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Berinjela  
    Desidratada em Pó 

Registro: Isento de Registro no MS conforme 
Resolução RDC n° 27/10. 

Código de barras nº: 7898171284892 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 150 g.  

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
A berinjela é um legume que contém vitamina B5 
e sais minerais como cálcio, fósforo e ferro. A 
berinjela desidratada é um alimento saboroso e 
rico em nutrientes funcionais, tais como: 
flavonoides, aminoácidos, sais minerais e fibras. 
 
A berinjela destaca-se por ser um auxiliar na 
manutenção da saúde. Estudos têm 
demonstrado que ela pode ser um auxiliar no 
controle de altos níveis plasmáticos de 
colesterol, fato que pode ser explicado pela 
inibição na absorção intestinal do colesterol, 
devido à ligação de componentes da berinjela 
com sais biliares. A redução do colesterol 
plasmático também pode estar associada à 
presença de niacina. 
 
A berinjela também é rica em fibra alimentar. As 
fibras alimentares ingeridas na alimentação 
apresentam a fração solúvel que é fermentada 
pela flora microbiana do intestino, enquanto que 
a fração insolúvel permanece intacta. A 
normalidade digestiva e a prevenção de doenças 
como constipação, hipercolesterolemia, 
hiperglicemia e obesidade estão relacionados, 
em parte, com a ingestão de fibra alimentar.  

 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 28 Kcal = 118 kJ 1 % 

Carboidratos 6 g 2% 

Proteínas 1 g 1 % 

Fibra alimentares 3 g 12 % 

Não contém quantidades significativas de gorduras 
totais, gorduras saturadas, gordura trans e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 10 g (1 colher de sopa):  

* % Valores diários com base em uma dieta de 
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou  menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 

Benefícios: 
 
 Reduz o nível de colesterol LDL do sangue; 
 
 Reduz o nível de glicose; 
 
 Melhora o funcionamento intestinal; 
 
 Reduz níveis de triglicerídeos do sangue. 
 
Ingredientes: 
 
Polpa de berinjela desidratada em pó (Solanum 
melongela). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Misturar 10 g (1 colher de sopa) de Berinjela pó 
com 200 mL (1 copo) de água, suco, iogurte ou 
outros alimentos de sua preferência. Consumir 
de 1 a 2 vezes ao dia. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Não contém glúten. 

 
• Após aberto, recomenda-se consumir o 

produto em 30 dias. 
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