
Soluções nutricionais
Mimosa



2



3

“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

O leite 
e os produtos lácteos 
na alimentação 
infantil

A alimentação desempenha um papel 
determinante para a otimização 
do crescimento e desenvolvimento das 
crianças, bem como para a sua saúde 
futura. É por isso importante garantir 
uma alimentação adequada ao longo 
das várias fases do crescimento. 

Para uma alimentação saudável, 
as crianças (e os adultos) devem seguir 
os princípios da Roda dos Alimentos, 
tanto em casa como na escola, onde 
passam uma grande parte do seu 
tempo. Para tal, deve ser disponibilizada 
uma alimentação completa, 
contendo alimentos de todos os 
grupos, equilibrada, respeitando as 
porções indicadas em cada grupo, 
e variada, escolhendo alimentos 
diferentes dentro de cada grupo.   

Os laticínios estão incluídos nas 
recomendações para uma alimentação 
saudável de todos os guias alimentares 
oficiais, incluindo a Roda dos Alimentos 
portuguesa, que indica um consumo 
diário de 2 a 3 porções. 

1 porção de leite = 1 copo de leite (250 ml) 

         
1 porção de iogurte = 1 e ½ iogurte sólido 
ou 1 iogurte líquido (200 g)  

         
1 porção de queijo = 2 fatias de queijo (40 g)

RODA DOS ALIMENTOS - PORÇÕES 
GRUPO DOS LATICÍNIOS 
(2 a 3 porções diárias)
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O leite e os produtos lácteos devem ser 
incluídos idealmente no pequeno-
-almoço e lanches das crianças. 
Para um pequeno-almoço completo e 
equilibrado é recomendado combinar 
3 grupos de alimentos: laticínios 
(fonte de proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas e minerais), 
cereais (fornecem hidratos de carbono 
de absorção lenta, vitaminas, minerais 
e fibras) e fruta (fornece hidratos de 
carbono, fibras, vitaminas, minerais 
e antioxidantes). 

O leite e os produtos 
lácteos no crescimento 
e desenvolvimento 
das crianças

Durante a infância é fundamental garantir o aporte nutricional adequado 
de forma a garantir o crescimento e desenvolvimento ótimo de cada criança. 
O leite é um alimento de elevada densidade nutricional, sendo uma fonte 
valiosa de proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo, potássio, iodo, 
riboflavina e vitamina B12.  

As refeições intermédias (lanches) 
devem ser de menor volume e 
ajustadas às necessidades das crianças, 
incluindo por exemplo dois dos três 
grupos de alimentos indicados.[1] 
 
A seleção dos alimentos para 
o pequeno-almoço e lanches das 
crianças deve ter em conta o teor 
de açúcares de adição. Devem ser 
privilegiados alimentos sem adição 
de açúcares ou com menor teor 
de açúcares adicionados e sem 
edulcorantes.
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“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

As necessidades diárias de um nutriente variam ao longo das várias fases 
da vida, inclusive na infância, e podem variar, em alguns casos, entre sexos. 
De acordo com os valores de referência da Autoridade Europeia para 
a Segrança dos Alimentos (EFSA)[2], uma porção de leite meio-gordo contribui 
para mais de 50% das necessidades diárias de fósforo e iodo nas crianças, 
e entre 20% a 72% das necessidades diárias de cálcio, potássio, riboflavina 
e vitamina B12. Estes valores refletem a importância do consumo de leite 
durante a infância no aporte de nutrientes essenciais para crescimento 
e desenvolvimento das crianças. Mesmo quando as necessidades nutricionais 
aumentam com a idade, o leite continua a ser determinante para o aporte 
destes micronutrientes. 

Um contributo importante para as necessidades 
de vitaminas e minerais

1-3 anos 4-6 anos 7-10 anos

Cálcio Fósforo Potássio Iodo Riboflavina Vitamina B12

93%

67%

50%
56%

72%

33%

53%

38% 36%

56%
61%

33%

53%

38%

22%

56%

43%

20%

Contribuição de 1 copo de leite (250 ml)* 
para as necessidades diárias do nutriente

[* Valores nutricionais do Leite Mimosa UHT Meio-gordo]
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           1 copo de leite (250 ml)** contribui para 56% das necessidades 
           diárias de iodo nas crianças dos 4-10 anos.
           [** Valores nutricionais do Leite Mimosa UHT Meio-gordo] 

1 (1) carne, (2) peixe e marisco, (3) leite e produtos lácteos e ovos, (4) fruta, (5) vegetais e leguminosas, 
(6) doces e bebidas, (7) cereais e tubérculos e (8) refeições.

O consumo de leite e produtos 
lácteos durante a infância parece ser 
uma boa estratégia para garantir os 
níveis de iodo adequados, de forma a 
não comprometer o desenvolvimento 
cognitivo das crianças.

O iodo é um oligoelemento essencial 
na síntese das hormonas da tiroide, 
e a sua carência durante a infância 
pode comprometer o desenvolvimento 
cognitivo das crianças.[3]

O estudo IoGeneration[4] revelou 
que cerca de um terço das crianças 
portuguesas (6-12 anos) apresenta 
níveis insuficientes de iodo. Nesse 
estudo, verificaram também que 
o consumo de leite estava associado 
a níveis de iodo superiores. Outros 
estudos validaram o papel determinante 
do leite para um aporte adequado 
de iodo durante a infância.[5,6,7] 

Ajudam a garantir níveis de iodo adequados  

O Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA)[8] quantificou 
o iodo de 8 grupos de alimentos1, de 
forma a identificar as melhores fontes 
alimentares de iodo. Os produtos 
lácteos estão incluídos nos grupos 
de alimentos que continham mais 
iodo, com uma média de iodo no 
leite de 15,8 µg/100 g, no queijo 
de 39,4 µg/100 g e no iogurte 
de 17,2-17,9 µg/100 g.

Para crianças dos 4 aos 10 anos, 
a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos (EFSA) 
recomenda uma ingestão diária de 
iodo de 90 µg.[9]
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O consumo de leite e produtos lácteos durante a infância parece promover 
a otimização da altura das crianças.

O leite é fonte natural de cálcio e fósforo, minerais que contribuem para 
o normal crescimento ósseo das crianças.   

Para crianças dos 4 aos 10 anos, a EFSA recomenda uma ingestão diária 
de cálcio e fósforo de 800 mg[10] e 440 mg[11], respetivamente.  

           1 copo de leite (250 ml)** contribui para 38% das necessidades diárias 
           de cálcio e para 53% das necessidades diárias de fósforo nas crianças 
          dos 4 aos 10 anos.
           [** Valores nutricionais do Leite Mimosa UHT Meio-gordo] 

Uma revisão sistemática e meta-análise identificou uma associação entre o consumo 
de leite e a maior altura das crianças[12], ao contrário do que foi observado para 
o consumo de “bebidas alternativas ao leite” num estudo transversal publicado 
no The American Journal of Clinical Nutrition.[13] Os autores encontraram 
uma associação entre o maior consumo de “bebidas alternativas ao leite” 
e uma menor altura nas crianças (2-6 anos de idade). Em média, cada copo 
de “bebida alternativa ao leite” estava associado a menos 0,4 cm de altura, 
com esta relação a ser em parte explicada pelo menor consumo de leite.

Aliados do crescimento das crianças 



8

O leite e os produtos lácteos parecem ter um efeito protetor na saúde oral 
das crianças. 

A cárie dentária pode surgir em todas as idades, sendo uma das doenças mais 
prevalentes na infância, com um impacto negativo no bem-estar individual 
e social das crianças.[14]

O leite e os produtos lácteos parecem ter um efeito protetor na saúde oral[15,16], 
em particular os lácteos fermentados (como o leite fermentado e os iogurtes), 
pela redução da Streptococcus mutans (cariogénica) e aumento do pH da saliva, 
ajudando a estabelecer uma colonização microbiana saudável na cavidade 
oral.[17] O consumo de laticínios deve ser privilegiado, em detrimento de 
alimentos açucarados (com efeitos cariogénicos).

Efeito protetor na saúde oral das crianças

A exclusão do leite e produtos lácteos da alimentação 
durante a infância pode ter um efeito negativo no 
aporte nutricional 

O leite é um alimento de elevada 
densidade nutricional, sendo uma 
fonte valiosa de cálcio, proteínas 
de alto valor biológico, riboflavina, 
vitamina B12, fósforo, potássio 
e iodo. Não existem alimentos 
e/ou bebidas que substituam  
o valor nutricional do leite. 

Por exemplo, o INSA avaliou o teor 
de iodo nos laticínios e nas bebidas 
vegetais em Portugal e, como já 
era esperado, o teor de iodo não é 
equivalente. A maioria das bebidas 
vegetais apresentou valores abaixo 
dos valores de quantificação.[18]

O painel de especialistas da Healthy 
Eating Research[19], de um modo 
geral, desaconselha o consumo de 
bebidas vegetais em crianças dos 
0 aos 5 anos enquanto substituto 
exclusivo do leite e produtos lácteos. 

Importa ainda referir que adotar um 
regime vegetariano pode não ser 
sinónimo de excluir os produtos lácteos 
da alimentação. Algumas dietas 
vegetarianas incluem leite e produtos 
lácteos, nomeadamente a ovolac-
tovegetariana e a lactovegetariana. 
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Por outro lado, os produtos lácteos são 
fonte natural de vitamina B12, zinco, 
cálcio e iodo, os quais, de acordo 
com o manual da DGS/PNPAS 
“Alimentação Vegetariana em Idade 
Escolar”[20], estão entre os nutrientes 
que merecem particular atenção num 
regime alimentar vegetariano.

Assim, também em crianças com 
regimes alimentares vegetarianos, 
os produtos lácteos podem ter um 
papel fundamental no suprimento 
de nutrientes essenciais para o seu 
crescimento e desenvolvimento. 

Obesidade infantil
Segundo os dados preliminares de 2019 do sistema de vigilância nutricional 
infantil Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI Portugal), 29,6% 
das crianças portuguesas com idade entre os 6 e os 8 anos têm excesso de peso, 
das quais 12% são obesas. Estes últimos dados continuam a mostrar que 
a percentagem de obesidade (incluindo a obesidade severa) aumenta com 
a idade das crianças.

Embora se tenha vindo a verificar uma tendência decrescente da prevalência 
de excesso de peso e obesidade infantil em Portugal entre os anos de 2008 
e 2019, estes números continuam elevados e preocupantes. 

A obesidade é um dos principais problemas de saúde das crianças no mundo 
ocidental. As crianças com excesso de peso e obesidade têm uma maior 
probabilidade de se tornarem adultos obesos e de desenvolverem várias 
complicações de saúde, como por exemplo diabetes e doença cardiovascular.
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O consumo de leite e produtos lácteos durante a infância parece promover 
uma melhor gestão de peso/adiposidade das crianças.

Um estudo de revisão publicado recentemente na revista Nutrition Research 
Reviews concluiu que o consumo de leite e produtos lácteos parece ter um 
efeito neutro ou favorável no peso e composição corporal das crianças.[21] 
Também uma meta-análise publicada na Advances in Nutrition concluiu 
que as crianças e adolescentes com idade entre os 6-18 anos que consomem 
leite e produtos lácteos têm maior probabilidade de alcançar um fenótipo 
corporal “magro”.[22]

Aliados da gestão de peso das crianças

Os açúcares não são todos iguais. O 
termo “açúcares” abrange os açúcares 
naturalmente presentes e os açúcares 
adicionados aos alimentos.

Para os açúcares naturalmente 
presentes nos alimentos, como é o caso 
dos açúcares do leite, das frutas 
e dos vegetais, não existe evidência 
de efeitos adversos decorrentes do 
seu consumo.[23] 

A lactose é o açúcar naturalmente 
presente no leite e, para além de ser 
uma fonte de energia, parece melhorar 
a biodisponibilidade do cálcio.[24,25] 

Obesidade infantil 
e açúcares 

Contrariamente, a evidência existente 
para os açúcares adicionados aos 
alimentos leva a OMS a recomendar 
a redução do seu consumo. O seu 
consumo excessivo está associado 
ao excesso de peso e obesidade, bem 
como a um maior risco de doenças 
não transmissíveis (exemplo da 
diabetes mellitus tipo 2 e da doença 
cardiovascular) e com o desenvolvimento 
de cáries.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS)[23] recomenda, tanto para os adultos 
como para as crianças, um consumo de açúcares adicionados (açúcares livres2) 
inferior a 10% do valor energético total (VET) e idealmente inferior a 5% 
do VET. E a European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology 
and Nutrition (ESPGHAN)[26] recomenda um valor máximo de 5% do VET 
para as crianças e adolescentes (dos 2 aos 18 anos).

Em Portugal, as crianças a partir dos 5 anos e os adolescentes são os grupos 
da população que mais ingerem açúcares adicionados (e açúcares livres2) 
e os que menos cumprem as recomendações da OMS e ESPGHAN.[27]

O CNAM acompanha com atenção o tema dos açúcares e entende que é uma 
oportunidade para melhorar o perfil nutricional dos produtos, tendo desenvolvido 
um projeto transversal de melhoria dos perfis nutricionais nos seus produtos. 
A redução de açúcares, de forma gradual e continuada, é a sua vertente mais 
expressiva, especialmente nos produtos destinados às crianças e jovens.

O Centro de Nutrição e Alimentação Mimosa (CNAM) 
desenvolve o “Projeto de Redução dos Açúcares” 

2 Açúcares livres incluem os mono e dissacáridos adicionados aos alimentos e bebidas pela indústria alimentar, 
pelos manipuladores de alimentos ou pelos consumidores, e os açúcares naturalmente presentes no mel, xaropes, 
sumos de fruta e concentrados de sumo de fruta. [in Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: 
World Health Organization; 2015]

Mimosa Bem Especial Infantil 1 a 3 anos
Mimosa Bem Especial Infantil 3+ anos

Leites infantis sem açúcares adicionados:

Leite Mimosa com Chocolate
Mimosa Lanchinho Booom Chocolate
Mimosa Lanchinho Booom Morango
Mimosa Lanchinho Booom Cereais
Mimosa Lanchinho Booom Banana

Leites com menos açúcares adicionados:
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Mimosa Aroma sólidos: banana, coco, manga, morango, morango e kiwi, 
tutti-frutti.
Mimosa Aroma líquidos: morango, ananás, banana, pêssego, piña colada, 
frutos tropicais.

Iogurtes com menos açúcares adicionados:

O CNAM está convicto que, a par da redução de açúcar, é importante reduzir 
também a doçura. Além do benefício imediato da redução de açúcar, dá-se 
oportunidade de educar o paladar para perfis de doçura menos doces, 
especialmente em idades mais jovens em que as preferências alimentares estão 
a ser construídas. 

O nosso objetivo é continuar a evoluir gradualmente na redução da quantidade 
de açúcar e na perceção de doçura.

Nenhuma das reformulações 
do “Projeto de Redução dos Açúcares” 
recorreu a edulcorantes.  
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* do Valor de Referência (VR).

Com teor de proteína ajustado para facilitar 
 a transição do leite materno.
Sem adição de açúcares. Contém apenas 
os açúcares naturalmente presentes no leite. 

Leite Mimosa Infantil
1 a 3 anos

por 100 ml por copo 250 mlValores médios

   a) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Infantil 1 a 3 anos

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
   polinsaturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g)
vitaminas e sais minerais
   vitamina A (µg) 
   vitamina D (µg)
   vitamina E (mg ET)
   vitamina C (mg)  
   riboflavina (mg)
   vitamina B12 (µg)
   ácido pantoténico (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   potássio (mg)
   sódio (mg)
   ferro (mg)
   zinco (mg)
   iodo (µg)
   selénio (µg)

ácido linoleico (g)
ácido alfa-linolénico (g)
lactose (g)

656/157
7,5
4,3
1,3
16

8,3
6,5
0,2

188
2,4
3,5
37

0,25
0,50
0,85
238
188
265
91,8
3,3
2,7

65,5
8,8

47%*
34%*
70%*
83%*
36%*
63%*
28%*
43%*
34%*
27%*
23%*
41%*
54%*
82%*
44%*

262/63
3,0
1,7
0,5
6,3
3,3
2,6

0,10

19%*
14%*
28%*
33%*
14%*
25%*
11%*
17%*
14%*
11%*
9%*

16%*
22%*
33%*
18%*

75,0
0,95

1,4
15

0,10
0,20
0,34
95,0
75,0
106

36,7
1,3
1,1

26,2
3,5

0,388
0,075

3,4

0,970
0,188

8,5

por 100 ml por copo 250 mlValores médios
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por 100 ml por copo 250 mlValores médios

   b) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Infantil 3+ anos

Valor de Referência do Nutriente (VRN). 
1) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.                 1) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.                 

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g) 1)

vitaminas e sais minerais
   vitamina A (µg)
   vitamina D (µg)
   vitamina E (mg)
   vitamina C (mg)
   tiamina (mg)
   riboflavina (mg)
   niacina (mg)

   vitamina B6 (mg)
   ácido fólico (µg)
   vitamina B12 (µg)
   ácido pantoténico (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   ferro (mg)
   iodo (µg)

38%*
40%*
42%*
47%*
39%*
21%*
34%*
36%*
38%*  
27%*
67%*
38%*
33%*
36%*
33%*

501/119
4,0
2,8
13
13

8,3
0,28

300
2,0
5,0
38

0,43
0,30

5,5
0,5

76,0
0,68

4,0
308
233
5,0

49,5

200/48
1,6
1,1

5,0
5,0
3,3

0,11

120
0,80

2,0
15

0,17
0,12
2,2
0,2

30,4
0,27

1,6
123

93,0
2,0

19,8

15%
16%*
17%*
19%*
15%*
9%*
14%
14%*
15%*
11%*
27%*
15%*
13%*
14%*
13%*

    

Com vitaminas A, C, E e D, e ferro que 
contribui para o desenvolvimento cognitivo 
normal das crianças.
Sem adição de açúcares. Contém apenas 
os açúcares naturalmente presentes no leite. 
Baixo teor de gordura.

Leite Mimosa Infantil
3+ anos

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
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   c) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Infantil 3+ anos Sem lactose

Valor de Referência do Nutriente (VRN). 
1) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.

 
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose e galactose.

1) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.

 
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose e galactose.

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g) 1)

vitaminas e sais minerais
   vitamina D (µg)
   vitamina B12 (µg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

 

lactose (g)

202/48
1,6
1,1
5,1
5,1
3,3

0,10

1,5
0,20
140

94,0
20,0

30%*
8%*
18%*
13%*
13%*

75%*
20%*
44%*
34%*
33%*

505/120
4,0
2,8
13
13

8,3
0,25

3,8
0,50
350
235

50,0

<0,01

por 100 ml por copo 250 mlValores médios

<0,01 <0,03

por 100 ml por copo 250 mlValores médios

Especialmente desenvolvido para crianças 
a partir dos 3 anos intolerantes à lactose. 
A lactose foi desdobrada em açúcares mais 
simples (glicose e galactose). Sem adição 
de açúcares. Contém apenas os açúcares 
naturalmente presentes no leite. Isento 
de glúten.

Leite Mimosa Infantil
3+ anos Sem Lactose

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
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   d) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Banana

por 100 ml por embalagem 200 mlValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
fibra (g)
proteínas (g)
sal (g)
vitaminas e sais minerais
   riboflavina (mg)
   vitamina B12 (mg)
   potássio (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

224/53
1,1
1,0
7,6
7,2

0,20
3,1
0,11

14%1

10%1

9%1

15%1

13%1

13%1

0,20
0,25

175
119

88,0
19,2

0,40
0,50
350
238
176

38,4

29%1

20%1

18%1

30%1

25%1

26%1

448/106
2,2
2,0
15
14

0,40
6,2

0,23

sacarose (g) 2,8 5,6

por 100 mlValores médios por embalagem 200 ml

O compromisso entre a riqueza nutricional 
do leite  e a procura pelo equilíbrio calórico.
Oferecem nutrientes essenciais ao organismo: 
- Proteínas, cálcio e fósforo, que são indispensáveis 
ao crescimento e ao desenvolvimento normais 
dos ossos das crianças.
- Iodo, que contribui para o crescimento normal 
das crianças.

Mimosa
Lanchinho Booom
Banana

(1) do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
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Mimosa
Lanchinho Booom
Chocolate

(2) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.

    e) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Chocolate

por 100 ml por embalagem 200 mlValores médios

sacarose (g)

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
fibra (g)
proteínas (g)
sal (g) 2)

vitaminas e sais minerais
   riboflavina (mg)
   potássio (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

224/53
1,1
0,8
7,3
7,2

0,40
3,3
0,11

12%1

7%1

15%1

13%1

13%1

0,17
149
117

90,0
19,0

0,34
298
234
180

38,0

24%1

15%1

29%1

26%1

25%1

448/106
2,2
1,6
15
14
0,8
6,6

0,22

2,8 5,6

por 100 mlValores médios por embalagem 200 ml

(1) do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
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    f)  Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Morango

por 100 ml por embalagem 200 mlValores médios

sacarose (g)

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g) 2)

vitaminas e sais minerais
   riboflavina (mg)
   vitamina B12 (mg)
   potássio (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

1,1
0,8
7,4
7,3

0,12

14%1

10%1

9%1

15%1

13%1

13%1

0,20
0,25

175
119

88,0
19,2

0,40
0,50
350
238
176

38,4

29%1

20%1

18%1

30%1

25%1

26%1

2,2
1,6
15
15

0,25

(2) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.

2,8 5,6

por 100 mlValores médios por embalagem 200 ml

Mimosa
Lanchinho Booom
Morango

226/53

3,5 7,0

451/107

(1) do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
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    g) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Cereais

por 100 ml por embalagem 200 mlValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g)
vitaminas e sais minerais
   riboflavina (mg)
   vitamina B12 (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

229/54
1,1
0,8
7,8
6,9
3,3
0,11

14%1

12%1

12%1

115
86,8
18,4

29%1

25%1

25%1

230
174

36,8

459/109
2,2
1,5
16
14
6,6

0,22

sacarose (g) 2,8

por 100 mlValores médios por embalagem 200 ml

Mimosa
Lanchinho Booom
Cereais

0,20
0,41

14%1 29%1

33%1

0,40
0,8216%1

(1) do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
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    h) Declaração Nutricional: Iogurte Mimosa Aroma Líquido

por 100 ml por unidade 156 mlValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g) 1)

vitaminas e sais minerais
   riboflavina (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)

231/54
0,2
0,2
9,5
9,4
3,1

0,13

0,18
113

84,0

13%*
14%*
12%*

4%**
0%**
1%**
6%**
16%**
10%**
3%**

20%*
22%*
19%*

361/85
0,3
0,2
15
15

4,8
0,20

0,28
176
131

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
** da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
1) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.

sacarose (g) 5,5 8,6

por 100 mlValores médios por unidade 156 ml

Uma nova receita com menos 30% 
de açúcares adicionados.  
Contêm açúcares naturalmente presentes. 
Sem corantes. Isentos de glúten.

Iogurte Mimosa Aroma
Líquido



21

“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

    i) Declaração Nutricional: Iogurte Mimosa Aroma Sólido

por 100 ml por unidade 120 mlValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g) 1)

vitaminas e sais minerais
   riboflavina (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

307/73
1,5
1,0
10
10

3,7
0,13

0,21
134
104

22,2

15%*
17%*
15%*
15%*

4%**
3%**
6%**
5%**
14%**
9%**
3%**

18%*
20%*
18%*
18%*

368/87
1,8
1,2
12
12

4,4
0,15

0,25
161
125

26,6

sacarose (g) 5,7 6,8

por 100 mlValores médios

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
** da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
1) Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.

por unidade 120 ml

Iogurte Mimosa Aroma
Sólido
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