Neste Dia das Crianças, relembre 5 produtos que marcaram sua
infância
Itens são carinhosamente lembrados por consumidores

A infância tem um gosto difícil de ser explicado ou compreendido, mas há quem afirme
que existem produtos que representam fielmente essa saudosa fase da vida e que
causam grande nostalgia a quem as consumiu nesse período.
Para comemorar o Dia da Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, confira a lista abaixo
e relembre alguns dos principais produtos com gostinho de infância:
#1 Mini Trakinas

Quem nunca levou as miniaturas de carinhas mais fofas do Brasil na lancheira da escola?
As Mini Trakinas foram uma verdadeira febre entre as crianças e marcou o período com
o gostinho inconfundível de chocolate e morango, os sabores disponíveis nessa versão.
#2 Bis Morango

Sim, é clichê, mas é impossível não repetir a dose quando o assunto é Bis. Presente em
vários lares brasileiros até hoje, o wafer crocante coberto por chocolate e recheado com
creme de morango foi um sucesso entre os jovens anos atrás.

#3 Trakinas Limão

Sucesso de vendas, Trakinas Limão é um dos produtos mais lembrados quando o assunto
é infância. Os biscoitos recheados na cor verde foram responsáveis por deixar várias
crianças com a língua pintada e com saudades de seu sabor marcante.
#4 Bubbaloo Melancia

Quem lembra do Bubbaloo Melancia? O sabor delicioso agradou em cheio o paladar
infantil e até hoje é lembrado por isso. O Bubbaloo, por si só, já uma volta ao passado.
O sabor Melancia então...
#5 Confeti

Redondas, pequenas e coloridas, as pastilhas confeitadas de chocolate da Lacta tinham
tudo a ver com as crianças, por essa razão, são constantemente lembradas por terem
feito parte da infância de muitos, hoje, adultos.
Mantendo a relação com o consumidor cada vez mais próxima e firmando sempre o
compromisso com qualidade e sabor, a Mondelez International segue com seus sabores
inconfundíveis em marcas tão tradicionais e icônicas como em Bubbaloo, nos sabores

Tutti-Frutti, Morango, Uva, Hortelã e o inesquecível Banana. Assim como em Trakinas,
marca de biscoito recheado que continua fazendo parte da vida de tantas crianças, hoje
em dia disponível nos sabores Morango e Chocolate, na versão regular, além dos
sabores meio a meio: chocolate com morango e chocolate branco e preto.
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