
Smoothies e Bowls
100% fruta



 Redução do tempo de preparação 
 e sem desperdício. 

 Padronização das receitas, com 
 uma gestão de custos e de stocks 
 mais eficiente.

 Vai de encontro à tendência de 
 preferência por produtos saudáveis.

 Misturas de fruta e/ou legumes 
 diferentes e atrativas.

O conceito

100% natural
Sem concentrados, 
corantes ou conservantes

Porções individuais 
de frutas mistas 
(Sacos WOW)
É feito um congelamento 
rápido individual (IQF) para que 
as vitaminas e os minerais 
sejam preservados de forma 
otimizada

Qualidade garantida
As frutas e vegetais são
congelados no tempo certo 
de maturação, para que a 
qualidade seja mantida em 
todos os momentos.

Sirva smoothies
e smoothie bowls, 
com 100% fruta 
e/ou legumes.



SM10
SWEET MELODY
619.0003
Um delicioso smoothie com meloa, 
morango e manga.

SM28
TROPICAL DELIGHT
619.0006
Smoothie tropical com maracujá, 
manga e pêssego, rico em vitaminas 
A e C, potássio, ferro, cobre, magnésio 
e fósforo, minerais e fibras.

SM7
XTRA-ENERGY
619.0000
Um smoothie clássico mas 
sempre delicioso de morango e 
banana.

SM9
TROPICAL TANGO
619.0002
Um smoothie tropical, com meloa, 
ananás, kiwi e manga. 

SM11 
TROPICAL TWIST
619.0004
Um smoothie impulsionador de 
imunidade, com manga, papaia e 
abacaxi, repleto de vitaminas, cálcio, 
magnésio e ferro.

SM26 
JUNGLE JUICE
619.0005
Um smoothie antioxidante e repleto de 
nutrientes com manga, mirtilo, 
morango e açaí.

WoW - Smoothies
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Como 
preparar

SM32
MORNING GLORY
619.0009
Um smoothie detox de manga, 
espinafres, ananás e banana que é 
fonte de minerais e vitamina C.

SM44
CARROT PASSION
619.0012
Um smoothie laranja de ananás, 
papaia, maracujá e cenoura que é 
rico em beta-caroteno, vitaminas e 
minerais.

WOW - Smoothies

SM33
BEET & BLEND
619.0010

Um smoothie de beterraba, 
framboesa e banana fonte de 
magnésio, potássio, ácido fólico e 
antioxidantes que fortalece o sistema 
imunitário.

SM29
CARIBEEN BREEZE
619.0007
Um smoothie fresco de 
morango, ananás e coco.

200ml de sumo 
NFC 100% maçã

1 saco 
de fruta WoW

NFC SUMO DE MAÇÃ
316.0052

Sumo de maçã 100% natural sem 
concentrados, aditivos e 
conservantes. BIB 5L

1000ml de sumo
NFC 100% maçã

3 sacos 
de fruta wow

Triturar até obter
uma textura cremosa

Smoothie

Sumo em jarro

1 2 3

Triturar até obter
uma textura cremosa+

+
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Como 
preparar

Vendido em CX com 33 unidades

PRODUTO CONGELADO. Conservar a -18º.

SM80
AÇAÍ BREAKFAST
619.0050
A tendência das Bowls (açaí, mirtilo, 
manga, morango e sementes 
diversas). Esta mistura é repleta de 
antioxidantes e fonte de proteínas, 
vitaminas e fibras.

SM81
TROPICAL BREAKFAST
619.0051
Uma mistura equilibrada de frutas, 
sementes e superalimentos (banana, 
coco, ananás e sementes diversas) que 
torna esta Bowl muito saborosa e muito 
nutritiva, fonte de antioxidantes e 
ómega-3.

SM84
BERRY OATS BREAKFAST
619.0053
Uma mistura de frutas silvestres 
com morango, amora e framboesa 
combinadas com mel, baunilha 
e aveia sem glúten. A aveia dá uma 
sensação de saciar duradoura.

WoW - Smoothie Bowls 

150ml de bebida soja,
arroz ou aveia

1 saco 
de fruta wow

Triturar até obter uma 
textura de comer com
colher e decorar

Smoothie bowl

21 3

+

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

ENCOMENDAR NA FRUSTOCK.

Distribuidor Autorizado
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