
1 colher de chá de açúcar

Refrigerante (20 onças)

Fruit 
    Drink

Bebida com sabor de frutas (16 onças)

Sp
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Bebida esportiva (20 onças)

Água (12 onças)

Sweetened
Tea

Chá adoçado (16 onças)

ENERGY 
DRINK

Bebida Energética (8,4 onças)

Quanto açúcar tem na sua bebida?
Adivinhe quantas colheres de açúcar há em cada uma dessas bebidas...

Açúcar  

Teste surpresa!
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Tome água ao invés de  
bebidas com açúcar –  
é muito melhor para você!  
Gosta das bolhas?  
Experimente a água com gás.

Vamos fazer as contas: .  Procure o açúcar (“Sugar”) no rótulo de informação nutricional 
("Nutritional Facts") da bebida. 

DICA: 

Dê sabor à água acrescentando 

frutas frescas, tal como limão  

amarelo ou verde ou morangos. 

QUE NOJO!!!
Um refrigerante de 20 onças tem  
69 gramas de açúcar,  
ou seja, mais de 17 colheres de chá . . . . . . . 

Você comeria isso?  
Claro que não!  
Então, por que haveria de bebê-lo?

A

Gramas de 
AÇÚCAR 4 Colheres de chá 

de AÇÚCAR

Respostas do teste  
surpresa sobre o açúcar –

Respostas de B a F:
 B Bebidas de frutas (16 onças) = 28 g de açúcar        = 7 colheres de chá

 C Chá adoçado (16 onças) = 36 g de açúcar            = 9 colheres de chá

 D  Água (12 onças) = 0 g de açúcar                       = 0 colheres de chá

 E Bebida energética (8,4 onças) = 27 g de açúcar     = 6,75 colheres

 F Bebida esportiva (20 onças) = 34 g  de açúcar      = 8,5 colheres de chá 

[Observação: todos os cálculos foram baseados em  
bebidas típicas que podem ser compradas em uma loja.]
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