
   

 

 
DOCE NATAL 

Quais são os doces que prefere nesta quadra do ano? 
 
Portugal é um dos países com maior consumo energético na ceia de Natal. No caso das tradições do nosso país, 
este valor calórico não é provocado pelos pratos tradicionais, mas sim pelas sobremesas. 
Todas as sobremesas típicas têm muito açúcar, sendo que a grande maioria também tem uma grande quantidade 
de gordura, adquirida no processo de confecção. Para além do valor nutricional, há outro fator que contribui 
muito para uma ceia de Natal tão calórica, a quantidade. Especialmente no que se refere às sobremesas, não 
nos restringimos a uma só sobremesa e nunca comemos só uma dose/unidade de cada. Há sempre mais, nesse 
dia e nos dias seguintes. 
Contudo, só os comemos nesta época, por isso não faz sentido deixar de saborear os doces típicos do Natal. 
Sendo assim, e para que os possa consumir de forma mais informada, aqui estão algumas curiosidades 
nutricionais referentes aos doces mais consumidos nesta época natalícia: 
 

E já sabe, se depois de todas estas tentações, a balança mostrar mais 1 ou 2 quilos em janeiro, pode sempre 
contar connosco para o ajudar a melhorar os seus hábitos e a equilibrar o seu peso e a composição corporal. 
 
Feliz Natal! 

Level Health Club 
Serviço de Nutrição 

 Valores Nutricionais Quantos pacotes de 
açúcar? 

Quantas colheres de 
sobremesa de óleo? 

Bolo Rei 
1 fatia 

Energia: 343kcal 
Proteína: 5,6g 

Hidratos de Carbono: 51,7g 
Lípidos: 13,1g 

  

Bolo Rainha 
1 fatia 

Energia: 367kcal 
Proteína: 7,1g 

Hidratos de Carbono: 53,4g 
Lípidos: 13,4g 

  

Tronco de Natal 
1 fatia 

Energia: 338kcal 
Proteína: 6g 

Hidratos de Carbono: 44g 
Lípidos: 15g 

  

Filhós 
1 unidade 

Energia: 159kcal 
Proteína: 5,5g 

Hidratos de Carbono: 25,8g 
Lípidos: 3,6g 

  

Sonhos 
1 unidade 

Energia: 165kcal 
Proteína: 3,7g 

Hidratos de Carbono: 12,4g 
Lípidos: 11,1g 

  

Rabanadas 
1 unidade 

Energia: 190kcal 
Proteína: 3,1g 

Hidratos de Carbono: 20,3g 
Lípidos: 10,8g 

  

Coscorões 
1 unidade 

Energia: 224kcal 
Proteína: 3g 

Hidratos de Carbono: 18,3g 
Lípidos: 15,4g 

  

Aletria 
1 dose 

Energia: 396kcal 
Proteína: 10g 

Hidratos de Carbono: 68g 
Lípidos: 10,2g 

  

 


