
 
 

 Elevado teor de fibra; 

 Manutenção do aporte vitamínico e 

mineral - a vitamina C, por exemplo, é 

muito volátil e desnatura rapidamente 

quando exposta ao ar e à luz durante um 

elevado período de tempo; 

 Consumo mais prático; 

 Maior controlo sobre as quantidades. 

 

Sumos 100% fruta 

 Constituídos por fruta e água e, 

frequentemente, açúcar; 

 Pobres em fibra; 

 Menor número de calorias e 

açúcares relativamente aos sumos 

de fruta 100% (quando 

constituídos apenas por água e 

fruta). 

 

 

Néctares de fruta 
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 Elevado teor de fibra; 

 Baixo teor de água; 

 Maior concentração de açúcar (frutose), 

tornando-se uma opção de elevado valor 

calórico quando consumida em grandes 

quantidades; 

 Fáceis de transportar; 

 Mais dispendiosos. 

 

 Constituídos por fruta triturada, 

habitualmente sem adição de água ou açúcar; 

 Fáceis de transportar (saquetas, boiões); 

 Redução do teor de fibra comparativamente à 

fruta em natureza; 

 Mais dispendiosos.  

 

 

A fruta faz parte de um grupo de alimentos de elevado valor nutricional que deve marcar uma presença diária na nossa alimentação.  

Por essa razão, na dica desta semana apresentamos as várias formas de consumir fruta, bem como as suas principais caraterísticas. 

Leia sempre os rótulos 

das embalagens! 

Fruta em natureza 

 Pobres em fibra;  

 Maior teor de água; 

 Maior número de calorias; 

 Maior concentração de açúcar 

(frutose). Um copo de sumo 

corresponde a várias peças de fruta (2 a 

3, ou mais, dependendo da tipologia). 
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Purés de fruta Snacks de fruta desidratada 


