
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 
 
Ingredientes: Sementes de Linhaça.  
Alergéneos: Pode conter vestígios de glúten, soja e frutos de casca rija.  
 
 

 
 
 
 
 
 
*DDR – Dose Diária Recomendada 

 
 
ATRIBUTOS DO PRODUTO: 
 

���� Alto teor em fibra    ����   Fonte de proteína 
���� Muito baixo teor de sódio   ����   Rico em Ómega3  

 
AS SEMENTES DE LINHAÇA NA ALIMENTAÇÃO 
É um alimento funcional por excelência que para além dos nutrientes básicos (proteínas, 
hidratos de carbono, lípidos e fibras), apresenta substâncias que reduzem o risco de certas 
doenças. As sementes de linhaça podem ser facilmente adicionadas na alimentação, 
devendo ser previamente moídas para que se possa usufruir de todas as suas propriedades. 
 
BENEFÍCIOS DAS SEMENTES DE LINHAÇA 
 
• Alto teor em fibra 
A incorporação das sementes de linhaça na alimentação permite ingerir uma quantidade de 
fibras alimentares que favorecem a assimilação dos alimentos, equilibram e regeneram a flora 
intestinal e estabilizam os níveis de colesterol e açúcar no sangue. 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA POR 100 g %VDR 

Valor Energético 
623 kcal 
2580 kJ 

31 

Proteínas 18,3 g 37 
Hidratos de Carbono  
                    dos quais: açúcares 

28,9 g 
1,5 g 

11 

Lípidos 
  dos quais: saturados 
                     monoinsaturados    
                     polinsaturados 
                            ómega 3 
                            ómega 6 
                     colesterol 

42,2 g 
3,7 g 
7,5 g 
28,7 g 
22,8 g 
5,9 g 
0,0 mg 

60 
18 
22 
180 
- 
- 
- 

Fibra 27,3 g 109 
Sódio 
Equivalente sal 

0,03 g 
0,08 g 

1,3 

VITAMINAS E MINERAIS 100 g %DDR 
Tiamina 1,64 mg 149 
Riboflavina 0,16 mg 11 
Niacina 3,08 mg 19 
Ácido pantoténico 0,99 mg 17 
Vitamina B6 0,47 mg 34 
Cálcio 255 mg 32 
Ferro 5,73 mg 41 
Magnésio 392 mg 105 
Fósforo 642 mg 92 
Potássio 813 mg 41 
Zinco 4,34 mg 43 
Cobre 1,22 mg 122 
Manganês 2,48 mg 124 
Selénio 25,4 mg 46 

Linhaça Dourada e Moída 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL para uma vida plena de bem-estar 



• Ricas em Ómega 3 
As sementes de linhaça são a mais rica fonte de ómega 3, protegendo assim o sistema 
cardiovascular por diminuição do colesterol no sangue, regulando o ritmo cardíaco e 
reduzindo a formação de coágulos que estão na origem de ataques cardíacos e tromboses. 
 
• Muito baixo teor de sódio 
A ingestão de sal está envolvida no aparecimento de diversos problemas de saúde, gástricos, 
renais e cardiovasculares como tensão arterial alta (hipertensão). 
As reduzidas quantidades de sal que as sementes de linhaça apresentam, tornam-nas um 
alimento saudável e equilibrado.  
 
• Eficazes na redução de peso 
A ingestão diária de sementes de linhaça tem demonstrado ser útil no controlo da obesidade, 
devido à sua capacidade de eliminar gorduras (colesterol) e de controlar o apetite, por 
conter grandes quantidades de fibra. 
 
SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO: três colheres de sopa por dia, adicionada a cereais de pequeno-
almoço, iogurtes, sumos, pão, bolos e na confecção de diversos pratos. 
 
 
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Conservar à temperatura ambiente, em local fresco, seco e 
ao abrigo da luz. 
 
VALIDADE DO PRODUTO: 12 meses. 

 

 

EAN: 5604321028009             Refª.: 1698                      Embalagem: 200 g 

 
 
 
 


