CEREAIS E CAFÉ PARA COMEÇAR UM BOM DIA COM ENERGIA

Uma bebida que combina uma variedade de
cereais com 20% de café, ideal para um
pequeno-almoço saboroso e equilibrado.
Produzida por processos naturais.
É fonte de fibra, tem ingredientes 100% naturais e
não contém gordura nem açúcares adicionados,
somente os naturalmente presentes.
De fácil preparação com adição de leite ou água.

Produzida em Portugal (Lugar de Pensal, Avanca).
Com 80% de matéria-prima nacional.
Com 90% do material de embalagem nacional.
Fábrica de Avanca: 300 colaboradores.
Sete novas contratações ao abrigo do programa
Nestlé Emprego Jovem (2015/16).
Gender Balance da linha: 73% homens e 27%
mulheres.
11,4% da produção para exportação.
Produto desenvolvido em Portugal como resposta
aos gostos dos portugueses.

A fábrica de Avanca reduziu nos últimos 5 anos:
85% no volume de resíduos enviados para aterro.
13% no consumo de energia.
Valorização de 100% das borras de café e de
cereais:
90% são valorizadas como combustível em
centrais de produção de energia
10% utilizadas como um recurso no processo de
compostagem para a produção de um composto
orgânico.
A linha de produção deste produto reduziu 6% o
consumo de água
A instalação de Filtros Manga (2015) melhorou a
qualidade das emissões atmosféricas.
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IDEAL PARA UM PEQUENO
ALMOÇO EQUILIBRADO
combina uma variedade de
cereais com 20% de café
FÁCIL DE PREPARAR
com adição de água ou leite
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