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Sabe a tudo
o que é bom
e saudável.

Transparência
na informação sobre
nutrição e alergénios
Na KFC, no site www.vivabem.pt, tens informação
detalhada sobre o valor nutricional, bem como dos
alergénios, de cada produto que é servido,
permitindo-te escolher os produtos que quiseres, de
acordo com o teu apetite. Os nutricionistas
do programa Viva Bem podem responder a todas as
tuas dúvidas e dar-te conselhos sobre alimentação
saudável. Coloca as tuas questões
em www.vivabem.pt.

Gosto pela nutrição,
uma aposta ganha

A carne de frango é uma alimento saciante, de fácil
digestão, e uma fonte natural de proteínas de excelente
qualidade (ou alto valor biológico) que te dão a energia que
necessitas. Não vais ter fome nas próximas duas horas,
garantimos! E nos acompanhamentos originais e
equilibrados, podes compor o teu menu sem teres de
recorrer às tradicionais batatas fritas! Deixa-te seduzir
pela salada coleslaw ou snack,
ou a exclusiva maçaroca.

*Gestão da cadeia alimentar das operações de restauração do Grupo Ibersol.

KFC

Controlo
dos
produtos
Garantimos que o transporte e armazenamento dos

Colaboradores
formados
Todos na KFC seguem um percurso de integração

e formação, desde o primeiro dia, com módulos
dedicados de Higiene e Segurança Alimentar, Produto e
Serviço, de forma a prestarem o melhor serviço possível,
sendo essa formação renovada periodicamente.
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procedimentos exaustivos para garantir a máxima
qualidade no produto e a prevenção de perigos
alimentares, segundo a regulamentação HACCP
de controlo de pontos críticos, duas vezes por dia, em
cada KFC de Portugal.
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Procedimentos
rigorosos
Para cada tarefa exercida no restaurante existem
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produtos são rigorosamente controlados. Tudo para que
cada ingrediente conserve as suas características.

Na KFC, tu nunca comerás frango processado ou
prensado. Os pedaços de frango, cuidadosamente
seleccionados, são inteiros, marinados e panados na
loja, para garantir a frescura e o crocante do frango.
Tudo graças a um sistema de confecção controlado por
computadores, de modo a manter uma qualidade
uniforme e superior.

o

Os nossos fornecedores cumprem todos
os requisitos de Qualidade, Responsabilidade
e Segurança Alimentar, para que tenhas sempre
produtos da melhor qualidade. A KFC utiliza frango de
produtores nacionais, cuidadosamente seleccionados e
auditados segundo as normas internacionais.

Frango inteiro,
100% natural
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Rigor na selecção
dos fornecedores
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