
 

BOLO DE CHOCOLATE 
 

 
 
 

Nome do produto: Bolo de chocolate 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   168 kcal = 707 Kj 8 
Carboidratos   24 g  8 
Proteínas   1,5 g  2 
Gorduras Totais   7,5 g  14 
Gorduras Saturadas 2,4 g  11 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   6,9 mg  0 

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

 
 
Lista de ingredientes: bebida de inhame, açúcar demerara, farinha de arroz, ovos, óleo vegetal, 
fécula de mandioca, água, cacau em pó 50%, farinha de coco, chocolate 70%, inhame cozido, 
cacau em pó 100% e fermento em pó. 
 
Não contém glúten.  
 
Alérgicos: contém ovos. 

  

 

 

 



 

BOLO DE BANANA 
 

 
Nome do produto: Bolo de banana 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   115 kcal = 484 Kj 6 
Carboidratos   17 g  5 
Proteínas   0,7 g  2 
Gorduras Totais   4,2 g  9 
Gorduras Saturadas 1,4 g  8 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   11,2 mg  0 

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

 
 

Lista de ingredientes: banana, farinha de arroz, bebida de inhame, ovos, óleo vegetal, açúcar 
demerara, fécula de mandioca, farinha de coco, açúcar mascavo, fermento em pó, aroma artificial 
sabor baunilha, vinagre de maçã, bicarbonato de sódio e sal rosa. 

 
Não contém glúten. 

Alérgicos: contém ovos. 

 
 
 
 
 

 
 



 

COOKIES COM PEDAÇOS DE CHOCOLATE  
 
 

Nome do produto: Cookie com pedaços de chocolate  
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 25 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   107 kcal = 448 Kj 5 
Carboidratos   17 g  6 
Proteínas   0,7 g  1 
Gorduras Totais   4,2 g  8 
Gorduras Saturadas 1,4 g  6 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   11,2 mg  0 

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

 
 
Lista de ingredientes: farinha de arroz, chocolate 70%, açúcar demerara, açúcar mascavo, óleo 
vegetal, ovos, fécula de mandioca, aroma artificial sabor baunilha, bicarbonato de sódio, goma 
xantana e sal rosa. 

 
Não contém glúten. 
 
Alérgicos: contém ovos.  
 

 

 

 



 

COOKIES DE CHOCOLATE   
 
 

 
Nome do produto: Cookie de chocolate 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 25 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   107 kcal = 451 Kj 5 
Carboidratos   17 g  6 
Proteínas   0,8 g  1 
Gorduras Totais   4,2 g  8 
Gorduras Saturadas 1,4 g  6 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   11,2 mg  0 

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

 
 

Lista de ingredientes: farinha de arroz, chocolate 70%, açúcar demerara, açúcar mascavo, óleo 
vegetal, ovos, fécula de mandioca, cacau em pó 50%, cacau em pó 100%, aroma artificial sabor 
baunilha, bicarbonato de sódio, goma xantana e sal rosa. 

Não contém glúten 

Alérgicos: contém ovos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BROWNIE 
 
 

 
Nome do produto: Brownie 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   160 kcal = 671 Kj 8 
Carboidratos   37 g  9 
Proteínas   3,0 g  4 
Gorduras Totais   4,5 g  8 
Gorduras Saturadas 1,5 g  7 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   25,5 mg  1 

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

 
 

Lista de ingredientes: Farinha de arroz, ovo pasteurizado, óleo vegetal, chocolate 70%, cacau em pó 
50%, fécula de mandioca, cacau em pó 100%, açúcar demerara, aroma artificial sabor baunilha, 
fermento em pó e sal rosa. 

Não contém glúten 

Alérgicos: contém ovos.  

 
 
 
 
 
 
 



 

BOLO DE MAÇÃ  
 
 
 

Nome do produto: Bolo de maçã 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   158 kcal = 664 Kj 8 
Carboidratos   12 g  4 
Proteínas   2,5 g  3 
Gorduras Totais   11,1 g  20 
Gorduras Saturadas 3,8 g  17 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   25,4 mg  1 

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

 
Lista de ingredientes: Maçã, ovos, óleo vegetal, açúcar demerara, farinha de arroz, farinha de 
amêndoas, fécula de mandioca, açúcar mascavo, farinha de coco, inhame, aroma artificial sabor 
baunilha, fermento em pó, bicarbonato de sódio, canela em pó e sal rosa. 

Não contém glúten 

Alérgicos: contém ovos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOLO DE BAUNILHA 
 
 

 
Nome do produto: Bolo de baunilha 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   159 kcal = 669 Kj 8 
Carboidratos   25 g  8 
Proteínas   1,8 g  2 
Gorduras Totais   5,9 g  11 
Gorduras Saturadas 1,5 g  7 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   9,6 mg  0 

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

 
 
Lista de ingredientes: Açúcar demerara, bebida de inhame, farinha de arroz, ovos, fécula de 
mandioca, farinha de coco, óleo vegetal, farinha de amêndoas, aroma artificial sabor baunilha e 
fermento em pó. 
 
Não contém glúten 
 
Alérgicos: Contém ovos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOLO FORMIGUEIRO 
 
 
 

Nome do produto: Bolo formigueiro 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   159 kcal = 669 Kj 8 
Carboidratos   25 g  8 
Proteínas   1,8 g  2 
Gorduras Totais   5,9 g  11 
Gorduras Saturadas 1,5 g  17 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   9,6 mg  0 

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

 
 
 
Lista de ingredientes: Açúcar demerara, bebida de inhame, farinha de arroz, ovos, chocolate 70%, 
fécula de mandioca, farinha de coco, óleo vegetal, farinha de amêndoas, fermento em pó e aroma 
artificial sabor baunilha. 
 
Não contém glúten 
 
Alérgicos: Contém ovos. 
 
 
 

 
 
 
 



 

BOLO DE MILHO  
 
 

Nome do produto: Bolo de milho 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   159 kcal = 668 Kj 8 
Carboidratos   14 g  8 
Proteínas   1,4 g  3 
Gorduras Totais   8,7 g  12 
Gorduras Saturadas 3 g  10 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   7,5 mg  0 

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

 
Lista de ingredientes: bebida de inhame, milho, açúcar demerara, farinha de arroz, ovos, óleo 
vegetal, fubá, coco ralado, inhame e fermento em pó. 
 
Não contém glúten 
 
Alérgicos: Contém ovos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOLO DE CENOURA  

 
Nome do produto: Bolo de cenoura 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   123 kcal = 516 Kj 6 
Carboidratos   17 g  6 
Proteínas   1,2 g  2 
Gorduras Totais   5,8 g  10 
Gorduras Saturadas 2 g  9 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   6,1 mg  0 

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

 
 
 
Lista de ingredientes:  Cenoura, bebida de inhame, açúcar demerara, farinha de arroz, ovos, óleo 
vegetal, fécula de mandioca, água, farinha de coco e fermento em pó. 
 
Não contém glúten 
 
Alérgicos: Contém ovos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOLO MESCLADO 
 
 

Nome do produto: Bolo mesclado 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   163 kcal = 686 Kj 8 
Carboidratos   28 g  9 
Proteínas   1,7 g  2 
Gorduras Totais   4,9 g  9 
Gorduras Saturadas 1,3 g  6 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   9 mg  0 

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

 
 

Lista de ingredientes: Açúcar demerara, bebida de inhame, farinha de arroz, ovos, fécula de 
mandioca, farinha de coco, óleo vegetal, farinha de amêndoas, cacau em pó 50%, aroma artificial 
sabor baunilha, fermento em pó e cacau em pó 100%. 
 
Não contém glúten 
 
Alérgicos: Contém ovos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

BOLO DE CHOCOLATE SEM AÇÚCAR  
 
 
 

Nome do produto: Bolo de chocolate sem açúcar 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   107 kcal = 451 Kj 5 
Carboidratos   14 g  5 
Proteínas   1,1 g  1 
Gorduras Totais   5,2 g  9 
Gorduras Saturadas 1,8 g  8 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   11 mg  0 

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

Lista de ingredientes: Bebida de inhame, pasta de uva passa, farinha de arroz, maçã sem casca, óleo 
vegetal, ovos, batata doce, fécula de mandioca, farinha de coco, água, inhame, cacau em pó, 
fermento em pó, sal rosa. 

Não contém glúten 

Alérgicos: Contém ovos. 
 
 



 

BOLO DE MARACUJÁ E BANANA SEM AÇÚCAR   
 

Nome do produto: Bolo de maracujá e banana 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   104 kcal = 436 Kj 5 
Carboidratos   14 g  5 
Proteínas   1,5 g  2 
Gorduras Totais   4,7 g  9 
Gorduras Saturadas 1,4 g  7 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   16 mg  1 

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

Lista de ingredientes: Suco natural de maracujá, banana, farinha de arroz, ovos, pasta de uva passa 
farinha de coco, fécula de mandioca, óleo vegetal, farinha de amêndoas, inhame, fermento em pó e 
sal rosa. 

Não contém glúten 

Alérgicos: contém ovos e derivados de amêndoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOLO DE MAÇÃ SEM AÇÚCAR  
 

 
 

Nome do produto: Bolo de maça sem açúcar 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   141 kcal = 592 Kj 7 
Carboidratos   14 g  5 
Proteínas   1,4 g  2 
Gorduras Totais   8,7 g  16 
Gorduras Saturadas 3 g  13 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   7,5 mg  0 

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

 
Lista de ingredientes: Maçã sem casca, farinha de arroz, óleo vegetal, pasta de uvas passas, fécula 
de mandioca, farinha de coco, inhame, fermento em pó, aroma artificial de baunilha e canela em 
pó.  

Não contém glúten 

Alérgicos: Contém ovos. 



 

BOLO DE BANANA SEM AÇÚCAR  
 
 
 
 

Nome do produto: Bolo de banana sem açúcar 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   141 kcal = 592 Kj 7 
Carboidratos   14 g  5 
Proteínas   1,4 g  2 
Gorduras Totais   8,7 g  16 
Gorduras Saturadas 3 g  13 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   7,5 mg  0 

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

 
 
Lista de ingredientes: Banana, farinha de arroz, pasta de uva passa, bebida de inhame, maçã sem 
casca, óleo vegetal, ovos, fécula de mandioca, farinha de coco, fermento em pó, vinagre de maçã, 
aroma artificial de baunilha, bicarbonato de sódio e sal rosa. 
 
Não contém glúten 
 
Alérgicos: Contém ovos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
BOLO INGLÊS SEM AÇÚCAR   

 
 

Nome do produto: Bolo inglês sem açúcar 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   126 kcal = 529 Kj 6 
Carboidratos   14 g  6 
Proteínas   1,7 g  2 
Gorduras Totais   5,5 g  10 
Gorduras Saturadas 1,9 g  9 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   8 mg  0 

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

 
 
Lista de ingredientes: Batata doce, bebida de inhame, farinha de arroz, ovos, fécula de mandioca, 
pasta de uva passa, óleo vegetal, farinha de coco e fermento em pó. 

Não contém glúten 

Alérgicos: Contém ovos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
BOLO DE MILHO SEM AÇÚCAR  
 
 
 
 

Nome do produto: Bolo de milho 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   141 kcal = 592 Kj 7 
Carboidratos   20 g  7 
Proteínas   2 g  3 
Gorduras Totais   5,8 g  11 
Gorduras Saturadas 1,9 g  9 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   5 mg  0 

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

 
 
Lista de ingredientes: Bebida de inhame, milho, farinha de arroz, ovos, maçã sem casca, óleo 
vegetal, pasta de uva passa, fubá, inhame, fermento em pó.  
 
Não contém glúten 
 
Alérgicos: Contém ovos 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
BOLO DE COCO SEM AÇÚCAR  
 
 
 
 

Nome do produto: Bolo de coco sem açúcar 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   120 kcal = 503 Kj 6 
Carboidratos   18 g  6 
Proteínas   1,7 g  2 
Gorduras Totais   4,4 g  8 
Gorduras Saturadas 1,2 g  6 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   6 mg  0 

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

Lista de ingredientes: Bebida de inhame, farinha de arroz, ovos, pasta de uva passa, maçã sem 
casca, coco ralado, fécula de mandioca, óleo vegetal, farinha de coco e fermento em pó. 

 
Não contém glúten 

Alérgicos: Contém ovos. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
BOLO DE CENOURA SEM AÇÚCAR  

Nome do produto: Bolo de cenoura 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   101 kcal = 426 Kj 5 
Carboidratos   12 g  4 
Proteínas   1,1 g  2 
Gorduras Totais   5,5 g  10 
Gorduras Saturadas 1,9 g  8 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,9 g  4 
Sódio   11 mg  0 

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

Lista de ingredientes: Cenoura, bebida de inhame, farinha de arroz, maçã sem casca, óleo vegetal, pasta de 
uva passa, ovos, fécula de mandioca, água, farinha de coco e fermento em pó. 

Não contém glúten 

Alérgicos: Contém ovos. 
 

 

 

 

 



 

 

PÃO DE QUEIJO DE BAROA  
 
 

Nome do produto: Pão de queijo de baroa  
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 20 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   57 kcal = 238 Kj 3 
Carboidratos   9 g  3 
Proteínas   0,8 g  1 
Gorduras Totais   2,2 g  4 
Gorduras Saturadas 1 g  4 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   92,7 mg  4 

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

 
Lista de ingredientes: batata baroa, polvilho azedo, queijo zero lactose, polvilho doce, bebida de 
inhame, ovo, óleo vegetal e sal rosa. 
 
Não contém glúten. Não contém lactose. 
 
Alérgicos: contém ovos e derivados de leite.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
PÃO DE QUEIJO DE INHAME  
 
 

Nome do produto: Pão de queijo de inhame 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 20 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   48 kcal = 200 Kj 2 
Carboidratos   14 g  2 
Proteínas   1,4 g   

Gorduras Totais   8,7 g  16 
Gorduras Saturadas 3 g  13 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   7,5 mg  0 

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

 
 
 
 
Lista de ingredientes: inhame cozido, polvilho azedo, polvilho doce, queijo zero lactose, bebida de 
inhame, ovos, óleo vegetal e sal rosa. 
 
Não contém glúten. Não contém lactose. 
 
Alérgicos: contém ovos e derivados de leite. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
EMPADINHA DE GRÃO DE BICO COM FRANGO 

 
Nome do produto: Empadinha de grão de bico com 

frango 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   117 kcal = 492 Kj 6 
Carboidratos   9 g  3 
Proteínas   9 g  12 
Gorduras Totais   5,1 g  9 
Gorduras Saturadas 1 g  5 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   66 mg  3 

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

 

Lista de ingredientes:  
Massa: farinha de arroz, farinha de grão de bico, ovos, óleo vegetal, polvilho doce, água e sal rosa.  
Recheio: frango triturado, água, molho marinara, inhame cozido, fécula de mandioca, sal rosa, 
alho em flocos, cebola em flocos e páprica doce.  
 
Alérgicos: contém ovos. 
 
Não contém glúten. 

 



 

 

 

 

HAMBÚRGUER  
 

 

Nome do produto: Hambúrguer 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 25 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   32 kcal = 134 Kj 2 
Carboidratos   0 g  0 
Proteínas   5,1 g  7 
Gorduras Totais   1,3 g  2 
Gorduras Saturadas 0,4 g  2 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   102 mg  4 

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

 
 

Lista de ingredientes: carne bovina, cebolinha, sal rosa e cominho em pó. 

Não contém glúten. 

 

 



 

 

 

 

PÃO DE HAMBÚRGUER 

 
Nome do produto: Pão de hambúrguer 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 25 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   77 kcal = 325 Kj 4 
Carboidratos   13 g  4 
Proteínas   1,6 g  2 
Gorduras Totais   2,3 g  4 
Gorduras Saturadas 0,8 g  4 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   54,2 mg  2 

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

 
 

Lista de ingredientes: água, farinha de arroz, ovos, farinha de grão de bico, inhame cozido, polvilho 
doce, fécula de mandioca, óleo vegetal, açúcar demerara, fermento biológico, fermento em pó, 
goma xantana e sal rosa. 

 
Não contém glúten. 

 
Alérgicos: contém ovos. 

 
 



 

 

 

 

PÃOZINHO DE BATATA DOCE COM FRANGO 
 

Nome do produto: Pãozinho de batata doce com frango 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   120 kcal = 505 Kj 6 
Carboidratos   15 g  5 
Proteínas   5,5 g  7 
Gorduras Totais   4,0 g  8 
Gorduras Saturadas 1,5 g  7 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   61,4 mg  3 

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

 

Lista de ingredientes:  
Massa: batata doce, farinha de arroz, polvilho doce, óleo vegetal, ovos, açúcar demerara, água, 
farinha de grão de bico, fermento biológico e sal rosa.  
Recheio: frango triturado, molho marinara e orégano. 

Não contém glúten.  

Alérgicos: contém ovos. 
 



 

 

PÃO DE ABÓBORA DE CARNE 
 

 
 

Nome do produto: Pão de abóbora de carne 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   115 kcal = 481 Kj 6 
Carboidratos   14 g  5 
Proteínas   2,1 g  3 
Gorduras Totais   5,8 g  10 
Gorduras Saturadas 2,0 g  9 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   35,9 mg  1 

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

 
Lista de ingredientes: Abóbora, bebida de inhame, farinha de arroz , carne bovina, óleo vegetal, 
ovos, polvilho doce, fécula de mandioca, couve flor, fermento em pó, goma xantana e sal rosa. 

Não contém glúten 

Alérgicos: contém ovos.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

QUICHE  
 
 

 
Nome do produto: Quiche 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   118 kcal = 496 Kj 6 
Carboidratos   13 g  4 
Proteínas   5,9 g  8 
Gorduras Totais   4,5 g  8 
Gorduras Saturadas 1,5 g  7 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   74,3 mg  3 

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

 
Lista de ingredientes: Massa: grão de bico, farinha de arroz, fécula de mandioca, água, óleo vegetal 
e sal rosa.  
Recheio: queijo sem lactose, ovos, bebida de inhame, alho poró, sal rosa e azeite.  

Não contém glúten, não contém lactose 

Alérgicos: Contém ovos e derivados de leite. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
MUFFIM À MARGUERITA 

 

 
Nome do produto: Muffim à marguerita 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   124 kcal = 520 Kj 6 
Carboidratos   16 g  5 
Proteínas   3,1 g  4 
Gorduras Totais   5,2 g  9 
Gorduras Saturadas 2,8 g  13 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   77,1 mg  3,2 

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

 
 

Lista de ingredientes: bebida de inhame, farinha de arroz, ovos, queijo zero lactose, 
tomate, farinha de grão de bico, óleo vegetal, fécula de mandioca, polvilho doce, sal rosa, 
fermento em pó, goma xantana e orégano.  
 
Não contém glúten, não contém lactose 

 
Alérgicos: Contém ovos e derivados de leite. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
PÃO DE QUEIJO DE BAROA E ABOBORA (APLV)  
 
 
 

 
 

Nome do produto: Pão de queijo de baroa e abóbora 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 20 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   42 kcal = 178 Kj 2 
Carboidratos   8 g  3 
Proteínas   0,2 g  0 
Gorduras Totais   1,2 g  2 
Gorduras Saturadas 0,4 g  2 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   69,4 mg  3 

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

 
Lista de ingredientes: Purê de batata baroa, polvilho azedo, polvilho doce, óleo vegetal, purê de 
abobora, água e sal rosa. 
 
Não contém glúten 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
PÃO DE QUEIJO DE INHAME E CENOURA (APLV) 

 
 

Nome do produto: Pão de queijo de inhame e cenoura 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 20 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD (*) 
Valor Energético   51 kcal = 214 Kj 3 
Carboidratos   9 g  3 
Proteínas   0,2 g  0 
Gorduras Totais   1,6 g  3 
Gorduras Saturadas 0,6 g  3 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   94,6 mg  4 

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

 
Lista de ingredientes: Inhame, polvilho azedo, polvilho doce, cenoura, óleo vegetal, água e alho. 
 
Não contém glúten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
HAMBÚRGUER DE FRANGO 
 
 
 

Nome do produto: Hamburguer de frango 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 26 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   43 kcal = 182 Kj 2 
Carboidratos   0 g  0 
Proteínas   6,6 g  9 
Gorduras Totais   1,8 g  3 
Gorduras Saturadas 0,6 g  3 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   96,8 mg  4 

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

 
Lista de ingredientes: Peito de frango, ovos, cebolinha, molho de tomate e sal rosa  

Não contém glúten 

Alérgicos: Contém ovos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
PÃO DE HAMBÚRGUER 

 
Nome do produto: Pão de hambúrguer 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 25 g (1 unidade)  

  Quantidade por porção %VD 
(*) 

Valor Energético   77 kcal = 325 Kj 4 
Carboidratos   13 g  4 
Proteínas   1,6 g  2 
Gorduras Totais   2,3 g  4 
Gorduras Saturadas 0,8 g  4 
Gorduras Trans   0,0 g  ** 
Fibra Alimentar   0,0 g  0 
Sódio   54,2 mg  2 

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

 
 

Lista de ingredientes: água, farinha de arroz, ovos, farinha de grão de bico, inhame cozido, polvilho 
doce, fécula de mandioca, óleo vegetal, açúcar demerara, fermento biológico, fermento em pó, 
goma xantana e sal rosa. 

 
Não contém glúten. 

 
Alérgicos: contém ovos. 
 

 
 


