
Inspirado pela natureza
Fact No. 1Uso de 100% de óleo de girassol em especialidades de batatas

Paixão por batatas



Responsabilidade

Sustentabilidade
Nossa convicção

A filosofia da Aviko fundamenta-se em três sólidos pilares:

• A inspiração faz a diferença 

• Percepção do negócio do cliente

• Confiança e responsabilidade 

Como líder de mercado, nós levamos a sério as nossas responsabili-

dades para com os nossos clientes, fornecedores e funcionários, espe-

cialmente no que se refere à saúde e sustentabilidade.

Desta forma, a Aviko continua fornecendo uma grande variedade de 

opções saudáveis e atualmente está na direção certa com a utilização 

de 100% de óleo de girassol na pré-fritura das batatas congeladas. O 

óleo de girassol é uma opção muito mais saudável, contendo somente 

12% de gordura saturada, comparado aos 50% de gordura saturada pre-

sentes no azeite de dendê, amplamente usado. E o melhor de tudo: sem 

alteração no sabor – as batatas fritas no óleo de girassol permanecem 

com um sabor delicioso e original. 

 

Ao adquirir o óleo de girassol, a Aviko respeita a necessidade de usar 

uma agricultura sustentável da mais alta qualidade, trabalhando com 

fornecedores europeus confiáveis. 

Dando o exemplo
O uso de 100% de óleo de girassol começará em janeiro de 2011, 

abrangendo a gama completa de produtos especiais da Aviko. A Aviko será 

a primeira no setor de serviços de alimentação a abastecer toda a Europa 

com batatas congeladas, usando 100% de óleo de girassol.

A empresa que oferece a 

melhor comodidade 

   saudável e natural

Dimensão digna de confiança  

• Fornecedor líder na Europa de produtos à base de batatas 

• Uma subsidiária da Royal Cosun com vendas anuais de €1,75 bilhões de euros 

• Mais de 1600 funcionários qualificados 

• Mais de 1,7 milhões de toneladas de batatas processadas anualmente 

• Trabalha em conjunto com mais de 2000 agricultores selecionados 



Saúde
Prazer

Bom para a saúde

O óleo de girassol é um produto natural valioso que fornece 

uma contribuição importante para uma dieta balanceada. Os 

ácidos graxos saturados são um dos alimentos que representam 

maior perigo no Reino Unido, já que aumentam o colesterol 

ruim no nosso sangue, causando as doenças cardiovasculares. 

Atualmente, as pessoas na Europa estão consumindo um nível 

muito maior de gordura saturada, acima da quantidade reco-

mendada diariamente.

Com a utilização do óleo de girassol, que contém apenas 12% 

de gordura saturada, a Aviko está tomando as providências para 

criar uma Europa mais saudável. 

Da gordura para o óleo: consequências
À primeira vista, pode parecer que todos os nossos produtos fritos com óleo de girassol apresentam uma aparência mais 

gordurosa. Porém, esta porcentagem é baixa, comparada com o alto teor de gordura não saturada, que permanece líquida 

em uma temperatura muito baixa. Mesmo a -18°C, temperatura dos produtos congelados da Aviko, o óleo de girassol 

permanece líquido, enquanto que o azeite de dendê torna-se sólido em baixas temperaturas.

O índice total de gordura é o mesmo do azeite de dendê, mas a 

proporção de gordura saturada reduz quando o óleo de girassol é 

utilizado. Após a preparação, a película fina de gordura desaparecerá 

por completo. Além disso, os estudiosos independentes confirmaram 

que batatas fritas no óleo de girassol têm aspecto e sabor diferen-

ciados.

Naturalmente
 a melhor alternativa
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Óleo de girassol puro = valor agregado

Os consumidores modernos estão mais atentos aos produtos 

saudáveis e uma nutrição balanceada. Ao fritar nossas batatas 

no óleo de girassol, a Aviko torna-se um fornecedor responsáv-

el, capaz de obedecer as recomendações dietéticas atuais, além 

de se tornar um criador real de valor agregado para a lealdade 

sustentável do cliente.

E os benefícios saudáveis para os seus clientes aumentam ainda 

mais se você usar o óleo de girassol para fritar ou ainda melhor, 

para o cozimento no forno, conforme demonstrado nos cálcu-

los abaixo.

Resultados de testes
O teor de gordura tem como base os óleos puros, não misturados. 

Se você misturar os óleos e cozinhar os nossos produtos à base 

de óleo de girassol no azeite de dendê, ele permanece líquido, 

reduzindo portanto, a proporção de gordura saturada.

De qualquer forma, isto não causa nenhum efeito nas propriedades 

da gordura. Testes cuidadosos demonstraram que não há 

consequências ao misturar diferentes tipos de óleo e isto não terá 

efeitos sobre a sua durabilidade. Mas seja qual for o óleo utilizado, 

é importante trocá-lo regularmente.

As especialidades da Aviko com óleo de girassol proporcionam a 

você toda a comodidade, proporcionando ao mesmo tempo, uma 

opção muito mais saudável.

Valor

Comodidade

Ser inspirado pelo 

 puro prazer

Teor de gordura saturada nos Hashbrown redondos da Aviko  
(100 g/2 pedaços)

Pré-frito em Cozido em
Teor de 

gordura total
Teor de gordura 

saturada

Azeite de dendê Azeite de dendê 11.5g 5.8g

Azeite de dendê Óleo de cozimento líquido 11.5g 4.1g

Azeite de dendê Forno 6.0g 3.0g

Óleo de girassol Azeite de dendê 11.5g 2.6g

Óleo de girassol Óleo de girassol 11.5g 1.4g

Óleo de girassol Forno 6.0g 0.7g
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