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bebidas quentes e similar 

bebidas de café 

bebida tipo café expresso (forte) 

bebida de café (médio) 

bebida de café (suave) 

café instantâneo (bebida) 

descafeinado 

café com leite ou natas 

cappuccino 

macchiato 

café gelado 

sucedâneos do café 

café de malte 

café de chicória 

outros sucedâneos do café 

café de centeio 

café de trigo 

café de cevada 

café de figos torrados 

café de beterraba 

mistura de infusões de sucedâneos do café 

bebidas de cacau 

chocolate quente 

chocolate quente com outros ingredientes 

bebidas de chá 

infusão de chá (branco, preto) 

infusão de chá verde 

infusão de chá descafeinado 

infusão de chá com adição de ingredientes 
aromatizantes 

infusões de plantas e outras 

camomila 

jasmim 

frutas 

hibisco 

rosa 

flor de sabugueiro 

tília 

folhas de morangueiro 

mate 

lúcia-lima, limonete 

rooibos, chá vermelho 

ginkgo 

raiz de valeriana 

raiz de ginseng, jinsém 

água e bebidas à base de água 

água potável 

água não engarrafada 

água da torneira, distribuição 

gelo de água da torneira 

água da torneira filtrada 

água de poço 

água engarrafada 

água mineral natural 

água mineral natural sem gás, não gaseificada 

água mineral natural com gás, gaseificada 

água potável engarrafada 

água potável engarrafada sem gás, não gaseificada 

água potável engarrafada com gás, gaseificada 

água engarrafada com sabores 

água engarrafada enriquecida 

bebidas à base de água 

refrigerantes 

refrigerantes com pequenas quantidades de frutas ou 
sabores 

refrigerante, com sumo de frutas (teor de frutos 
abaixo do mínimo para néctares) 

refrigerante diet com sumo de fruta 

refrigerante de groselha preta 

refrigerante de groselha branca 

refrigerante de groselha 

refrigerante de uva vermelha 

refrigerante de uva branca 

refrigerante de toranja 

refrigerante de manga 

refrigerante de amora 

refrigerante de pêssego careca, nectarina 

refrigerante de laranja 

refrigerante de mamão 

refrigerante de pêssego 

refrigerante de pera 

refrigerante de ananás 

refrigerante de ameixa 

refrigerante de romã 

refrigerante de framboesa 

refrigerante de frutas 

refrigerante com sabor, sem fruta 

refrigerante diet com sabores 

refrigerante amargo 

refrigerante com sabor a maçã 

refrigerante com sabor a alperce 
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refrigerante com sabor a banana 

refrigerante com sabor a cereja 

refrigerante aromatizado com ervas 

refrigerante com sabor a toranja 

refrigerante com sabor a limão 

refrigerante com sabor a lima 

refrigerante com mistura de sabores 

refrigerante com sabor a laranja 

refrigerante com sabor a pera 

refrigerante com sabor a ananás 

refrigerante com sabor a framboesa 

refrigerante com sabor a manga 

bebidas tipo coca 

bebidas de cola com cafeína 

refrigerantes diet com cafeína 

mistura de cola, sabor a cola 

bebidas de cola, descafeinadas, sem cafeína 

bebidas funcionais 

bebidas energéticas 

bebidas isotónicas e desportivas 

bebidas concentradas 

mistura de bebidas 

bases de bebidas em líquido (incluindo concentrados 
e preparações caseiras) 

bases de bebidas em pó 

Bebidas à base de fruta e/ou vegetais 

Pastéis, sandes, tostas e snacks (sem confeção no 
local) 

pastelaria variada 

sandes frias 

tostas diversas 

torrada 

salgados variados 

 


