
 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR/CLIENTES NACIONAIS 
 

 

“Desde 1982, um canal aberto direto com o consumidor brasileiro.” 
 

São Paulo, 29 de Dezembro de 2003. 
 
Em atenção ao seu contato, relacionamos abaixo os produtos 
industrializados da marca Sadia que apresentam em sua formulação 
farinha de trigo ou seus derivados com elementos formadores de 
glúten.  
 
- Almôndega Bovina, Almôndega de Frango E Almôndega de Peru:farinha 
de rosca; 
- Kibe: trigo integral; 
- Mini Kibe: trigo integral; 
- Maxbúrguer: farinha de rosca; 
- Tekitos: farinha de trigo. 
 
- Linha de Pratos Prontos: 
• Lasanha à Bolonhesa- porção individual ou 2 pessoas: farinha de 
trigo; 

• Lasanha à Bolonhesa Familiar: farinha de trigo; 
• Lasanha Quatro Queijos- porção individual ou 2 pessoas: farinha de 
trigo;  

• Lasanha de Frango ao Molho de Vegetais: farinha de trigo; 
• Lasanha ao Creme de Espinafre: farinha de trigo; 
• Lasanha Verde à Bolonhesa: farinha de trigo; 
• Lasanha de Presunto e Queijo ao Sugo: farinha de trigo; 
• Penne à Romanesca: farinha de trigo; 
• Nhoque à Bolonhesa: farinha de trigo;  
• Filé de Frango à Parmegiana: farinha de rosca; 
• Canelone de Ricota com Espinafre ao Molho Branco: farinha de trigo; 
• Canelone de Frango com Catupiry ao Molho Rose: farinha de trigo; 
• Frango Xadrez: farinha de trigo; 
• Capelete de Presunto Tender ao Molho Branco: farinha de rosca e 
fibra de trigo; 

• Ravioli de Ricota com Espinafre ao Molho de Vegetais: sêmola e 
farinha de trigo durum e farinha de rosca; 

• Ravioli de Queijo ao Molho Funghi com Champignon: sêmola e farinha 
de trigo durum e farinha de rosca. 

• Yakisoba: espaguete com ovos.  
 
- Linha de Refeições Prontas Individuais:  
� Peito de Frango à Parmegiana com Arroz e Batatas: farinha de rosca; 
� Nhoque à Bolonhesa com Sobrecoxa Assada: farinha de trigo; 
� Fusilli ao Sugo com Almôndegas Sadia: sêmola, farinha de trigo e 
farinha de rosca. 
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- Linha de Empanados Recheados: 
• Empanado Recheado com Champignon: farinha de trigo; 
• Empanado Recheado com Palmito: farinha de trigo; 
• Empanado Recheado com Queijo e Espinafre: farinha de trigo; 
• Empanado Recheado com Queijo e Presunto: farinha de trigo. 
 
- Linha Massas Frescas: 
• Fagottini de Frango com Catupiry: sêmola e farinha de trigo, 
farinha de rosca; 

• Fagottini de Peito de Peru Defumado: sêmola e farinha de trigo, 
farinha de rosca;  

• Ravioli de Queijo: sêmola e farinha de trigo, farinha de rosca; 
• Tagliarini: sêmola e farinha de trigo; 
• Tagliarini Grano Duro all Uovo: sêmola de trigo; 
• Capelletti de Presunto Tender: sêmola e farinha de trigo, farinha 
de rosca; 

• Capelletti de Carne: sêmola e farinha de trigo, farinha de rosca; 
• Capelletti de Calabresa: sêmola e farinha de trigo, farinha de 
rosca; 

  
-  Linha Empanados e Milanesa: 
• Nuggets de Frango: Tradicional, com Queijo, com Presunto, Crocante 
e sabor Pizza: farinha de rosca; 

• Nuggets de Vegetais: farinha de rosca; 
• Nuggets de Batata: com Queijo, com Calabresa, com Presunto de Peru 
Defumado: farinha de rosca; 

• Tekitos: farinha de rosca; 
• Peito de Frango a Milanesa: farinha de rosca; 
• Filezinho de Peito de Frango: farinha de rosca; 
• Sobrecoxa de Frango: farinha de rosca; 
• Coxinha da Asa de Frango:farinha de rosca; 
 
- Linha Clubinho:  
• Nuggets de Frango Clubinho: farinha de rosca; 
• Mini Pizza de Presunto e Mussarela: farinha de trigo; 
• Mini Pizza de Frango e Mussarela: farinha de trigo; 
• Mini Pizza de Mussarela: farinha de trigo. 
 
 
- Linha Miss Daisy:  
 
* Padaria: 
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• Torta Mousse de Brigadeiro: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Capuccino: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Chocolate Branco: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Castanha: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Chocotone: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Crocante: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Menta: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Raspa: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Limão: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Maracujá: farinha de trigo.  
 
* Carolinas Recheadas: 
• Carolinas Recheadas com Mousse de Baunilha: farinha de trigo; 
• Carolinas Recheadas com Mousse de Chocolate: farinha de trigo. 
 

* Pavês: 
• Pavê Bombom de Chocolate: biscoito maria; 
• Pavê de Abacaxi com Coco: biscoito champanhe; 
• Pavê de Nozes: biscoito Maria. 
 
* Tortas: 
• Torta Mousse de Capuccino: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Avelãs: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Chocotone: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Morango: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Raspa: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Vanilla: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate Pascal: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Limão: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Maracujá: farinha de trigo; 
• Torta Mousse Romeu e Julieta: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Limão Light: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Maracujá Light: farinha de trigo; 
• Torta Mousse de Chocolate com Raspas Light: farinha de trigo. 
 
* Sorvetes:  
• Biscoito recheado com sorvete:farinha de trigo; 
• Mini Cone Chocolate Preto e Branco: farinha de trigo; 
• Mini Cone Chocolate com Amêndoas : farinha de trigo; 
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- Linha de Mortadelas:  
. Mortadela Sadilar: farinha de rosca. 
 
- Linha de Salgadinhos: 
• Bolinhas de Queijo: farinha de rosca e trigo; 
• Coxinha de Frango Salgadinhos: farinha de rosca e trigo; 
• Croquetes de Carne: farinha de rosca e trigo; 
• Empadinhas de Palmito: farinha de trigo; 
• Tortinhas de Frango: farinha de trigo. 
 

- Pizzeria Sadia  
• Pizza de 4 Queijos: farinha de trigo; 
• Pizza de Mussarela: farinha de trigo; 
• Pizza de Calabresa: farinha de trigo; 
• Pizza de Presunto, Mussarela e Champignon: farinha de trigo; 
• Pizza de Lombo Defumado, Mussarela e Catupiry: farinha de trigo; 
• Pizza de Frango, Catupiry e Mussarela:  farinha de trigo; 
• Pizza de Lombo, Mussarela, Catupiry , Palmito e Milho Verde: 
farinha de trigo. 

 
- Mini Pizza  
• Mini Pizza de Mussarela: farinha de trigo; 
• Mini Pizza de Presunto, Mussarela e Catupiry: farinha de trigo; 
• Mini Pizza de Pepperoni e Mussarela: farinha de trigo. 
 
- Linha Vita Care 
� Lasanha à Bolonhesa: farinha de trigo; 
� Ravioli de Ricota:farinha de trigo especial e sêmola durum. 
 
- Linha Vita Light  
� Lasanha de Peito de Peru: farinha de trigo; 
• Filé de Frango ao Molho Branco: farinha de trigo; 
• Lasanha de Peito de Frango: farinha de trigo; 
• Pizza de Peito de Peru Defumado: farinha de  trigo; 
• Pizza de vegetais e Queijo:farinha de trigo. 
 
- Tortas Salgadas  
• Torta de Frango com Catupiry: farinha de trigo; 
• Torta de Ricota com Creme de Espinafre: farinha de trigo; 
• Torta de Peito de Peru Defumado: farinha de trigo; 
• Torta de Palmito: farinha de trigo; 
• Torta de Queijo, Presunto e Tomate: farinha de trigo.  
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- Quiches 
• Quiche de Queijo: farinha de trigo; 
• Quiche de Bacon e Presunto: farinha de trigo. 
 
- Linha Arte e Fogão  
• Fusilli com Frango, Tomate e Azeitona Preta:  sêmola e farinha de 
trigo; 
• Fusilli com  Lingüiça Calabresa ao Sugo: sêmola e farinha de trigo; 
• Fusilli com Peito de Peru ao Molho Branco: sêmola e farinha de 
trigo. 
 
- Sopas 
• Sopa de Capelletti: sêmola,farinha de trigo e farinha de rosca; 
• Sopa de Legumes com Carne: sêmola e farinha de trigo; 
• Creme de Queijos: farinha de trigo;  
 
 
Ressaltamos que todos os produtos de nossa fabricação que contêm 
glúten, trazem no rótulo a informação: “contém glúten”, porém 
recomendamos que seja feita sempre a leitura do rótulo dos produtos, 
pois os mesmos podem sofrer alterações com relação a sua formulação. 
Em caso de dúvida, a nossa equipe técnica de nutricionistas encontra-
se à disposição através do telefone 0800-7028800, de 2ª a 6ª feira 
das 8h às 17h. 
                     
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
Maria Fernanda Penna Junqueira Victaliano 
Gerente de Serviços de Atendimento ao Consumidor/Clientes Nacionais 


