
GRANOLAS, 
CRISPIES E

 MISTURAS PARA 
PANQUECAS

Para pequenos-almoços, 
brunches e sobremesas



PRODUTOS SAUDÁVEIS, 
DELICIOSOS E NUTRITIVOS

Produtos de elevada qualidade, para 
servir em pequenos-almoços, brunches
ou snacks

Granolas 

Misturas para
panquecas
e waffles

Crispies de 
cereais integrais 

Ingredientes 100% naturais 
com certificação biológica

Embalagens formato Horeca



Estaladiços
e crocantes

Ideal para servir
em bowls ou preparar
snacks ou sobremesas

 Isentos de glúten

 Não contêm açúcares refinados

 Não contêm químicos ou aditivos

 Sem adição de sal

 Receitas sem leite e sem trigo

 Adequados para vegetarianos 

 A granola surreal e os crispies são
    adequados para veganos

 Não contêm óleo de palma

GRANOLAS 
E CRISPIES BIO

GRANOLA 
ORIGINAL

A receita original, 
com especiarias e 

frutos secos

CRISPIES
4 CEREAIS

Clusters de cereais 
integrais e sementes

CRISPIES
CACAU

Clusters de cereais 
integrais, sementes 

e cacau

GRANOLA 
EXUBERANTE

Granola feita com 
óleo de coco virgem 
e coco desidratado, 
ralado e em lascas

GRANOLA 
SURREAL

Granola com café, 
cacau, baunilha 

e avelãs

Elevado 
teor de fibra

GRANOLA 
HORECA

Granola simples



 Panquecas ou waffles fofas, nutritivas e deliciosas

 Isentas de glúten

 Não contêm açúcares refinados

 Não contêm químicos ou aditivos

 Receitas sem leite e sem trigo

 Adequados para vegetarianos e veganos

 Rico em fonte de proteína, vitamina B1

MISTURAS PARA PANQUECAS 
OU WAFFLES BIO 

PRODUTOS

MISTURA
CACAU

Farinha de aveia 
integral, linhaça, 
farinha de arroz 

integral e cacau crú

Rápido 
e prático 
de preparar

Fonte de 
proteína
e alto teor 
de fibra

Fofas, nutritivas
e deliciosas

Como preparar?
Combinar a mistura com a água ou bebida vegetal 

(proporção de 1 para 1, ex. 1 chávena de mistura para 

1 chávena de líquido) e misturar até obter uma massa 

homogénea, cremosa e espessa.

Cozinhar as panquecas numa frigideira quente por 1,5 a 2 

minutos de cada lado e virar quando se formarem bolhas 

à superfície. Para os waffles cozinhar na máquina de waffles 

de acordo com as instruções do fabricante.

1 panqueca: 2 colheres de sopa

1 waffle: 4 colheres de sopa 

MISTURA
SIMPLES

Farinha de aveia 
integral, linhaça, 

e farinha de arroz 
integral



Ingredientes 100% naturais 
com certificação BIO

Sugestões de consumo
Pequenos-almoços

Brunches
Snacks

Sobremesas

Produto

GRANOLA ORIGINAL

GRANOLA EXUBERANTE

GRANOLA SURREAL 

GRANOLA HORECA

CRISPIES 4 CEREAIS

CRISPIES CACAU

MISTURA PANQUECAS SIMPLES

MISTURA PANQUECAS CACAU

Unidade de venda

 1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Referência

317.0007

317.0008

317.0009

317.0006

317.0011

317.0010

317.0030

317.0031

Distribuidor Autorizado

encomendas2@frustock.pt 707 209 430 www.frustock.pt/clientes

ENCOMENDAR NA FRUSTOCK.


