
26 g açúcar

10,5 g fibra

379 kcal
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Açúcar a mais ao pequeno-almoço
Em Teste

Menos saudáveis do que 
pretendem fazer crer,  
os cereais que testámos 
contêm açúcar em 
excesso. O valor elevado 
em fibra é o contrapeso 
num pequeno-almoço  
que precisa de variar  
ao longo da semana

COMO TESTÁMOS 1O CErEAiS

Analisámos cereais de pequeno-
-almoço de fruta e fibra.

BATEriA DE ANÁLiSES
Em laboratório, determinámos os 
açúcares, as gorduras, o sódio e a fibra, 
bem como o teor em proteína, 
humidade e cinzas. Calculámos ainda o 
teor em hidratos de carbono e o valor 
energético. realizámos ainda a 
pesquisa das aflatoxinas B1, B2, G1, G2 e 
Ocratoxina A.
Com base no peso dos ingredientes, 
conhecemos a proporção entre cereais 
e fruta. identificámos ainda as frutas 
secas e secadas.

€ 2,66 
PouPançaProteste

Vigie os níveis de açúcar dos cereais e contrabalance com a fibra. revelamos o valor nutricional dos vários tipos de cereais por 100 gramas e preço por kg.

Fruta e fibra
Em segundo no ranking da fibra, 
são ricos em açúcares por causa 
das frutas desidratadas. 
€ 3,66 - € 8,98

Farelo de trigo
O mais rico em fibra. Intercale 
com outros cereais, pois pode ser 
agressivo para o intestino. Com 
adição de açúcar elevada. 
€ 3,79 -  € 9,38

Um painel treinado 
apreciou as nossas 
amostras

Cruesli
Rico em fibra, mas com excesso 
de açúcar.
€ 6,84 - € 7,58

27 g açúcar

6,5 g fibra

455 kcal

Sugerimos 3 ideias de pequeno-almoço 
que fornecem 15 a 20% da energia 
diária, ou seja, entre 300 a 400 kcal. No 
total, as necessidades calóricas diárias 
rondam as 2000 kcal 

Cereais pela manhã

Copo de leite meio 
gordo com café, pão 
integral com queijo 
flamengo e 2 quivis 
Energia 311 kcal
Açúcares 25,1 g
Fibra 6,2 g
Gordura 7,5 g
Sal 1,3 g

Ovos mexidos, fatia 
de pão ou torrada, 
chá, iogurte aroma 
líquido magro e 2 
rodelas ananás 
natural
Energia 322 kcal
Açúcares 30,9 g
Fibra 2,2 g
Gordura 9,3 g
Sal 1,1 g



22 g açúcar

29 g fibra

327 kcal

19 g açúcar

8 g fibra

327 kcal

16 g açúcar

4 g fibra

380 kcal

8 g açúcar

3 g fibra

347 kcal

or trás de uma caixa colorida e ar sau-
dável de cereais de pequeno-almoço, 
repleta de alegações nutricionais, há 
sempre, segundo o nosso estudo, uma 
grande quantidade de açúcar. Parte é 

dispensável, por ser adicionado. A boa notícia é que 
os teores em fibra são interessantes.

Um terço de fruta
Quantificámos a proporção de cereais integrais face 
à fruta: os primeiros estão em maioria, com 65 a 75%, 
a segunda oscila entre 24 a 35%. Quase todos combi-
nam frutos secos com secados. As passas predominam 
face à banana e ao coco. Entre os frutos secos, desta-
ca-se a avelã. Nos cereais Weetabix, junta-se ainda a 
amêndoa. Apenas a Nestlé Fitness Fruits aposta na 
variedade de fruta: junta ainda maçã, ananás e papaia, 
mas dispensa frutos secos.

Demasiado doces
Apesar de ricos em amido, ao consultar a lista de in-
gredientes vimos que parte dos hidratos de carbono 
provém de açúcares adicionados: mel, xarope de glu-
cose, açúcar e extrato de malte de cevada. O teor em 
açúcares estava sempre acima de 20 gramas por 100 
gramas, o equivalente a quatro colheres de chá. 
Se ingerir 30 gramas de cereais, 6 gramas são de açú-
car. Todas as amostras revelaram níveis elevados de 
açúcares e, por essa razão, foram mal avaliadas. 
Os Crownfield apresentam o valor mais baixo, com 
20% de açúcares. Já a Nestlé bateu o recorde: perto 
de 33 gramas por 100 gramas de cereais, cerca de um 
terço de açúcar. 
As frutas desidratadas, como maçã, ananás e papaia, 
além das habituais passas, banana e coco, são um 
contributo importante para estes valores. Além do 
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açúcar, os cereais de fruta e fibra são ainda fonte de 
fibras, vitaminas e minerais.

Fibra em alta e sal adicionado no limite
A Fitness Fruits, da Nestlé, é a exceção a confirmar a 
regra: os valores de fibra abaixo dos 6% valeram-lhe 
a única apreciação aceitável. Todos os outros superam 
aquele número e alcançam os 14,3%, devido ao trigo 
integral e aos frutos secados e secos. O facto de a Nes-
tlé não incluir frutos secos pode explicar o menor teor 
em fibra (5,8%), benéfica para regular o trânsito in-
testinal. Aos frutos secos está associada a gordura: 
embora insaturada, melhor para a saúde, ainda assim 
não se recomenda mais do que um punhado por dia. 
Os teores variam entre 2 e 7,6 por cento. 
Todas as amostras apresentam valores de sal aceitá-
veis. Mas o que merece crítica é tratar-se de um in-
grediente adicionado.

Sem micotoxinas
As micotoxinas são toxinas produzidas por certos 
fungos. Algumas podem ser carcinogénicas, quando 
presentes nos alimentos (cereais, nozes, cacau e grãos 
de café). A sua presença deve-se ao desenvolvimento 
de bolores, em especial com condições de humidade 
e temperatura favoráveis. 
Pesquisámos aflatoxina B1, B2, G1 e G2 e ocratoxina 
A, mas não detetámos estes contaminantes.

rótulos com nutrição completa
A informação exigida por lei não falta nos rótulos ana-
lisados, mas um contacto rápido com o fabricante, 
como o telefone ou o e-mail, é preferível ao sítio na 
Net ou à morada. Outra melhoria é indicar o número 
de porções. Todas as marcas apresentam rotulagem 
nutricional completa, apesar de ainda não ser obri-

Vigie os níveis de açúcar dos cereais e contrabalance com a fibra. revelamos o valor nutricional dos vários tipos de cereais por 100 gramas e preço por kg.

Farelo de trigo
O mais rico em fibra. Intercale 
com outros cereais, pois pode ser 
agressivo para o intestino. Com 
adição de açúcar elevada. 
€ 3,79 -  € 9,38

Muesli
A maior riqueza em gorduras 
deve-se principalmente aos 
frutos secos, ricos em gorduras 
polinsaturadas. 
€ 1,99 - € 10,98

Flocos de arroz e trigo 
integral
Teor em fibra dos mais baixos (4%), 
logo a seguir aos flocos de milho. 
€ 3,45 - € 7,44

Flocos de milho (cornflakes)
A opção mais light em açúcar, 
gordura e fibra. Uma peça de fruta 
ao pequeno-almoço colmata esta 
última falha.
€ 1,78 - € 5,68

Cereais pela manhã

Sumo laranja,
30 g cereais de fruta 
e fibra e 125 ml de 
leite meio gordo 
Energia 275 kcal
Açúcares 37,6 g
Fibra 3,2 g
Gordura 3,9 g
Sal 0,4 g
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Cereais de pequeno-almoço A nossa seleção

www.deco.proteste.pt

CrOWNFiELD FrUiT & 
FiBrE (LiDL)
Boa aliança entre qualidade 
e um preço convidativo.
€ 1,99 por embalagem

DiA FiBrA & FrUTAS
Com fruta que inclui coco 
e banana crocantes. Muito 
apreciado pelos provadores. 
Preço baixo aliado a uma boa 
qualidade global.
€ 1,83 a € 1,99 
por embalagem

72 72
KELLOGG’S ALLBrAN 
FrUTA & FiBrA
Flocos de trigo integral com 
fruta desidratada e avelã, bem 
conservados ricos em fibra.
€ 3,86 a € 3,99 
por embalagem

NESTLÉ FiTNESS 
FrUiTS
Frutos e cereais bem 
conservados. Única marca 
só com frutas desidratadas. 
Com menos gordura. 
€ 2,59 a € 3,09 
por embalagem

74 74

Preços recolhidos em abril  
de 2013.

Rótulo Todos os cereais de 
pequeno-almoço foram ava-
liados com base nos mesmos 
parâmetros, nomeadamen-

te lista de ingredientes, con-
tactos do fabricante, núme-
ro de porções, conselhos de 
conservação, data de valida-
de e informação nutricional, 
entre outros.

Análise sensorial Painel de 
provadores treinados, com 
experiência na análise sen-
sorial deste tipo de produto, 
sobretudo na avaliação da 
qualidade e frescura dos in-
gredientes. 

Nutrição Baseámo-nos na 
legislação europeia de ale-
gações nutricionais e de saú-
de.

como ler o quadro

Muito bom
Bom
Médio
Medíocre
Mau

Melhor 
do Teste
Escolha 
Acertada
Escolha  
Económica

Boa qualidade

cereaIS de FruTa e FIBra PreÇo (€) reSulTadoS
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KELLOGG’S AllBran Fruta & Fibra 3,86 - 3,99 7,72 - 7,98 500 374 E A C C C A A 74

NESTLÉ Fitness Fruits 2,59 - 3,09 7,97 - 9,35 325 363 E C A C C A B 74

CROWNFIELD Fruit & Fibre (Lidl) 1,99 3,98 500 387 E A C C C A B 72

DIA Fibra & Frutas (Minipreço) 1,83 - 1,99 3,66 - 3,98 500 371 E A C C C A A 72

AUCHAN Fruits & Fibres 2,05 4,10 500 388 E A C C C A B 71

NACIONAL  Fruta & Fibra 2,39 - 2,99 6,37 - 7,97 375 382 E A C C C A B 71

PINGO DOCE Fruta e Fibra 1,54 4,11 375 389 E A C C C A B 71

CONTINENTE Equilíbrio Fruta & Fibra 2,05 - 2,11 5,47 - 5,63 500 377 E A C C C A B 70

WEETABIX Fruit & Fibre 4,49 - 4,79 8,98 - 9,58 500 383 E A C C C A C 70

BRIN DE JOUR Bran’form fruits secs (E.Leclerc) 2,29 4,58 500 374 E A C C C B B 68

 
Micotoxinas nos 

alimentos em 

www.deco.
proteste.pt
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Mel, xarope 
de glucose 
e extrato 
de malte 
de cevada 
na lista de 
ingredientes 
são fontes 
de açúcar 

Consumidores exigem
 Práticos e rápidos de preparar, os cereais 

de pequeno-almoço são muito procurados, 
sobretudo quando o tempo é escasso. Mas, 

dados os teores elevados em açúcar, estes cereais 
não devem ser a escolha diária. 
Encontrámos valores entre 20 e 30 por cento. Mes-
mo sabendo que a fruta desidratada contribui para 
esse valor, e se há fabricantes a conseguir valores 
mais baixos, não há justificação para os restantes 
não reduzirem o teor em açúcares totais.
Opte antes por cereais de pequeno-almoço sem 
adição de açúcar. intercale, por exemplo, com flocos 
de milho sem açúcar, tipo cornflakes, muito menos 
calóricos.
Consulte a lista de ingredientes: verifique se há adi-
ção de açúcar procurando mel, açúcar, xarope de 
glucose ou extrato de malte de cevada. Na informa-
ção nutricional compare os teores em calorias, açú-
cares e gorduras por 100 gramas.
Outras alternativas saudáveis para a primeira re-
feição do dia incluem pão de mistura, cereais ou 
integral barrado com um pouco de margarina ou uma 
fatia de queijo acompanhada de um copo de leite ou 
iogurte e uma peça de fruta. Use a sua imaginação 
e varie. 

“Os cereais incluem fruta 
secada, onde os açúcares 

se concentram”

Como explica os resultados deste estudo, 
onde detetámos grande quantidade de 
açúcar, em parte adicionado?
Os resultados não são de admirar, dado a 
fruta conter água, minerais e vitaminas, e 
ser uma fonte de açúcar. Estes cereais 
incluem fruta desidratada, onde os teores 
de açúcar ficam concentrados. Além disso, 
o mel, o açúcar, o xarope de glucose e o 
extrato de malte são também açúcares. 
Os consumidores não se devem deixar 
influenciar pelas alegações presentes nas 
embalagens destes cereais que enchem as 
prateleiras dos supermercados. Devem ser 
exigentes na escolha e ler os rótulos com 
atenção.

Qual a importância de um bom 
pequeno-almoço?
Depois do jejum prolongado da noite é 
importante fornecer energia para começar 
o dia. O pequeno-almoço é fundamental 
para fornecer a energia e os nutrientes 
necessários: hidratos de carbono, 
gorduras, proteínas, vitaminas e minerais. 

O pequeno-almoço contribui para a boa 
repartição energética ao longo do dia e 
deve contribuir com 15 a 20% do total das 
calorias diárias. Tomar um pequeno-
almoço completo evita a fraqueza e perda 
de produtividade física e intelectual ao final 
da manhã. Aumenta o desempenho físico e 
intelectual em especial nas crianças e 
adolescentes. 
Esta refeição contribui para manter o 
equilíbrio diário entre proteínas, gorduras e 
hidratos de carbono. Inclua pão ou cereais 
(de preferência integrais), leite, queijo (ou 
manteiga ou fiambre) e fruta que fornecem 
o leque de nutrientes essenciais para uma 
alimentação saudável. 

Para quem faz dieta, ajuda a controlar o 
peso?
Sim, pela simples razão de que com a 
barriga cheia há menos tendência para 
petiscar antes da refeição seguinte. 
O corpo habitua-se a uma rotina. Quem 
tem problemas de peso, tende a não tomar 
o pequeno-almoço.

www.deco.proteste.pt

gatória. Em geral, é fornecida por 100 gramas e por 
porção. Só a Weetabix não exibe esta informação por 
porção, nem resume a informação nutricional na fren-
te da embalagem. As alegações nutricionais, centradas 
na fibra e, por vezes, nas vitaminas e minerais, pre-
tendem reforçar a imagem de produto saudável. Ve-
rificámos se alegações, como “rico em fibra” e “fonte 
de fibra” se justificam. Por lei, só é possível alegar um 
alto teor em fibra se o produto tiver, no mínimo, 6 
por cento. Acima de 3% só pode alegar “fonte de fi-
bra”. Todas estavam corretas. A Nestlé Fitness Fruits 
é a única a alegar, e bem, “baixo teor de gordura”. 

Cereais saborosos 
Cereais crocantes e fruta saborosa é o que se espera 
de um produto deste tipo. Mas os frutos secos podem 
ter um sabor amargo se, por exemplo, a gordura ran-
cificar. Submetemos todas as amostras, sem identifi-
cação e de forma aleatória, a um painel treinado para 
avaliar a frescura. Avaliámos aspeto, qualidade dos 
frutos secos, odor, textura, sabor e fim de boca. Todas 
as amostras agradaram.

Duas embalagens ao preço de uma
A maioria das embalagens de cereais que testámos 
são de 500 gramas. A Weetabix Fruit & Fibre é a mais 
cara, no mínimo a 4,49 euros. Com a mesma capaci-
dade, os cereais Dia Fibra & Frutas, no mínimo a  
€ 1,83, são um pouco melhores e sobra ainda dinhei-
ro para comprar outra embalagem. ¬

Sílvia Machado
Responsável 

Estudos 
Alimentação  

e Saúde

ProTeSTe enTrevISTa em 60 SeGundoS


