
 

 

        
 

         LEVEDO DE CERVEJA PÓ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

     Introdução 

O fungo unicelular pertencente à família Saccharomycetaceane, é obtido pela 

fermentação do malte e seco por um processo que evita a decomposição das vitaminas 

presentes. As espécies principais são Saccharomyces cerevisiae, S. carlsbergensis, e S. 

monacensis. 

 
 
 
 
 

Saccharomyces cerevisiae 

 
 



 

 

 
     Descrição 

Levedo de Cerveja é um pó fino, seco por spray dryer e de boa fluidez. Totalmente 

natural e não geneticamente modificado. Apresenta proteína de alta qualidade, minerais, 

fibras alimentares, vitaminas do complexo B e glúten. 

Muito utilizado por pessoas de intensa atividade física e mental, é indispensável na 

reposição de sais minerais e vitaminas, sendo também consumido como complemento 

alimentar em regimes de emagrecimento. É indicado na regularização intestinal, contribui 

para o aumento da imunidade e ainda protege a flora intestinal. 

 

 

     Propriedades 

- Desintoxicante do organismo (ajuda na digestão); 

- Ajuda no sistema nervoso (Aumenta a resistência do organismo); 

- Aumenta a capacidade de concentração e memorização; 

- Ameniza a irritabilidade; 

- Diminui o cansaço físico e o estresse. 

 
 

     Indicações 

 • Pode ser utilizado na indústria de alimentos e farmacêutica, para complementos 

nutricionais, sopas, caldos, condimentos, molhos e embutidos. 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

400 mg, duas cápsulas, duas vezes ao dia. Pode ser usada até 8 g diárias. 



 

 

Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer uso do levedo, mesmo para 

gestantes. 

Contém glúten. 

 
 
 

     Informações Nutricionais 

 

Composição do Levedo de Cerveja Pó ( g por 100g) 

Proteína (Nx6,25) 40,0 – 50,0 

Lipídeos totais Máx.  2,70 

Carboidratos 40,0 – 50,0 

Fibra alimentar Máx. 28,98 

Fibra bruta Máx. 3,0 

Valor energético (kcal/100g) Máx. 257,0 

 

 

Vitaminas (mg/kg ou ppm) 

B1 - Tiamina 73,0 

B2 – Riboflavina 6,0 

B3 – Niacina 112,0 

B5 – Ácido pantotênico 27,0 

B6 – Piridoxina 3,8 

B7 – Colina Máx. 5,0 

B9 – Ácido fólico 1,1 

B12 – Cobalamina 0,008 

 

 



 

 

Componentes inorgânicos (mg/kg ou ppm) 

Sódio 0,09 

Potássio 1,31 

Zinco 25,0 
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