
  

 

PARECE, MAS NÃO É ! Aprenda a diferença entre o Iogurte e Bebida Láctea 

 

Nem tudo o que está na gôndola de iogurte é 

iogurte: preste atenção e verá que tem muita 

"bebida láctea fermentada" no meio. 

Devido à grande oferta destes produtos no 

mercado, a Vigilância Sanitária da Serra, 

procura esclarecer ao consumidor a diferença 

entre iogurte e bebida láctea para que acerte na 

hora da compra e entenda o tipo de produto que 

está ingerindo. 

O consumidor deve estar alerta na hora da 

compra para que não caia no erro no momento 

da escolha do produto, muitas vezes induzido 

pelas propagandas e embalagens, já que 

bebidas lácteas e iogurtes têm sido 

erroneamente oferecidos como similares; sendo 

que as semelhanças se restringem as 

embalagens, sobrando uma série de diferenças 

de difícil percepção ao consumidor menos 

atento, mas de grande importância econômica e 

nutricional. 

Fique atento à designação do produto, e esta 

deve ser a primeira informação a ser lida no 

rótulo no momento da compra, pois 

características como embalagens, ilustrações e 

nome comercial não são parâmetros que devem 

ser considerados pelo consumidor.                  

A bebida Láctea é designada como Bebida 

Láctea Fermentada com Polpa de Fruta, pois 

não pode ser considerada como iogurte. Já o 

iogurte recebe a designação Iogurte com Polpa 

de Frutas, pois suas características o 

classificam como tal, segundo a legislação 

vigente. Para isso, é importante sempre verificar 

nos rótulos, a informação nutricional de cada 

produto que deseja consumir. Da mesma forma, 

os estabelecimentos varejistas não devem 

induzir a venda de bebidas lácteas como 

iogurtes, com denominações errôneas 

apontadas em cartazes e etiquetas de preço 

 

Principais Diferenças  

 

IOGURTE 
 

BEBIDA LÁCTEA 

O iogurte em si é fruto da 
fermentação do leite. A versão natural 
não contém adição de sabor ou açúcar, 
mas a maioria é adocicada e possui 
alguma fruta, suco ou aromatizante 

É a mistura do leite com seu soro, na 
qual alguns fabricantes adicionam 
outros produtos ou substâncias 
alimentícias. Pode ser fermentada ou 
não e esta informação deve constar na 
denominação de venda do produto.  

Contém mais bactérias benéficas ao 
trato intestinal 

Contém menos bactérias benéficas ao 
trato intestinal, por ser mais diluído. 

Iogurtes são boas fontes de proteína e 
cálcio. Muitos contêm bactérias 
probióticas que fazem bem ao nosso 
organismo. 

Tem menor valor nutritivo e é mais 
líquida (menos viscosa), já que não é 
feita apenas de leite.  
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