
 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por 
nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos 
resultados. 
 
Nome do produto: RUFFLES SABOR A XAMÓN 
 
Peso:31g 
 
Prezo:0,50€ /bolsa -  16,13€ /kg 
 
Modo de elaboración: Fritas 
 
Aromas e sabores:  Aroma a xamón, aroma de fume. 
 
Ingredientes: patacas,aceite de palma e sal 
 
Nº de calorías: (Kilocalorías por 100g):532Kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 48,5 g por cada 100g 
 
Proteínas vexetais (%): 6,4g 
 
Graxa (%):  33,8g das cales son saturadas 15,6 g 
 
Sal: 0,5g/bolsa – 1,8 g/100 g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos:glutamato monosódico, inosinato e guanilato 
disódico, sustancias aromatizantes, proteína de solla hidrolizada. 
 
 



 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por 
nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto:FRITOS 
 
Peso:42g 
 
Prezo: 0,35€ / bolsa - 8,33 €/kg 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...) Fritos 
 
Aromas e sabores: Aroma a carne afumada. 
 
Ingredientes: Millo, aceite de palma, aroma de carne afumada e sal 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 545g 
 
Hidratos de carbono (%):52,1 g 
 
Proteínas vexetais (%): 6,1g 
 
Graxa (%):33,7 g das cales son saturadas 18,4 g 
 
Sal: 0,5g /bolsa - 1,2 g/100g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos: Sustancias aromatizantes, potenciadores do sabor: 
glutamato, monosódico, inosinato y guanilato disódicos, lactosa, 
proteínas de leite, acidulante ,aromas de fume 
Conclusións do noso estudo:Isto esta moi rico, pero non é nada san. 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: 3 D,s 
 
Peso: 22g 
 
Prezo: 0,35 €/bolsa – 15,90 €/kg 
 
Modo de elaboración:Produto de aperitivo de millo frito con sabor a 
queixo e bacon 
 
Aromas e sabores: Aroma de Queixo, bacon e fume 
 
Ingredientes: Sémola de millo (70%), aceite de millo, azucre, sal e 
gasifícante 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 512 Kcal 
 
Hidratos de carbono (%):57,3g 
 
Proteínas vexetais (%): 6,3g 
 
Graxa (%): 28g das cales son saturadas 3,8 g 
 
Sal: 0,5 g/bolsa – 2,4g/100g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos: Potenciadores do saborglutamato monosódico, 
glutamato e inosinato disódico, acidulantes (ácido cítrico), colorantes  
(extracto de pementón) 
Conclusións do noso estudo: Non se deben comer en exceso. 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: PALOMITAS Ketchup & Mostaza 
 
Peso: 35 gramos 
 
Prezo: 0,40 € / bolsa -  11,43 €/kg 
 
Modo de elaboración: Produto de aperitivo ao forno con sabor a 
ketchup e mostaza 
 
Aromas e sabores: Aroma a ketchup e mostaza. 
 
Ingredientes:sal,azucre ,sémola de millo ,aceite de xirasol 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 470 Kcal 
 
Hidratos de carbono (%):73% 
 
Proteínas vexetais (%): 6,19% 
 
Graxa (%):17,1g das cales son saturadas 2,1 g 
 
Sal: 0,7g/bolsa – 2,1 g/100 g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos:maltodextrina, azucre, dextrosa, potenciadores do 
sabor(E-621 e E-635), colorantes ( extraccto de pimentón e E-100), 
acidulante (ácido cítrico), mel e edulcorante, contén aspartamo (fonte 
de fenilalanina). 
Conclusións do noso estudo: Se comes palomitas tes hidratos de carbono 
na sangre 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: CHEETOS PELOTAZOS 
 
Peso: 32g 
 
Prezo: 0,35 €/bolsa - 10,93 €/kg 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...) Ao forno 
 
Aromas e sabores: Queixo e fume 
 
Ingredientes: Sémola de millo, aceite de millo, aroma de queixo, azucre 
e sal 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 503kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 59,2g 
 
Proteínas (%): 5,1 g 
 
Graxa (%): 27g das cales son saturadas 3,8 g 
 
Sal: 0,7g / bolsa - 2,1 g/100g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
 
Outros aditivos:glutamato,monosódico, guanilato disódicos,e aroma de 
fume, colorantes (concentrado de vexetais, extracto de pimentón, 
annato), lactosa, soro de leite 
 
 
Conclusións do noso estudo: Isto fai que engordemos 
 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: BITS 
 
Peso: 33g 
 
Prezo: 0,35 € / bolsa -  10,61 €/kg 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...) Aperitivo 
de millo frito 
 
Aromas e sabores: Sabor a barbacoa, aroma de fume 
 
Ingredientes: Millo, aceite de palma, azucre, dextrosa, cebola en po,  
fructosa, tomate en po, potenciador do sabor, pimentón en po, lactosa, 
allo en po, pementa de caiena, fariña de cebada,sal 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 543Kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 54,9g 
 
Proteínas vexetais (%): 6,1g 
 
Graxa (%): 32,2 g das cales son saturadas 14,7g  
 
Sal: 0,5 g/bolsa - 1,5g / 100g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos:aroma de barbacoa, azucre, dextrosa, cebola en po, fructosa, 
tomate en po,  potenciador de sabor, lactosa, cebada, leite, especias e plantas 
aromáticas. 
Conclusións do noso estudo:saen moi caros e non e bo para a saúde 
 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: RUFFLES YORK´QUESO   
 
Peso: 31g 
 
Prezo: 0,50€/bolsa - 16,13€/kg 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...)Patacas 
fritas 
 
Aromas e sabores: xamón e queixo 
 
Ingredientes: Patacas, aceite de palma, azucre, leite, lactosa, fariña de 
solla, sal 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 100g=530 Kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 48,4g 
 
Proteínas vexetais (%): 6,2g 
 
Graxa (%): 33,7 g das cales saturadas 15,5g 
 
Sal: 0,5 g/bolsa - 1,5g / 100g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos: potenciadores de sabor, sustancias aromatizantes 
 
Conclusións do noso estudo: Non son nada boas para a saúde. Pero os 
seus aditivos fan que queiras consumilas cada vez mais. 
 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: PALOMITAS 
 
Peso: 35g 
 
Prezo: 0,40 € / bolsa -  11,43 €/kg 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...) Ao  forno 
 
Aromas e sabores: Manteiga 
 
Ingredientes:sémola de millo ,aceite de xirasol ,aromas,colorantes,miel 
y edulcorante. 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g):474kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 71g 
 
Proteínas vexetais (%): 5,6 g 
 
Graxa (%): 18,6g das cales son saturadas 2,4g   
 
Sal: 0,6g  / bolsa -  1,8g/100g  
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos: lactosa, dextrosa, soro lácteo, maltodextrina, almidón 
modificado, potenciador do sabor (E-621) 
 
 
Conclusións do noso estudo: que non se deben comer moitas 
 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: DORITOS 
 
Peso: 40g 
 
Prezo: 0,45€ /bolsa - 11,25€/ kg 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...) millo frito 
 
Aromas e sabores: Sabor a queixo 
 
Ingredientes: Millo, aceite de palma, condimento preparado con sabor 
a queixo, derivados do leite, fariña de trigo, queixo en po, tomate en 
po, aceite de xirasol, cebola en po, cloruro potásico, allo en po, sal 
 
Nº de calorías: 510 Kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 58,9g 
 
Proteínas vexetais (%):7,5g 
 
Graxa (%): 26,4g das cales son saturadas 13,9g 
 
Sal: 0,4 g/bolsa - 1g / 100g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos: Condimento preparado con sabor a queixo, glutamato 
monosódico, colorantes (extracto de pimentón, annato, caramelo 
natural), especias, azucre 
Conclusións do noso estudo: non son nada boas. 
 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: RISKETOS  
 
Peso: 40g 
 
Prezo: 0,35€ /bolsa -  8,75€/kg 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...) Fritos 
 
Aromas e sabores: Aroma de queixo(soro de leite en po, maltodextrina, 
sustancias aromatizantes e potenciador do saborE-621) 
 
Ingredientes: Sémola de millo, grasa de palma, sal, colorante (extracto 
de pimentón) 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 556 kcal 

 
Hidratos de carbono (%): 53,5g 
 
Proteínas vexetais (%): 5,5g 
 
Graxa (%): 35,5 g das cales son saturadas 11,3g 
 
Sal: 0,6 g/bolsa - 1,5g / 100g 
   
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
 
Outros aditivos: Emulxente(E-471) 
 
 
Conclusións do noso estudo: Non é bo abusar 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: CHEETOS/STICKS 
 
Peso: 18g 
 
Prezo: Calcular o peso do quilo 0,35€ / 19,4€ 
 
Modo de elaboración: (Ao forno, fritos, cubertos de cacao...) Ao forno 
 
Aromas e sabores: Ketchup e queixo 
 
Ingredientes: Sémola de millo, aceite de millo, copos patacas, fariña de 
trigo, aroma a queixo e ketchup, lactosa, sustancias aromatizadas, 
azucre, glutamato, monosódico inosinato e guanilato disódicos, soro de 
leite en po, queixo en po, maltodextrina, sal, colorante, extracto de 
pimentón . Conten fenilalanima 
 
Nº de calorías: (Kcalorías por 100g): 518kcaL 
 
Hidratos de carbono (%): 4,2g 
 
Proteínas vexetais (%):6,0g 
 
Graxa (%):4,2g 
 
Sal: 1,7g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Conclusións do noso estudo: San non sei, pero eu penso que por unha vez 
ao mes non fai dano, nada en exceso es bo. 
 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: LAY´S ao punto de sal 
 
Peso:30g 
 
Prezo:0,45€ /bolsa -  15€ /kg 
 
Modo de elaboración: Fritas 
 
Aromas e sabores:  Sen aroma 
 
Ingredientes: patacas,aceite de millo e sal 
 
Nº de calorías: (Kilocalorías por 100g):522Kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 50,1 g por cada 100g 
 
Proteínas vexetais (%): 6,7g 
 
Graxa (%):  31,8g das cales son saturadas 4,3 g 
 
Sal: 0,5g/bolsa – 1,5 g/100 g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos:Sen glute, sen colorantes artificiais, sen conservantes.  
 
 
Conclusións do noso estudo: ten moito sal 
 



 

 

OS SNACKS SÓ DE CANDO EN VEZ 
 
Para ver que é o que en realidade tomamos cando comemos snacks 
decidimos ver a composición de algúns dos máis consumidos por nós. 
 
Os resultados recollémolos nunha ficha e logo extraemos resultados. 
 
Nome do produto: LAY´S receita campesiña 
 
Peso:36g 
 
Prezo:0,50€ /bolsa -  13,89 € /kg 
 
Modo de elaboración: Fritas 
 
Aromas e sabores:  Aroma de fume. 
 
Ingredientes: patacas,aceite de millo, condimento preparado de 
vexetais e especias(lactosa, azucre), dextrosa, cebola en po, pimentón 
moído, tomate en po, allo en po, pirixel,   e sal 
 
Nº de calorías: (Kilocalorías por 100g):514Kcal 
 
Hidratos de carbono (%): 51 g por cada 100g 
 
Proteínas vexetais (%): 6,9g 
 
Graxa (%):  30,4 g das cales son saturadas 4,1 g 
 
Sal: 0,5g/bolsa – 1,5 g/100 g 
 
Cantidade de sal permitida para nenos (ao día): 
 
Nenos de 1-3 anos non deben de consumir máis de 2g sal ao día 
Nenos de 4-6 non máis de 3g ao día 
Nenos de 7-10 non máis de 5g ao día. 
Maiores de 10 anos non máis de 5g ao día 
 
Outros aditivos: Potenciadores do sabor (glutamato monosódico, 5- 
ribonucleótido disódico ), sustancias aromatizantes, reguladores de 
acidez (ácido cítrico, ácido málico), colorante (extracto de pimentón), 
edulcorante (aspartamo), proteína de leite. 
Conclusións do noso estudo: Saen moi caros. 


