
Produzida em Portugal (Lugar de Pensal, Avanca)
Com 85% de matérias-primas de origem nacional.
Com 90% de material de embalagem nacional.
Fábrica de Avanca: 300 colaboradores.
Dez novas contratações ao abrigo do programa 
Nestlé Emprego Jovem (2015/16).
Gender Balance da linha de produção: 81% homens 
e 19% mulheres.
1,8% da produção para exportação.

A Farinha PENSAL com Cacau é preparada com mais 
de 60% de cereais e tem um delicioso sabor a cacau. 
Constitui um ótimo alimento para crianças,
adolescentes e adultos, para o pequeno-almoço, 
lanche ou outras refeições ligeiras.
A Farinha PENSAL com Cacau contribui para a 
ingestão diária recomendada de 8 vitaminas (B1, B2, 
B3, B5, B6, B9, B12, C) e também de Cálcio 
(necessário para a manutenção de ossos e dentes 
normais e ajuda no normal funcionamento muscular) 
e Ferro (que contribui para o normal funcionamento 
do sistema imunitário e para a redução do cansaço e 
da fadiga).
A Farinha PENSAL com Cacau deve ser consumida 
como parte de uma alimentação variada e equilibrada 
e integrada num estilo de vida ativo.

A fábrica de Avanca reduziu nos últimos 5 anos:
85% no volume de resíduos enviados para aterro.
13% no consumo de energia. 

A linha de produção deste produto reduziu 27,5% 
o consumo de água.

FARINHA PENSAL COM CACAU
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IDEAL PARA REFEIÇÕES 
LIGEIRAS
ótimo alimento para crianças, 
adolescentes e adultos para 
pequeno-almoço, lanche ou 
outras refeições ligeiras

CONTRIBUI PARA A 
INGESTÃO DIÁRIA 
RECOMENDADA DE 
VITAMINAS E MINERAIS
especificamente vitaminas 
B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 e 
C, além de Cálcio e Ferro

CEREAIS E CACAU
mais de 60% de 
cereais e um delicioso 
sabor a cacau

FARINHA PENSAL COM CACAU


