Arcos Dorados remove cores e sabores artificiais dos produtos McDonald’s
McLanche Feliz
A empresa é a única do setor a substituir esses ingredientes artificiais em seus cardápios infantis por
alternativas de origem natural, reforçando seu compromisso constante com a inovação alimentar.
Desta forma, continua avançando na evolução do seu cardápio infantil, sempre oferecendo produtos
da mais alta qualidade com alternativas que são tentadoras para as crianças porque são saborosas e
para os pais porque são nutritivas.
Julho de 2021 - Arcos Dorados, a franquia que opera restaurantes McDonald's em 20 mercados da
América Latina e Caribe, anuncia a eliminação total de cores e sabores artificiais dos produtos
McLanche Feliz. Graças aos avanços na produção e à preocupação constante em garantir a mais
elevada qualidade nutricional, a empresa é a única do sector a oferecer o seu menu infantil com estes
dois ingredientes de origem natural em os mercados onde opera*, mantendo o sabor único e icônico
de seus produtos.
“Na Arcos Dorados temos a convicção de que quanto mais naturais forem os ingredientes com que
produzimos os nossos alimentos, melhor será a experiência alimentar dos clientes que nos visitam
todos os dias. Há muito tempo que inovamos a proposta do cardápio com foco no McLanche Feliz e
nos orgulhamos de poder anunciar novos passos neste assunto. A evolução tecnológica e produtiva
do setor nos permite seguir avançando, mantendo sempre a mais alta qualidade em produtos para
oferecer alternativas ricas e nutritivas, além de diversão, para as crianças e que proporcionem
segurança para os pais”, comentou Marcelo Rabach, CEO da Arcos Dorados.
A evolução recente do cardápio responde a uma das principais preocupações das famílias em relação
à alimentação dos filhos. Quase 45% dos pais entrevistados pela empresa no ano passado expressaram
o desejo de oferecer a seus filhos refeições sem aditivos artificiais.
“Ao longo dos anos, a Arcos Dorados manteve o seu compromisso com a qualidade e a nutrição,
partindo sempre da origem dos alimentos. Por isso trabalhamos com os melhores fornecedores do
setor, exigindo o que há de mais moderno e inovador em parâmetros de produção e segurança
alimentar”, completa Rabach.
Estas novas alterações somam-se às modificações que a Arcos Dourados vem realizando, desde 2011,
para proporcionar melhorias nutricionais ao Refeição Feliz, criando alternativas para que as famílias
se sintam seguras na hora de comer, mantendo os seus sabores ricos e característicos.
Desde então, a empresa implementou mudanças importantes como a incorporação de frutas e
vegetais, e em 2015, fez ajustes nos balanços nutricionais das porções e a incorporação do iogurte
como alternativa para sobremesa. Desde agosto de 2019, as ofertas do McLanche Feliz atendem aos
Critérios Nutricionais Globais do McDonald's, endossados pela Sociedade Interamericana de
Cardiologia, a Associação Brasileira de Nutrição, a Fundação Cardiológica de Argentina e a Sociedade

Peruana de Nutrição. Houve progresso na redução de sódio, açúcar, calorias e gordura, bem como na
inclusão de uma opção de suco de fruta sem adição de açúcar para aumentar a taxa de consumo dos
grupos de alimentos recomendados.
Através desta evolução, a Arcos Dorados mantém a prioridade de servir alimentos de qualidade para
continuar a gerar experiências divertidas, com comida deliciosa e o compromisso de continuar
avançando no caminho de oferecer opções nutritivas com cores e aromas de origem 100% naturais.
* Exceto Venezuela.
Sobre a Arcos Dorados
A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação
da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de
restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.200 restaurantes,
entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de
31/03/2021). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está
presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira
positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais
sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

