
 

 

 

 

COMUNICADO À IMPRENSA 

19 DE FEVEREIRO 2020 

 

Dos pomares nacionais para a mesa das 

famílias portuguesas 

Novo NESTUM PERA ROCHA 

  

Linda-a-Velha, 19 fevereiro de 2020 - NESTUM Pera Rocha é o 

novo reforço da gama NESTUM, mais uma opção saudável, 

nutritiva e com o característico e tão apreciado sabor da nossa 

Pera Rocha. Uma inovação Nestlé fabricada em Portugal para 

todas as famílias portuguesas. 

Dos pomares nacionais para a mesa das famílias portuguesas, 

o novo NESTUM Pera Rocha reforça a ambição da marca em 

continuar a surpreender os consumidores com sabores 

naturais e relevantes, com especial foco na portugalidade e 

com o reforço das compras de matérias-primas locais, que 

apoiam os nossos agricultores. 

Rico em ferro e fonte de cálcio, com uma base multicereais e flocos de Pera Rocha, o NESTUM 

Pera Rocha combina o sabor único de NESTUM com a frescura e a qualidade nacional da Pera 

Rocha, numa refeição que tem por base os intensos aromas que potenciam o sentir da natureza 

no paladar. 

Dada a sua sazonalidade, e para garantir a frescura e qualidade da matéria-prima, o novo 

NESTUM Pera Rocha será uma edição limitada. Esta nova variedade está já à venda em 

supermercados, hipermercados e outras superfícies comerciais.  

NESTUM apoia a produção nacional para que tenha na sua mesa a qualidade e frescura dos 

nossos pomares. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre NESTUM: 

Lançado em 1958, NESTUM apresenta uma variada gama de cereais para preparar com leite, para um pequeno-

almoço e lanche completos e nutritivos. NESTUM pode também ser preparado com bebidas alternativas ao leite, 

como bebida de soja, arroz, aveia ou amêndoa e ainda ser acompanhado por pedaços de fruta cozida ou esmagada. 

O sabor inconfundível e os benefícios dos cereais unem-se para oferecer a energia necessária para os desafios do dia-

a-dia, enquanto as vitaminas e minerais de NESTUM cuidam das defesas de toda a família. 
 

Sobre a Nestlé 

A Nestlé é a maior companhia mundial de alimentação e bebidas. Está presente em 189 países em todo o 

mundo e os seus 323.000 Colaboradores estão comprometidos com o seu propósito de “Melhorar a 

qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável”. A Nestlé oferece um vasto portefólio de 

produtos e serviços para as pessoas e para os seus animais de companhia ao longo das suas vidas. As suas 

mais de 2000 marcas variam de ícones globais como Nescafé ou Nespresso, até marcas locais amplamente 

reconhecidas como CERELAC, NESTUM e SICAL. A performance da Companhia é orientada pela sua 

estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-estar. A Nestlé está sediada na vila suíça de Vevey, onde foi fundada 

há mais de 150 anos. 

Em Portugal, a Nestlé está presente desde 1923 e tem atualmente 2066 Colaboradores, tendo gerado em 

2018 um volume de negócios de 500 milhões de euros. Conta atualmente com duas fábricas (Porto e 

Avanca), um centro de distribuição (Avanca) e cinco delegações comerciais espalhadas pelo Continente e 

pelas ilhas. 

 

 

Para mais informações ou imagens, por favor, contactar:  

Lift Consulting 

Sofia Rijo  

sofia.rijo@lift.com.pt 

GSM: +351 913 010 769 
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