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A clássica receita oriental é a nova aposta da gama flexitariana da Nestlé 

Atreva-se a provar o novo Falafel 

Garden Gourmet 

A nova receita de Garden Gourmet é 100% vegan e já está disponível nos 

supermercados. Veggilicious e saudável, este novo produto volta a quebrar o mito de 

que a alimentação vegetariana não tem sabor. 

 

A gama flexitariana da Nestlé acaba de inovar com um 

novo sabor: Falafel Garden Gourmet! Com a intenção 

de reforçar o consumo de alternativas baseadas em 

opções vegetarianas, Garden Gourmet apresenta 

mais um produto naturalmente saboroso com 0% de 

Carne e 100% de Sabor! 

Vegan, fonte de proteínas, rica em fibras e com 

classificação “Verde-A” no sistema de rotulagem 

nutricional Nutri-Score, esta receita oriental, feita de 

grão-de-bico e com um toque de especiarias, é a 

alternativa perfeita para utilizar nas suas refeições do 

dia-a-dia. Falafel Garden Gourmet é ideal para 

complementar as tuas receitas e acompanhar com pão de pita ou com uma salada fresca!  

Alinhado com o propósito da Nestlé, de melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro 

mais saudável e com os valores de sustentabilidade defendidos pela empresa, todos os 

fornecedores são certificados, seguem rigorosos critérios de produção responsável e 

sustentável e protegem a floresta tropical. As embalagens de Garden Gourmet® são 100% 



 
 

recicláveis e até ao final de 2025 a marca ambiciona ter embalagens 

biodegradáveis e cumprir o seu compromisso de sustentabilidade.  

Garden Gourmet reforça o seu posicionamento no movimento mundial que tem, cada vez mais, 

uma preocupação acrescida com a saúde e a sustentabilidade, para uma mudança social 

mundial: a redução do consumo de carne, apostando em alternativas vegetais, alimentos 

sazonais, a escolha de produtos sustentáveis e a diversidade de alimentos, para uma maior 

consciência do impacto ambiental que as suas escolhas de consumo têm no planeta. 

 

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 2296 Colaboradores, tendo gerado em 2019 um 

volume de negócios de 535 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. 

 

 

Sobre Garden Gourmet 
 
Garden Gourmet® expande continuamente a sua gama de produtos à base de plantas com novas e surpreendentes 

variedades de alternativas de carne de excelente sabor e nutritivamente equilibradas, feitas com ingredientes de 

qualidade bem conhecidos dos consumidores. Garden Gourmet® está agora presente em 16 países em todo o mundo 

e as suas equipas dedicadas estão empenhadas em fazer dos alimentos à base de plantas uma escolha óbvia para 

todos os amantes de comida que querem comer de forma mais sustentável e consciente, sem comprometer o sabor. 

Garden Gourmet® faz parte da Nestlé e cumpre os mais altos padrões nutricionais e ambientais da 

Nestlé. www.gardengourmet.com 

 

 

Para mais informações ou imagens, por favor, contactar:  

Lift Consulting 

Joana Cunha – joana.cunha@lift.com.pt / 915 291 708 

Helena Azevedo – helena.azevedo@lift.com.pt / 910 550 035 
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