
 
 

 
O seu NESTUM ainda mais natural. Ideal para o dia a dia de toda a família! 

 
 

 

NESTUM Bio Mel é o primeiro Biológico da 

gama NESTUM 

 

 
 

Linda-a-Velha, 09 de outubro 2020 - NESTUM acaba de estrear no mercado o seu primeiro 

produto Bio! NESTUM Bio Mel é o novo produto da gama NESTUM, em que o melhor de cada 

alimento faz o melhor de si. Sem açúcares adicionados, adoçado apenas com mel, contém 

cereais integrais biológicos e mel também bio, sendo a opção ideal para o dia a dia da sua 

família. 

Composto por ingredientes biológicos, NESTUM Bio Mel dá mais naturalidade à vida, 

funcionando como uma escolha equilibrada para quem mais gostamos e para o planeta. 

Alinhado com o compromisso Nestlé de atingir 2025 com 100% de embalagens recicláveis ou 

reutilizáveis – um compromisso anunciado em 2018 – NESTUM tem já as embalagens de toda a 

sua gama de produtos 100% recicláveis, sendo que a embalagem do novo NESTUM Bio Mel é 

composta por mais de 90% de cartão reciclado e restante cartão proveniente de florestas com 

gestão florestal sustentável e fontes responsáveis. 

 

#Porumavidamelhor 

 



 
 

 

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. 

 

 

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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