




Lista de 
ingredientes

Ingredientes estão na 
ordem decrescente de 

quantidade.

Aqui, o açúcar é o 
segundo 

ingrediente!!

Quando vitaminas e 
minerais estão na 
lista de 
ingredientes, 
significa que eles 
foram adicionados, 
portanto não há 
garantia que sejam 
biodisponíveis, ou 
seja, que sejam 
absorvidos pelo 
organismo...



Muitas 
vitaminas e 
minerais...

Será?



Lista de 
ingredientes

Tendência de colocarem os % 
dos ingredientes, mas ainda 

não é uma regra!! 

As diversas formas 
de declarar 

açúcares, para 
esconder que ele é 

o primeiro 
ingrediente

A maltodextrina é um carboidrato 

complexo proveniente do amido, 

normalmente de milho, mas pode ser de 

outros alimentos, com a mandioca. Ela é 

constituída por polímeros de glicose e 

apesar de ser um carboidrato complexo, 

esses compostos de açúcar são mais 
facilmente absorvidos pelo organismo.



Informação 
nutricional



MODELOS DE ROTULAGEM NUTRICIONAL

B) Modelo Vertical B

 

Quantidade por porção % VD (*) Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético  kcal =     kJ 
    

 Gorduras saturadas   g  

Carboidratos     g  Gorduras trans    g   __ 

Proteínas      g  Fibra alimentar     g  

INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL 
 

Porção __ g ou ml  
(medida caseira) 

Gorduras totais      g  Sódio     mg  

(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
 

C) Modelo Linear

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção ___ g ou ml; (medida caseira)
Valor energético.... kcal =…….kJ (...%VD); Carboidratos ...g (...%VD);
Proteínas...g (...%VD); Gorduras totais....g (...%VD); Gorduras saturadas ....g
(%VD); Gorduras trans...g; Fibra alimentar ...g (%VD); Sódio ..mg (%VD).

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.



Informação 
nutricional

Valores mais altos 
melhor!!

Valores mais baixos 
melhor!!

Açúcar não é 
obrigatório



Só 3 biscoitos



Valor energético/ nutrientes Quantidades não significativas por

porção (expressa em g ou ml)

Valor energético Menor ou igual a 4 kcal ou 17kJ

Carboidratos Menor ou igual a 0,5 g

Proteínas Menor ou igual a 0,5 g

Gorduras totais Menor ou igual a 0,5 g

Gorduras saturadas Menor ou igual a 0,2 g

Gorduras trans Menor ou igual a 0,2 g

Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5 g

Sódio Menor ou igual a 5 mg

Importante 
saber!!

Não precisam ser declarados!



Muitas vezes a 
diferença entre 
os produtos não 

é tão 
significativa 
assim... às 

vezes, não passa 
de uma ilusão!!!



Prazo de 
validade 

depois de 
aberto

O consumidor brasileiro já se habituou a
checar a data de validade nos rótulos dos produtos.

Mas pouca gente se dá conta que, depois de
aberta a embalagem, o prazo de vencimento dos
produtos a serem consumidos muda.

Por lei a indústria é obrigada a colocar nas
embalagens informações da data de fabricação, de
validade e de validade depois de aberto.

As bebidas à base de 
leite de soja devem 
ser consumidas em 

até três dias. 
O leite embalado em 

caixas longa vida devem 
ser consumidas em até 

três dias. 

O pote de margarina e de 
maionese, depois de 

aberto, devem ser 
consumidos em, no 
máximo, um mês. Vale reetiquetar em casa



Glúten é uma proteína composta pela mistura das 
proteínas gliadina e glutenina, 

se encontram naturalmente na semente de muitos cereais, 
como trigo, cevada, centeio e aveia.

Para algumas pessoas, a ingestão de glúten provoca 
danos na parede do intestino delgado, acarretando 

prejuízos para a saúde

Glúten

Intolerância ao Glúten

A doença celíaca é uma reação autoimune do organismo 

provocada pela ingestão de glúten. As células de defesa 

atacam o glúten mas ao mesmo tempo atacam também 

as paredes do intestino, provocando uma atrofia na 

mucosa intestinal que impede a absorção dos nutrientes. 

É uma doença crônica que exige a eliminação total do 

glúten na dieta por toda a vida.

Acredita-se que a doença celíaca seja 

desenvolvida por pessoas 

geneticamente suscetíveis, sendo mais 

comum em mulheres e aparecendo 

geralmente na infância, embora possa 

surgir em qualquer idade.

Por que surge a intolerância?



Onde??
Nos ingredientes...

Glúten nos 
ingredientes



Onde?? 

Durante todo processo, 
desde a colheita até a 

fábrica

Glúten no 
processo de 

produção



Ao contrário de outros grãos como o 

trigo, centeio e a cevada, a aveia é um 

cereal naturalmente livre de glúten. ... 

Apesar de ser uma das melhores 

formas de manter a terra fértil, este 

processo pode deixar para trás 

algumas sementes destes grãos que 

levam à contaminação da plantação 

de aveia pelo glúten.

A Jasmine realiza análises para cada 

lote recebido, de forma a garantir que 
não ocorreu essa contaminação.



Relação de Alergênicos pela RDC 26/2015



Relação de 
Alergênicos

castanhas



Glúten e 
Alergênicos



Erros de 
rótulos

Marca Lay's admite "erro 

tipográfico" que corta 

hidratos de carbono para um 

sexto do valor real. Foi 

alertada há um mês

Rótulo diz que 100g de 

batatas tem 12g de 

carboidratos, mas valor 

correto é 72g. 



Diet,  Light e 
Zero



Diet,  Light e 
Zero


