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

Soluções
nutricionais Mimosa
a pensar nos lanches 

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

Além de ajudarem a manter os níveis 
de energia constantes, também 
contribuem para completar a 
ingestão de vitaminas e minerais 
e para uma melhor utilização dos 
nutrientes.

Os lanches devem por isso ser 
compostos por alimentos de 
elevada densidade nutricional, 
um princípio-chave para uma 
alimentação saudável e de especial 
importância no combate
à obesidade infantil.

O leite e o iogurte são boas opções 
para os lanches, fornecendo uma 
grande quantidade de nutrientes 
essenciais. Simples, com sabores, 
com ou sem lactose, com polpa 
de fruta, existem muitas soluções 
que agradam aos mais novos e que 
permitem variar todos os dias.

Os lanches são 
pequenas refeições 
intermédias com
um papel essencial
no equilíbrio
alimentar.
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Os novos leites Mimosa Lanchinho 
Booom foram desenvolvidos no 
âmbito do “Projeto de Redução dos 
Açúcares” do Centro de Nutrição 
e Alimentação Mimosa (CNAM). 
Este mesmo Projeto deu origem à 
importante redução de açúcares 
adicionados dos iogurtes Mimosa 
Fruta Batida, reforçando a sua 
adequação aos lanches de casa
ou da escola. Além de respeitarem 
perfis nutricionais desejáveis, 

definidos pela Direção-Geral
da Saúde, quer no âmbito da 
publicidade dirigida a menores, 
quer no guia para lanches escolares 
saudáveis, também podem ser 
presença assídua nos bufetes 
escolares e máquinas de venda 
automática das escolas, de acordo 
com as normas recentemente 
estabelecidas pelo Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto
e da Educação.

Contribuem com nutrientes 
essenciais para as crianças:

• Proteínas de alto valor biológico 
e cálcio, que são indispensáveis ao 
crescimento e ao desenvolvimento 
normais dos ossos das crianças.
• Iodo, que contribui para o 
crescimento normal das crianças.

LANCHINHO BOOOM 
Combinam a riqueza nutricional do 
leite com divertidos sabores que as 
crianças adoram. 

FRUTA BATIDA
Iogurtes deliciosos com verdadeira 
polpa de fruta, sem corantes e sem 
conservantes.
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“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil
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“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

O “Projeto de Redução dos Açúcares” do Centro de Nutrição e Alimentação 
Mimosa (CNAM) consiste na redução de açúcares adicionados, de forma 
gradual e continuada, principalmente em produtos destinados às crianças
e jovens. 

Redução de açúcares adicionados.
Para os açúcares naturalmente presentes nos alimentos, como é o caso
dos açúcares do leite, das frutas e dos vegetais, de acordo com a OMS
não existe evidência de efeitos adversos decorrentes do seu consumo.

Não recorre a edulcorantes.
A par da redução do açúcar adicionado, o CNAM considera muito importante 
a consequente redução da doçura, dando 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.

A redução dos
açúcares adicionados 
na alimentação
das crianças
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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)

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

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

 Contém açúcares naturalmente presentes.

240/57 480/114
1,5 3,1
1,1 2,1
7,4 15
7,0 14

0,10 0,20
3,3 6,7

0,10 0,20

0,14 0,2810%*

sal (g)1

20%*
10%* 20%*
14%* 28%*
16%* 33%*
13%* 27%*

200 400
112 224
114 228

20,0 40,0

a) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Banana e Pera

Os sabores irresistivelmente deliciosos da 
banana e da pera combinados com o leite 
booom da Mimosa. Sem açúcares adicionados 
e com teor de gordura reduzido, este Lanchinho 
Booom é uma alegria, a qualquer hora do dia.
Uma solução nutritiva, equilibrada e prática  
para levar para a escola ou para beber em
qualquer lugar.

Mimosa
Lanchinho Booom
Banana e Pera
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“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

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)

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

0,17
149
117

90,0
19,0

0,34
298
234
180

38,0

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

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

  Menos 40% açúcares adicionados comparativamente aos leites com
chocolate açucarados de referência no mercado. Menos 60% de cacau
do que o leite com chocolate UHT Mimosa.
Contém açúcares naturalmente presentes.

12%* 24%*
15%*
29%*
26%*
25%*

7%*
15%*
13%*
13%*

sacarose (mg)

sal (g)1

b) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Chocolate

Quem resiste a leite Mimosa com chocolate?
Uma combinação clássica, mas ajustada
nutricionalmente: menos 40% de açúcares 
adicionados  e menos 60% de cacau (do que 
o leite com chocolate UHT Mimosa), num perfeito 
equilíbrio de nutrição e sabor. Porque Lanchinho 
Booom é mesmo para ser booom!

Mimosa
Lanchinho Booom
Chocolate
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Verdadeira polpa de morango e leite Mimosa... 
tão booom.
Um leite com ajuste nutricional, muito saboroso  
e com menos 40% de açúcares adicionados .  
Ideal para diversificar os lanches, de manhã  
ou de tarde.

Mimosa
Lanchinho Booom
Polpa de Morango

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)

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

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

0,12

0,12
175
119

88,0
19,2

350
238
176

38,4

2,2
1,6
15
15

0,25

2,8 5,6

por 100 mlValores médios por embalagem 200 ml

223/53

3,2

445/105

9%* 17%*
9%* 18%*

15%* 30%*
13%* 25%*
13%* 26%*

sacarose (mg)

sal (g)1

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

 Menos 40% açúcares adicionados comparativamente aos leites com chocolate 
açucarados de referência no mercado.
Contém açúcares naturalmente presentes.

c) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Morango
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“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

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)

vitaminas e sais minerais
   riboflavina (mg)

   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

0,14
200

10%* 20%*
20%*
30%*
33%*
27%*

0,28
potássio (mg) 400

236
228

40,0

10%*
15%*
12%*
12%*

118
114

20,0

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

 Contém açúcares naturalmente presentes

250/60 501/119
1,5 3,1
1,1 2,1
6,7 13
5,5 11
3,4 5,4

0,10 0,20sal (g)1

d) Declaração Nutricional: Leite Mimosa Lanchinho Booom Cereais

O novo Mimosa Lanchinho Booom com 8
deliciosos cereais não tem açúcares adicionados ,
tem teor de gordura reduzido e além disso é rico 
em fibra. Uma opção perfeita para completar  
os lanches da manhã ou da tarde na escola  
ou em casa.

Mimosa
Lanchinho Booom
Cereais
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Há na quinta um morango tão vermelho
e tão suculento... E fica ainda melhor com
o delicioso iogurte Mimosa.
Uma combinação que todos vão adorar!
Com verdadeira polpa de fruta, sem corantes
e sem conservantes.

Iogurte Mimosa
Fruta Batida
Morango

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).

e) Declaração Nutricional: Iogurte Mimosa Fruta Batida Morango

          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
   cálcio (mg) 
   iodo (µg)

316/75
1,5
1,0
10
10

0,30
4,0

0,13

103
21,3

379/90
1,8
1,2
12
12

0,36
4,8

0,15

124
25,6

4%
3%
6%
5%
13%

10%
3%

15%*
17%*

13%*
14%*

por unidade 120 gpor 100 gValores médios

FR0192019
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“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

Há na quinta uma pera especial. Tão suave
e tão docinha... E se já é assim sozinha, imagina 
com o delicioso iogurte Mimosa.
Uma combinação irresistível. Com verdadeira 
polpa de fruta, sem corantes e sem conservantes.

Iogurte Mimosa
Fruta Batida
Pera

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).

f) Declaração Nutricional: Iogurte Mimosa Fruta Batida Pera

          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
   cálcio (mg) 
   iodo (µg)

316/75
1,5
1,0
10
10

0,30
4,0

0,13

103
21,3

379/90
1,8
1,2
12
12

0,36
4,8

0,15

124
25,6

4%
3%
6%
5%
13%

10%
3%

15%*
17%*

13%*
14%*

por unidade 120 gpor 100 gValores médios

FR0192019
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Há na quinta uma banana tão amarelinha 
e tão saborosa... A banana já é popular por si só, 
mas combinada com o morango e o delicioso 
iogurte Mimosa é um sucesso sem comparação!
Com verdadeira polpa de fruta, sem corantes
e sem conservantes.

Iogurte Mimosa
Fruta Batida
Banana e Morango

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).

g) Declaração Nutricional: Iogurte Mimosa Fruta Batida Banana e Morango

          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
   cálcio (mg) 
   iodo (µg)

316/75
1,5
1,0
10
10

0,30
4,0

0,13

103
21,3

379/90
1,8
1,2
12
12

0,36
4,8

0,15

124
25,6

4%
3%
6%
5%
13%

10%
3%

15%*
17%*

13%*
14%*

por unidade 120 gpor 100 gValores médios

FR0192019
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“Projeto de Redução dos Açúcares” e gama Mimosa Bem Especial Infantil

Há na quinta uma laranja tão viva e tão sumarenta... 
E quando se junta à banana, à bolacha
e ao delicioso iogurte Mimosa, resulta numa 
combinação fresca e única. Com verdadeira polpa 
de fruta, sem corantes e sem conservantes.

Iogurte Mimosa
Fruta Batida
Banana, Laranja e Bolacha

h) Declaração Nutricional: Iogurte Mimosa Fruta Batida Banana, Laranja
      e Bolacha

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN).

          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
   cálcio (mg) 
   iodo (µg)

316/75
1,5
1,0
10
10

0,30
4,0

0,13

103
21,3

379/90
1,8
1,2
12
12

0,36
4,8

0,15

124
25,6

4%
3%
6%
5%
13%

10%
3%

15%*
17%*

13%*
14%*

por unidade 120 gpor 100 gValores médios

FR0192019
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