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Ficha técnica

Referência:

Massa: Farinha de TRIGO, água, margarina folhados (gordura vegetal (palma), óleo 

vegetal refinado (girassol), água, sal, emulsionantes (mono e diglicéridos de ácidos 

gordos de origem vegetal (leciina de SOJA) (E471), ester de poliglicerol (E475), 

acidificante (ácido citrico E330)), conservante (ácido sórbico E200), antioxidante 

(extracto rico em tocoferol E306), palmitato de ascorbilo E304), aroma e corante (beta 

caroteno), água e sal

Recheio: Alheira (50%) (carne de porco, pão de TRIGO (farinha de TRIGO, água, sal e 

levedura), cebola, azeite virgem extra, salsa, sal e especiarias), grelos (43%), azeite 

virgem extra, vinho branco (cntém SULFITOS), alho, sal e especiarias

Modo de utilização

Aquecer previamente o forno (180-200ºC). Sem descangelar, colocar os covilhetes num tabuleiro. Levar ao forno a cozer 

Ingredientes

Identificação do produto

Denominação de Venda
Folhado de Alheira e Grelos 80g (36 

unidades)

GTIN: 05600803071242

1240200

36 peso (kg): 2,88 dimensão:

96 peso (kg): 276,48 dimensão:

327x237x197

Uso Previsto

Produto destinado a toda a população em geral, exceptuando individuos com intolerancia ou alergia a algum dos ingredientes 

declarados na lista de ingredientes.

Aquecer previamente o forno (180-200ºC). Sem descangelar, colocar os covilhetes num tabuleiro. Levar ao forno a cozer 

durante 20-25min ou ate apresentarem cor dourada. Ao retirar do forno, colocar em papel absorvente antes de servir.

8nºcaixas altura12

tipo de embalagem

unidades/cx

embalagem 

secumdária

800x1200x1600

Embalagem

Embalagem Primária saco plastico PE/HD

Caixa de Cartão para uso alimentar

paletização

nºcaixas base

caixas p/palete
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Valor Energético Kcal/Kj 406/1692 g 29,1

g 29,4 g 1,9

g 4,3 g 1

g 5,1 1,5

folhado fino em forma circular e recheio de grelos e alheira no seu interior

Data de validade

Lípidos

saturados:

Hidratos de Carbono

dos quais açucares:

Peso unitário: 80g

Proteinas

Informação Nutricional Média (por 100g de produto)

Após descongelação 24h

Instruções de conservação Após descongelar não voltar a congelar. Conservar a -18ºC

dimensão: diametro: 10cm

Características Físicas

Após data de produção 12 meses

Características Organolépticas

Sal

fibra

Limites

neg 0,1g

neg 1g

ausencia em 25g

ausencia em 25g

Legislação Aplicável

Cumpre com as especificações legais em vigor.

Proteinas

Rotulagem

Alergéneos Contem gluten, soja e sulfitos

OGM´s Isento

Irradiados Isento

Listeria monocytogenes

Staphylococus aureus

Salmonella coagulase +

E. Coli

Características  Microbiológicas

Microrganismo Métodos de Análise

fibra
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