
DESCRIÇÃO
Preparado liofilizado à base de aveia, proteína de ervilha isolada,

quinoa, triglicéridos de cadeia média e 26 vitaminas e minerais.

Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente

presentes. Contém edulcorantes. Vegan. Sem OGM. Sem lactose.

Sem soja. A nível de segurança alimentar, em concordância com o

Regulamento 1881/2006. Produzido na Holanda (certificação

FSSC 22 000). 

INGREDIENTES
Farinha de aveia (40%), maltodextrina, proteína isolada de ervilha (23%), quinoa,

triglicéridos de cadeia média, fibra de acácia, amido modificado, mistura de

vitaminas e minerais [cloreto de potássio, carbonato de cálcio, maltodextrina,

cloreto de sódio, vitamina C, vitamina E, iodeto de potássio, cloreto de crómio, óxido

de magnésio, niacina (B3), selenito de sódio, óxido de zinco, vitamina A, vitamina D,

ácido pantoténico (B5), biotina, pirofosfato férrico, molibdato de sódio, vitamina B6,

riboflavina (B2), sulfato de cobre mono-hidratado, vitamina K, ácido fólico], óleo de

girassol, corante: vermelho beterraba, sementes de cânhamo, espinafre em pó,

aromas naturais, espessante: goma xantana, morango em pó (%), regulador de

acidez: ácido cítrico, aroma natural, fibra de aveia (isenta de glúten), aroma natural,

DL-alfa-tocoferol, edulcorante: sucralose.

Contém glúten.

Pode conter vestígios de ovo, soja e leite.

ALERGÉNIOS
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Preparado à base de farinha de aveia com sabor a frutos vermelhos

DENOMINAÇÃO



CONSERVAÇÃO/VALIDADE
Conservar em local fresco e seco.

[Consumir de preferência antes de: dd/mm/aaaa]

Shelf-life: 12 meses. 
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Adicionar cerca de 400-450 ml de água a 125g de Mondays e agitar vigorosamente. 

PREPARAÇÃO

Valores médios por                           100g                            125g(*)

Energia (kJ/kcal)                              1639/389            2049/487 (24%)

Lípidos (g)                                                   9                         11,3 (16%)

dos quais saturados (g)                         3,8                         4,8 (24%)

Hidratos de carbono (g)                        55                        68,8 (26%)

dos quais açúcares (g)                           2,4                            3,0 (3%)

Fibra (g)                                                     8,1                             10,1  

Proteínas (g)                                             18                         22,5 (45%)

Sal (g)                                                        0,30                          0,38 (6%)

Vitaminas e Minerais                          100g(**)                      125g(**)

Cálcio (mg)                                        212,5 (27%)              265,63 (33%) - Fonte

Fósforo (mg)                                     177,1 (25%)              221,38 (32%) - Fonte

Ferro (mg)                                              2,6 (19%)                 3,25 (23%) - Fonte 

Magnésio (mg)                                       56 (15%)                     70 (19%) - Fonte

Zinco (mg)                                             3,6 (36%)                    4,5 (45%) - Alto teor

Cloreto (mg)                                    639,2 (80%)                799 (100%) - Alto teor

Manganês (mg)                                    1,9 (95%)                 2,4 (119%) - Alto teor

Selénio (ug)                                           14 (26%)                  17,5 (32%) - Fonte

Crómio (ug)                                          9,3 (23%)                  11,7 (29%) - Fonte

Molibedénio (ug)                                   2,5 (5%)                      3,1 (6%) 

Potássio (mg)                                  682,8 (34%)               853,5 (43%) - Alto teor

Cobre (mg)                                            0,3 (30%)                 0,38 (38%) - Alto teor

Iodo (ug)                                              41,9 (28%)                 52,4 (35%) - Fonte

Vitamina A (ug)                               200,3 (25%)               250,4 (31%) - Fonte

Vitamina D (ug)                                       4 (80%)                      5 (100%) - Alto teor

Vitamina E (mg)                                   3,4 (28%)                     4,3 (35%) - Fonte

Vitamina C (mg)                                29,4 (37%)                36,75 (46%) - Alto teor

Vitamina K (ug)                                 33,8 (45%)                42,25 (56%) - Alto teor 

Tiamina (B1) (mg)                               0,2 (18%)                   0,25 (23%) - Fonte

Riboflavina (B2) (mg)                        0,4 (29%)                      0,5 (36%) - Fonte

Niacina (B3) (mg)                               3,7 (23%)                       4,7 (29%) - Fonte

Vitamina B6 (mg)                               0,4 (29%)                       0,5 (36%) - Fonte 

Ácido fólico (B9) (mg)                  130,7 (65%)               163,38 (82%) - Alto teor

Vitamina B12 (ug)                             1,1 (44%)                     1,38 (55%) - Alto teor

Biotina (B8) (ug)                              10,7 (21%)                  13,38 (27%) - Fonte

Ácido pantoténico (B5) (mg)          1,5 (25%)                    1,88 (31%) - Fonte

*Dose de Referência (DR) - Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)

** VRN - Valores de referência do nutriente 

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
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