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Produtos alimentares e bebidas da Áustria 

Pode encontrar uma vasta gama de produtos alimentares mas também bebidas austríacas em vários supermercados em Portugal. 
 

Logo Empresa/Produto Onde Comprar Exemplo 

 

Red Bull  

Bebida Energética 

#dáteasas 

As bebidas energéticas Red Bull podem ser 

encontradas praticamente em todo o lado – sim, Red 

Bull é austríaco! 

 

 

Höllinger  

Sumos Biológicos 

Encontra os sumos biológicos da Höllinger nas 40 

lojas do Celeiro espalhadas pelo país e no 

Biomercado em Lisboa.  

 

 

Pez International GmbH  

Rebuçados numa 

embalagem divertida 

Os doces da PEZ nas suas embalagens 

emblemáticas encontram-se a venda em 

praticamente todos os super e hipermercados de 

norte a sul de Portugal e são comercializados pela 

empresa Chupa Chups Portugal, Lda. 
 

 

Höpler Gmbh  

Vinhos austríacos 

Experimente vinho austríaco branco e tinto! Faça a 

sua encomenda com a Wine Time Europe. 

 

 

 

 

mailto:lissabon@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/pt
https://www.redbull.pt/
http://www.hoellinger-juice.at/
https://www.celeiro.pt/
http://www.biomercado.com.pt/
https://int.pez.com/de/Home
http://www.chupachups.pt/
http://www.hoepler.at/
http://wine-time.biz/
http://www.redbull.pt


  
 
 
 
 
 

 

 

 
Weingut Kracher  

Vinhos licorosos 

Conhece os vinhos licorosos do Weingut Kracher?  

Não, então veja na página da iVin, Lda e experimente!  

 

 

 

 

 

 

 

Kärntnermilch  

Produtos lacticínios 

Pode encontrar os produtos da Kärntnermilch, por 

exemplo, iogurtes sem lactose, nas 40 lojas do 

Celeiro espalhadas pelo país e no Biomercado em 

Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 

Sonnentor 

Biológicos e 

sustentáveis: chás, 

ervas e especiarias, 

bolachas e muito mais! 

Os diversos produtos biológicos e sustentáveis da 

Sonnentor estão disponíveis nas 40 lojas do Celeiro 

espalhadas pelo país e no Biomercado em Lisboa. 

 

 

Zotter  

chocolates 

Encontre uma variedade quase irresistível de 

chocolates Zotter na loja online Chocolate no Jardim 

Joo 

 

 
Darbo AG  

Compotas e doces 

Compre as deliciosas compotas e doces da Darbo na 

Loja Anamac e nas lojas Auchan.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kracher.at/de/
http://www.ivin.pt/en/wines/
http://www.kaerntnermilch.at/
https://www.celeiro.pt/
http://www.biomercado.com.pt/
https://www.sonnentor.com/de-at
https://www.sonnentor.com/de-at
http://www.sonnentor.com/
https://www.celeiro.pt/
http://www.biomercado.com.pt/
http://www.zotter.at/
http://www.chocolatejoo.com/sobre-2
http://www.chocolatejoo.com/sobre-2
https://www.darbo.at/de/
https://www.anamac.com/pt_pt/category/78-compotas-e-mel/page/2
http://www.auchan.pt/


  
 
 
 
 
 

 

Destillerie Farthofer  

Bebidas espirituosas 

Sabia que pode comprar Gin e Voda biológico 

austríaco na loja online da Wine Time Europe? 

Experimente!  

 

 

 
BioArt AG  

Chocolates biológicos e 

fairtraide 

Compre os deliciosos chocolates da BioArt nas lojas 

da Miosótis em Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 

Obersteirischen 

Molkerei eGen  

Queijos secos 

austríacos 
 

Prove os queijos secos da Obersteirischen Molkerei! 

Pode encontra-los nas lojas Aldi espalhados pelo 

país 

 

 

Yxaiio Gmbh  

Yxaiio® the aphrodisiac 

drink 

Yxaiio® a primeira bebida afrodisíaca com aroma de 

feromonas. Desperte o seu desejo e compre a sua 

garrafa na loja online da Flame.  

 

 

 

Kotányi GmbH  

Especiarias austríacas 

As especiarias da Kotányi GmbH são distribuídas em 

Portugal através da empresa: Frutogal – 

Distribuidora de Alimentos em Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.destillerie-farthofer.at/
http://www.wine-time.biz/Default.aspx
https://www.bioart.website/
http://biomiosotis.pt/home
http://www.oml.at/
http://www.oml.at/
https://www.aldi.pt/
http://www.yxaiio.com/
http://www.flameloveshop.pt/
http://www.kotanyi.at/kotanyi-produktseite/
http://frutogal.pt/pt
http://frutogal.pt/pt
http://www.yxaiio.com/


  
 
 
 
 
 

 

Kelly Gesellschaft mbH  

Snacks Soletti 

Os produtos Soletti da Kelly Gesellschafts mbH são 

distribuídos em Portugal através da empresa: 

Frutogal – Distribuidora de Alimentos em Lisboa. 

 

 

  

Vita+ Naturprodukte 

GmbH 

Cereais biológicos  

 

Com os produtos biológicos da marca Veríval pode 

tornar o seu pequeno-almoço numa viagem 

gastronómica. Os produtos Vita+ Naturprodukte da 

marca Veríval são distribuídos em Portugal através 

da empresa Equanto, S.A.  
 

 

Hermann Pfanner 

Getränke GmbH 

Sumos e néctares 

biológicos de fruta  

Os sumos e néctares biológicos de fruta e os ice teas 

da Hermann Pfanner Getränke GmbH são 

distribuídos exclusivamente em Portugal pela 

Sogenave, S.A. e pode-se encontrar em escolas, 

hotéis, etc.  

 

 

Gebrüder Woerle 

Ges.m.b.H. 

Queijo processado para 

barrar e em fatias  

Pode encontrar os queijos processados da marca 

“Happy Cow” da empresa Gebrüder Woerle 

Ges.m.b.H., nas 40 lojas do Celeiro espalhadas pelo 

país e no Biomercado em Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kelly.at/html/index.aspx?page_url=Neuigkeiten&mid=252
http://www.soletti.eu/html/index.aspx?page_url=HOME&mid=259
http://frutogal.pt/pt
https://www.verival.at/
https://www.verival.at/
http://www.equanto.pt/
http://www.pfanner.com/de/#!
http://www.pfanner.com/de/#!
http://www.pfanner.com/en/#!range
http://www.sogenave.pt/
https://woerle.at/de/home.html
https://woerle.at/de/home.html
https://happycow.at/en/products.html
https://www.celeiro.pt/
http://www.biomercado.com.pt/


  
 
 
 
 
 

 

Josef Manner &  

Comp. AG 

A Waffer Napolitana 

mais famosa 

As famosas Waffers Napolitanas Manner da empresa 

austríaca Josef Manner & Comp. AG chegaram 

finalmente a Portugal! Distribuídos pela empresa 

Ferbar - Fernando Barros - Produtos Alimentares, 

Lda. pode encontras as variedades das Bolachas 

Waffers da Manner em vários supermercados no 

país.  

 

 

Schlumberger Wein- 

und Sektkellerei GmbH 

A melhor maneira de 

“beber” chocolate 

A melhor maneira de “beber” chocolate é através 

dos licores Mozart Chocolate Cream e Mozart White 

Chocolate Vanilla Cream da Schlumberger Wein- 

und Sektkellerei GmbH. Os licores chegam a 

Portugal através da empresa Empor Spirits, S.A. e 

podem ser adquiridos na grande distribuição e em 

garrafeiras assim como na Makro.   

 
 

Mona Naturprodukte 

GmbH 

Snacks deliciosos a 

partir de vegetais 

Através da empresa austríaca Mona Naturprodukte 

GmbH a Terra Chips chegaram às 40 lojas do Celeiro 

espalhadas pelo país. Terra Chips é um snack 

delicioso, elaborado a partir de chips de vegetais e 

uma combinação apetitosa de sabor e cor.  

 

 

http://www.manner.com/
http://www.manner.com/
http://www.manner.com/
http://www.ferbar.com/
http://www.ferbar.com/
http://mozart-spirits.com/en/company/
http://mozart-spirits.com/en/company/
https://domestic.swsk-group.com/en/mozart/chocolate-cream
https://domestic.swsk-group.com/en/mozart/white-chocolate-vanilla-cream
https://domestic.swsk-group.com/en/mozart/white-chocolate-vanilla-cream
http://mozart-spirits.com/de/unternehmen
http://mozart-spirits.com/de/unternehmen
http://emporspirits.com/
https://www.hain-celestial.eu/en
https://www.hain-celestial.eu/en
https://www.hain-celestial.eu/en
https://www.hain-celestial.eu/en
https://www.celeiro.pt/
http://www.terrachips.com/

