
SERVIÇOS PARA EMPRESAS



A Nutrialma® é uma empresa de consultoria na área da Nutrição que pretende dar a conhecer e

estimular os princípios de um estilo de vida saudável, através de técnicas inovadoras que promovam

a prática de uma alimentação equilibrada.

Quem Somos



Áreas de Atuação – Presencial e Online

RESTAURAÇÃO 
ALIMENTAR

INDÚSTRIA 
ALIMENTAR

NUTRIÇÃO 
CLÍNICA

NUTRIÇÃO 
COMUNITÁRIA



Os Nossos Serviços



Consultoria para restauração e indústria 

alimentar



Elaboração de ementas equilibradas para restaurantes, refeitórios, cafetarias e serviços 

especiais

Serviços

✓ Eficiência na gestão e otimização de recursos

✓ Planeamento com a periodicidade desejada

✓ De acordo com as especificidades pretendidas

✓ Oferta variada, harmoniosa e nutricionalmente equilibrada

Criação de fichas técnicas e rotulagem de alimentos e/ou refeições

✓ Cálculo de declarações nutricionais e alergénios

✓ Garantia das exigências legais em vigor



Serviços

Elaboração de receitas para restauração / catering

Elaboração de produtos para indústria

✓ Elaboração de receitas saudáveis para restaurantes / catering

✓ Criação de novas receitas com base nas tendências do mercado

✓ À medida das necessidades da empresa

✓ Desenvolvimento de formulações saudáveis para industria alimentar

✓ Garantia das exigências legais em vigor

Barrita de amêndoa, 

coco e canela

Filete de robalo com crocante de alho-francês 

e esmagada de batata-doce



Serviços

Produção de conteúdos informativos para revistas, folhetos e redes sociais

✓ Com base em evidência científica atualizada 

✓ Comunicação simples e clara

✓ Temáticas à escolha



Serviços

Outros serviços

✓ Product placement

✓ Avaliação de formulação/produto face ao mercado

✓ Propostas de alteração e melhoria para o perfil nutricional de produtos



Nutrição Clínica



Serviços

Consultas de Nutrição

✓ Consultas individuais para os colaboradores na sua empresa ou no nosso consultório

✓ Planos alimentares personalizados

✓ Ferramentas especializadas para a avaliação da composição corporal

✓ Teste inovador de Nutrigenética

Balança de Bioimpedância 

Tanita SC 330



Serviços

Aconselhamento alimentar e avaliação da composição corporal

✓ Promoção de escolhas alimentares acertadas

✓ Ferramentas especializadas para a avaliação da composição corporal

✓ Aconselhamento alimentar e prescrição de recomendações nutricionais



Workshops e formação para empresas



Serviços

Dinamização de ações de formação, workshops e campanhas para a promoção de escolhas

alimentares saudáveis e sustentáveis

✓ Ações e campanhas que promovem a adoção de hábitos conscientes

✓ Vários temas:

▪ Rotulagem alimentar

▪ Intolerância à lactose e ao glúten

▪ Alimentação para a felicidade

▪ Natal mais saudável

▪ Snacks saudáveis

▪ Alimentação sustentável

▪ Alimentação saudável e fresca para o verão

▪ Alimentação para desportistas: snacks pré e pós treino

▪ Alimentação anti-envelhecimento

▪ Dietas da moda

▪ Saciedade entre e durante refeições

▪ Alimentação vegetariana

▪ Saúde osteoarticular

▪ Trocas Inteligentes



www.nutrialma.pt

geral@nutrialma.pt

Morada: Rua Alexandre Herculano, nº. 19 

1250-008 Lisboa

Outras soluções adaptadas às necessidades da sua empresa

Personalizamos, adequamos e criamos com base nas características e 

necessidades da sua empresa. 

Todos estes serviços podem ser solicitados e executados remotamente. 

http://www.nutrialma.pt/
https://www.facebook.com/nutrialma.nutricao
https://www.instagram.com/nutrialma.nutricao/
https://www.linkedin.com/company/nutrialma/

