal = 790kJ 227kcal = 948kJ 11%
Carboidratos 18g 22g 7%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,3g 5,2g 7%
Gorduras totais 11g 13g 24%

Gorduras saturadas 6,1g 7,3g 33%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 152mg 182mg 8%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal,
emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.), lecitina de soja,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM
LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino cremoso - com borda - 240ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 138kcal = 577kJ 331kcal = 1.384kJ 17%
Carboidratos 13g 32g 11%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,9g 12g 16%
Gorduras totais 7,2g 17g 32%

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

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 170mg 408mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de
cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com
poliglicerol e aromatizante.), aspartame, maltodextrina, lecitina de soja, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, pgpr
(poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN,
CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino cremoso - com borda - 240ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 143kcal = 599kJ 344kcal = 1.437kJ 17%
Carboidratos 14g 34g 11%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4g 9,6g 13%
Gorduras totais 7,9g 19g 34%

Gorduras saturadas 4,4g 11g 49%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 126mg 304mg 13%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal,
emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.), lecitina de soja,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM
LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino especial - 120ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 120ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 120ml %VD*
Valor Energético 184kcal = 769kJ 221kcal = 923kJ 11%
Carboidratos 21g 26g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,6g 5,5g 7%
Gorduras totais 8,9g 11g 19%

Gorduras saturadas 5,2g 6,2g 28%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 200mg 240mg 10%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); chantilly - amélia (creme de leite, leite em pó desnatado, espessantes celulose
microcristalina, carboximetilcelulose sódica, carragena e goma xantana e estabilizantes citrato de sódio e fosfato dissódico.);
xarope de amaretto (áçucar de cana, água, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante caramelo.); chocolate ao leite em gotas -
sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de
ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.), aspartame, goma xantana, aromatizante, maltodextrina,
corante caramelo, lecitina de soja, citrato de sódio, fosfato dissódico, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, celulose
microcristalina, ácido cítrico (ins 330), carboximetilcelulose (ins 466), pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de
ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Cappuccino especial - 120ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 125ml (1 caneca pequena)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 125ml %VD*
Valor Energético 191kcal = 798kJ 239kcal = 997kJ 12%
Carboidratos 23g 28g 9%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,4g 4,3g 6%
Gorduras totais 9,7g 12g 22%

Gorduras saturadas 5,5g 6,8g 31%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 144mg 180mg 8%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); chantilly - amélia (creme de leite, leite em pó desnatado, espessantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose
sódica, carragena e goma xantana e estabilizantes citrato de sódio e fosfato dissódico.); xarope de amaretto (áçucar de cana, água,
aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante caramelo.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de
cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com
poliglicerol e aromatizante.), goma xantana, aromatizante, corante caramelo, lecitina de soja, citrato de sódio, fosfato dissódico,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, celulose microcristalina, ácido cítrico (ins 330), carboximetilcelulose (ins 466), pgpr
(poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER
AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO
CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino especial - 240ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 160kcal = 670kJ 385kcal = 1.609kJ 19%
Carboidratos 20g 48g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,6g 11g 15%
Gorduras totais 6,9g 17g 30%

Gorduras saturadas 4g 9,7g 44%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 165mg 397mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite em pó e
leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope
de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos
e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); xarope de amaretto (áçucar de cana, água, aromatizante, acidulante ácido
cítrico, corante caramelo.); chocolate ao leite em gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau,
gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.),
aspartame, aromatizante, maltodextrina, corante caramelo, lecitina de soja, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, ácido
cítrico (ins 330), pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,
PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM
LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino especial - 240ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 166kcal = 693kJ 398kcal = 1.662kJ 20%
Carboidratos 21g 50g 17%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,7g 8,9g 12%
Gorduras totais 7,6g 18g 33%

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

Fibra alimentar Não contém 0,6g 2%
Sódio 122mg 293mg 12%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo com
gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral, leitelho,
regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.); xarope de amaretto (áçucar de cana, água, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante caramelo.); chocolate ao leite em
gotas - sicao (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: lectina de soja e
ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e aromatizante.), aromatizante, corante caramelo, lecitina de soja,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, ácido cítrico (ins 330), pgpr (poliglicerol poliricinoleato) e mono e diglicerídeos de ácidos
graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER AMÊNDOAS, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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Cappuccino gelado - 300ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

100g 300ml %VD*
Valor Energético 101kcal = 423kJ 304kcal = 1.270kJ 15%
Carboidratos 11g 34g 11%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 4,2g 13g 17%
Gorduras totais 4,3g 13g 24%

Gorduras saturadas 2,5g 7,3g 33%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 168mg 505mg 21%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite
em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro,
xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, maltodextrina, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino gelado - 300ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

100g 300ml %VD*
Valor Energético 107kcal = 447kJ 321kcal = 1.341kJ 16%
Carboidratos 12g 37g 12%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,2g 9,7g 13%
Gorduras totais 5g 15g 27%

Gorduras saturadas 2,7g 8g 36%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 122mg 366mg 15%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo
com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral,
leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.), dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccino gelado - 500ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

100g 500ml %VD*
Valor Energético 87kcal = 365kJ 436kcal = 1.823kJ 22%
Carboidratos 9,4g 47g 16%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,8g 19g 25%
Gorduras totais 3,9g 19g 35%

Gorduras saturadas 2,3g 11g 51%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 136mg 678mg 28%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite
em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro,
xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, maltodextrina, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino gelado - 500ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

100g 500ml %VD*
Valor Energético 91kcal = 382kJ 457kcal = 1.912kJ 23%
Carboidratos 10g 50g 17%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3g 15g 20%
Gorduras totais 4,4g 22g 40%

Gorduras saturadas 2,4g 12g 55%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 101mg 505mg 21%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo
com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral,
leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.), dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccino gelado - 1000ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 92kcal = 386kJ 922kcal = 3.856kJ 46%
Carboidratos 10g 104g 35%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,8g 38g 51%
Gorduras totais 3,9g 39g 71%

Gorduras saturadas 2,2g 22g 101%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 154mg 1.538mg 64%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate (composto lácteo (soro de leite
em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concetrado proteíco de soro,
xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, maltodextrina, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e canela.
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Cappuccino gelado - 1000ml (tradicional) com gelo

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 97kcal = 407kJ 974kcal = 4.073kJ 49%
Carboidratos 11g 112g 37%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,9g 29g 39%
Gorduras totais 4,5g 45g 83%

Gorduras saturadas 2,4g 24g 110%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 112mg 1.116mg 46%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do mate (açúcar, composto lácteo
com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope de glicose, leite integral,
leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante),
maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e antiumectante: dioxido de
silício.), dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE,
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM
GLÚTEN e canela.
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Cappuccino shake de nutella - 300ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 146kcal = 610kJ 438kcal = 1.830kJ 22%
Carboidratos 21g 63g 21%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,7g 11g 15%
Gorduras totais 5,3g 16g 29%

Gorduras saturadas 3,6g 11g 49%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,8g 3%
Sódio 109mg 328mg 14%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate
(composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de avelã - nutella (açúcar,
óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas ,
aromatizante, componentes do leite.), aspartame, aromatizante, maltodextrina, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico,
alginato de sódio, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, estabilizante de lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos
graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E
CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Cappuccino shake de nutella - 300ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 150kcal = 626kJ 449kcal = 1.879kJ 22%
Carboidratos 21g 64g 21%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,1g 9,2g 12%
Gorduras totais 5,7g 17g 31%

Gorduras saturadas 3,7g 11g 51%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 0,8g 3%
Sódio 78mg 234mg 10%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do
mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope
de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
antiumectante: dioxido de silício.); 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 urucum,
corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio, dióxido de silício, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e
canela.
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Cappuccino shake de nutella - 500ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 500ml %VD*
Valor Energético 132kcal = 552kJ 660kcal = 2.760kJ 33%
Carboidratos 19g 95g 32%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,4g 17g 23%
Gorduras totais 4,7g 23g 43%

Gorduras saturadas 3,3g 17g 76%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 1,2g 5%
Sódio 96mg 482mg 20%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate
(composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de avelã - nutella (açúcar,
óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas ,
aromatizante, componentes do leite.), aspartame, aromatizante, maltodextrina, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico,
alginato de sódio, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, estabilizante de lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos
graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E
CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Cappuccino shake de nutella - 500ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 500ml %VD*
Valor Energético 135kcal = 566kJ 677kcal = 2.830kJ 34%
Carboidratos 20g 98g 33%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,8g 14g 19%
Gorduras totais 5,1g 25g 46%

Gorduras saturadas 3,5g 17g 79%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 1,2g 5%
Sódio 69mg 346mg 14%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do
mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope
de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
antiumectante: dioxido de silício.); 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 urucum,
corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio, dióxido de silício, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e
canela.
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Cappuccino shake de nutella - 1000ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 132kcal = 552kJ 1.320kcal = 5.519kJ 66%
Carboidratos 19g 191g 64%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,4g 34g 46%
Gorduras totais 4,7g 47g 85%

Gorduras saturadas 3,3g 33g 152%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 2,4g 9%
Sódio 96mg 963mg 40%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate
(composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.); creme de avelã - nutella (açúcar,
óleo vegetal, (palma), avelãs, leite desnatado em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, emulsificante lectinas ,
aromatizante, componentes do leite.), aspartame, aromatizante, maltodextrina, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico,
alginato de sódio, bicarbonato de sódio, acessulfame de potássio, estabilizante de lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos
graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E
CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Cappuccino shake de nutella - 1000ml (tradicional) com gelo

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 135kcal = 566kJ 1.354kcal = 5.659kJ 68%
Carboidratos 20g 196g 65%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,8g 28g 38%
Gorduras totais 5,1g 51g 92%

Gorduras saturadas 3,5g 35g 157%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 2,4g 9%
Sódio 69mg 691mg 29%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do
mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope
de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
antiumectante: dioxido de silício.); 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 urucum,
corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio, dióxido de silício, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja e
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E CONTÉM DERIVADOS DE AVELÃ. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e
canela.
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Cappuccino tradicional italiano - 240ml

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 240ml (1 caneca grande)

100g 240ml %VD*
Valor Energético 45kcal = 187kJ 108kcal = 450kJ 5%
Carboidratos 5,8g 14g 5%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2g 4,8g 6%
Gorduras totais 1,5g 3,6g 7%

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

Fibra alimentar Não contém 1,2g 5%
Sódio 20mg 49mg 2%

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

Ingredientes: café, infusão 10%; leite uht integral - itambé milk (leite integral.); chocolate em pó 33% - sicao (açúcar, cacau em pó
e aromatizante.), aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE e NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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Frappé de cappuccino - 300ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 112kcal = 468kJ 336kcal = 1.403kJ 17%
Carboidratos 18g 53g 18%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,8g 11g 15%
Gorduras totais 3g 8,9g 16%

Gorduras saturadas 3g 8,9g 41%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 139mg 415mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó
desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos,
estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico, aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); água; cappuccino light - rei do
mate (composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, aromatizante,
maltodextrina, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio, bicarbonato de sódio, acessulfame de
potássio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Frappé de cappuccino - 300ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 300ml (1 copo)

• Alto em Gorduras saturadas

100g 300ml %VD*
Valor Energético 117kcal = 489kJ 351kcal = 1.467kJ 18%
Carboidratos 18g 55g 18%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,9g 8,6g 11%
Gorduras totais 3,6g 11g 20%

Gorduras saturadas 3,2g 9,5g 43%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 96mg 289mg 12%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó
desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos,
estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico, aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); água; cappuccino tradicional -
rei do mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro,
xarope de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de
ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de
sódio e antiumectante: dioxido de silício.), aromatizante, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e
canela.
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Frappé de cappuccino - 500ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 500ml (1 copo)

100g 500ml %VD*
Valor Energético 99kcal = 413kJ 495kcal = 2.068kJ 25%
Carboidratos 15g 77g 26%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,4g 17g 23%
Gorduras totais 2,6g 13g 24%

Gorduras saturadas 2,8g 14g 63%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 113mg 565mg 24%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó
desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos,
estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico, aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); água; cappuccino light - rei do
mate (composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, aromatizante,
maltodextrina, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio, bicarbonato de sódio, acessulfame de
potássio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Frappé de cappuccino - 500ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1
Porção: 500ml (1 unidade)

100g 500ml %VD*
Valor Energético 103kcal = 430kJ 515kcal = 2.152kJ 26%
Carboidratos 16g 80g 27%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,7g 13g 18%
Gorduras totais 3,1g 16g 28%

Gorduras saturadas 2,9g 15g 66%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 80mg 402mg 17%

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

Ingredientes: leite uht integral - itambé milk (leite integral.); sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó
desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos,
estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico, aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); água; cappuccino tradicional -
rei do mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro,
xarope de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de
ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de
sódio e antiumectante: dioxido de silício.), aromatizante, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e
canela.
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Frappé cappuccino - 1000ml (light)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 96kcal = 400kJ 957kcal = 4.002kJ 48%
Carboidratos 16g 156g 52%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,2g 32g 42%
Gorduras totais 2,3g 23g 42%

Gorduras saturadas 2,7g 27g 124%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 101mg 1.010mg 42%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino light - rei do mate
(composto lácteo (soro de leite em pó e leite em pó), composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura
vegetal, concetrado proteíco de soro, xarope de glucose, leite integral, leitelho, regulador de acidez: bicarbonato de sódio,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal,
regulador de acidez: bicarbonato de sódio e edulcorantes: aspartame e acessulfame de potássio.), aspartame, aromatizante,
maltodextrina, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio, bicarbonato de sódio, acessulfame de
potássio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM FENILALANINA e
canela.
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Frappé cappuccino - 1000ml (tradicional)

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 1

Porção: 1.000ml (1 unidade)

100g 1.000ml %VD*
Valor Energético 99kcal = 415kJ 994kcal = 4.154kJ 50%
Carboidratos 16g 162g 54%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 2,5g 25g 34%
Gorduras totais 2,7g 27g 50%

Gorduras saturadas 2,9g 29g 130%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém Não contém 0%
Sódio 71mg 714mg 30%

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

Ingredientes: sorvete de creme - kibom (água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, açúcar líquido invertido, xarope de
glicose, soro de leite, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico,
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma.); leite uht integral - itambé milk (leite integral.); água; cappuccino tradicional - rei do
mate (açúcar, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite (soro de leite, gordura vegetal, concentrado proteico de soro, xarope
de glicose, leite integral, leitelho, regularizador de acidez: bicarbonato de sódio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos e aromatizante), maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, sal, regulador de acidez: bicarbonato de sódio e
antiumectante: dioxido de silício.), aromatizante, corante urucum, corante cúrcuma, fosfato dissódico, alginato de sódio, dióxido
de silício, bicarbonato de sódio e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e
canela.
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Granita cappucino

Declaração completa de nutrientes para a faixa ADULTO do %VD

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

• Alto em Gorduras saturadas

100g 240ml %VD*
Valor Energético 179kcal = 747kJ 429kcal = 1.793kJ 21%
Carboidratos 18g 44g 15%
Açúcar total Não contém Não contém 0%

Açúcar de adição Não contém Não contém 0%
Proteínas 3,6g 8,5g 11%
Gorduras totais 10g 24g 44%

Gorduras saturadas 5,7g 14g 62%
Gorduras trans Não contém Não contém **

Fibra alimentar Não contém 1g 4%
Sódio 160mg 383mg 16%

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

Ingredientes: gelo de cappuccino (leite uht integral - itambé milk; cappuccino tradicional - rei do mate); chantilly - amélia (creme
de leite, leite em pó desnatado, espessantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, carragena e goma xantana e
estabilizantes citrato de sódio e fosfato dissódico.); granulado belga - callebaut (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau,
emulsificante: lectina de soja, aromatizante.), goma xantana, aromatizante, lecitina de soja, citrato de sódio, fosfato dissódico,
dióxido de silício, bicarbonato de sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose (ins 466) e mono e diglicerídeos de ácidos
graxos. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, PODE CONTER LEITE, CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN e canela.
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