
 

 

 
LISTA DE BISCOITOS QUE NÃO CONTÉM LEITE OU OVO 

 
 
 
 
 

Salgadinhos Piraquê:  Farinha de trigo rica com 

ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, 
açúcar, açúcar invertido, sal e malte. Fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato 
monocálcico. Contém glúten. 
  
 

 Piraquê Drink:  Farinha de trigo rica com ferro e  ácido fólico, gordura vegetal  

interesterificada, açúcar, açúcar invertido, sal e malte. Proteinase fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio fosfato monocálcico. Contém glúten. 
 

 

 

Água e Sal Adria 
 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, fermento químico bicarbonato de sódio e 
melhorador de farinha metabissulfito de sódio.  
Contém glúten 

 

 
Biscoito Marilan Água e Sal 
 

Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 
amido, sal, extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermento 
biológico, fermento químico bicarbonato de sódio e acidulante 
ácido láctico. Contém glúten 
                                  

 

 



 

   

 

Biscoito Maizena Adria 
 

 Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, amido, sal refinado, fermentos químicos 
(Bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), 
estabilizante lecitina de soja, aromatizante melhorador de 
farinha, metabissulfito de sódio.  Contém Glúten 

 
 
Biscoito Doce NESTLÉ Tostines Tostitas 
 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, sal, fermentos químicos, bicarbonato de amônio e bicarbonato 
de sódio, aromatizante, emulsificante lecitina de soja e melhorador de 
farinha, metabissulfito de sódio. Pode conter traços de leite.  
Contém Glúten. 
 

 
 

  Biscoito Nestlé Vitaminado Coco    
 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, coco ralado, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de 
amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante           

                                                Emulsificante, lecitina de soja. Contém Glúten. 
 

 

Biscoito Amanteigado de Banana e Canela 
 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, fécula de batata, banana desidratada 
(2,79%), açúcar invertido, sal, canela em pó (0,25%), 
fermentos químicos: Bicarbonato de sódio, bicarbonato de 
amônio e pirofosfato dissódico, aromatizante e estabilizante                                     
lecitina de soja. Contém Glúten.  

 


