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CONCLUSIÓ 

SUC NATURAL Una taronja o
pràcticament el 100
necessitats
mg/dia. 

SUC INDUSTRIAL En general
pel seu prolongat
es pot produir una
C. Per compensar
ascòrbic (E

Els sucs naturals són una font de vitamines natural

aprofitar. Hem de tenir en compte que la seva presència

dieta diària, constitueix un complement fonamental

certes mancances en els nostres hàbits

 

Els sucs i nèctars industrials, estan a la nostra disposició

mercat per fer més fàcil el seu consum. Aquests

gairebé tots els seus nutrients inicials, gràcies

aconseguits en el seu procés d'elaboració. Encara que és

important, llegir sempre l'etiqueta abans d'escollir una

beguda. 

 

Algunes marques, afirmen que els seus productes

naturals. Però la majoria, deriven de concentrats

amb aigua, als quals els afegeixen sucre i vitamina

Els menús d'aquesta escola són supervisats cada mes per l'equip de dietistes 
posar-se en contacte amb nosaltres:  info@cesnut.com. 
 

MILLOR EL SUC NATURAL O INDUSTRIAL? 

 

 

 

taronja o un got de suc, cobreixen 
pràcticament el 100% de les 
necessitats de vitamina C, que són 60 

En general, pel seu tractament tèrmic i 
prolongat emmagatzematge, 

produir una pèrdua de vitamina 
compensar, hi afegeixen àcid 

E-300) o vitamina C.  

naturals que cal 

que la seva presència en la 

fonamental per suplir 

hàbits alimentaris. 

a la nostra disposició en el 

Aquests contenen 

gràcies als avenços 

Encara que és molt 

d'escollir una 

que els seus productes són 

de concentrats reconstituïts 

i vitamina C. 

És millor el suc natural

És millor el suc natural fet per un mateix

taronges o altres fruites.  

Això no vol dir que els sucs industrials no

poden utilitzar, però per aprofitar-lo

sempre en les etiquetes, si hi figura suc o

suc, més aigua i sucre. 

VS 

s menús d'aquesta escola són supervisats cada mes per l'equip de dietistes - nutricionistes de CESNUT Nutrició. Si té algun dubte del menú pot 

Com a primera

sempre 

d'esprémer

natural o industrial?  

per un mateix esprement 

industrials no siguin vàlids, es 

los millor cal fixar-se 

suc o nèctar de fruita és 

nutricionistes de CESNUT Nutrició. Si té algun dubte del menú pot 

Com a primera opció, 

sempre trieu un suc acabat 

d'esprémer! 


