
 

 
O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com 30 anos de 

existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal 

e conta atualmente com mais de 200 lojas. As linhas de ação da cadeia são 

a orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica 

promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços. Saiba mais 

em www.continente.pt 
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Produção Nacional 

IOGURTES LÍQUIDOS CONTINENTE COM LEITE 100% PORTUGUÊS 

 Iogurtes são produzidos com leite nacional e confecionados em Castelo Branco 

 Lima Limão e Ananás Hortelã são os dois novos sabores de edição limitada 

 

O Continente acaba de reforçar a sua gama de produtos lácteos com quinze variedades de iogurtes 

líquidos e duas de edição limitada, de marca própria. Os iogurtes são produzidos com leite 100% 

português e são confecionados em Castelo Branco, numa empresa especializada na produção de 

iogurtes. 

 

Bolacha, Pêssego e Maracujá, Pinã Colada, Framboesa, Morango, Tutti Frutti, Cheesecake Morango, 

Banana, Melão e Melancia, Lima e Coco, Morango e Banana, Manga, Stracciatella, Frutos Vermelhos e 

Frutos Tropicais são as variedades que já se encontram disponíveis na rede de lojas do Continente, às 

quais se somam duas edições limitadas de verão, os sabores Lima Limão e Ananás Hortelã. Opções 

saborosas, que prometem agradar a todos os elementos da família.  

 

Graças à sua nova tampa de enroscar, de abertura fácil e que permite ir bebendo aos poucos, os novos 

iogurtes líquidos do Continente são ótimos para beber fora de casa, como pequeno-almoço ou lanche, 

mas, também, para snacks entre refeições e até sobremesas.   

 

Os iogurtes encontram-se em todas as lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia, 

assim como no Continente Online, acessível em continente.pt.  

 


