
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO ACABADO 1276

Área de aplicação: Revisão
01

Data
10/12/2020Qualidade

Título:

Crokíssimo Cebola e Salsa 1,01 kg

Composição de

Produtos/Matérias

primas

Amendoim

Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico

Amido de milho modificado

Açúcar

Sal

Gordura vegetal

Condimento preparado sabor cebola e salsa

Amido de milho

Bicarbonato de sódio

Glutamato monossódico

Corantes artificiais amarelo tartrazina, azul indigotina e azul brilhante

Características físicas e

químicas principais dos

produtos (Aw, pH, etc)

pH - 6,0 à 7,0

aw - Máx. 0,50

Características

organolépticas

Aspecto - arredondado, liso e uniforme

Cor - verde

Cheiro - próprio

Sabor - cebola e salsa

Características

microbiológicas

Coliformes à 45ºC_______ máximo de  50/g

Salmonella sp __________ ausência em 25g

Consumidor alvo O produto não apresenta restrições de consumo. Exceto para

portadores de doença celíaca, em casos de dietas e sob prescrição
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médica (hipertensão, etc.)

Material de embalagem Embalagem de poliéster metalizado + polietileno

Acondicionamento caixas de papelão ondulado

Contém 12 pacotes/ caixa

Sistema de embalagem Máquinas de envase automáticas

Rotulagem (ex:

informação sobre o uso

para o consumidor)

Peso Líquido: 1,01 kg

INGREDIENTES: amendoim, farinha de trigo fortificada com ferro

e ácido fólico, amido de milho modificado, açúcar, sal, gordura

vegetal, condimento preparado sabor cebola e salsa, amido de milho,

fermento químico bicarbonato de sódio, realçador de sabor glutamato

monossódico e corantes artificiais amarelo tartrazina, azul indigotina

e azul brilhante. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E

DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA,

CENTEIO, CEVADA, LEITE, AMÊNDOAS,

CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-BRASIL. CONTÉM

GLÚTEN.

Condições de

distribuição

Em caminhão limpo, sem a presença de pragas, sem odores, em

temperatura ambiente e sem a incidência de luz solar direta e de

umidade.

Condições de estocagem Conservar o produto em embalagem original, fechada, em local seco

e arejado, sobre prateleira, afastado de paredes, devidamente

embalado, sem incidência de luz solar direta. Não armazenar junto a

produtos tóxicos.

Condições de vida de

prateleira

180 dias a partir da data de fabricação do produto.

Uso esperado/Não

intencional pelo

Alimento isento de contaminação, dentro dos padrões de cor/ odor/

aspecto e de fácil manuseio. Consumido diretamente, podendo ser
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consumidor/Consumidor

interno

utilizado como aperitivo, em lanches e outros.

Considerações especiais

para o

consumidor/Cliente

interno

Mantenha em local fresco, seco e inodoro, evitando sol, calor e

umidade.

Local de venda do

produto

Supermercados, atacadistas, lojas de conveniência e outros.

TABELA NUTRICIONAL
Informações nutricionais -  Porção 25 g (½ xícara de chá)

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético 127 kcal = 533 kJ 6

Carboidratos 9,2 g 3

Proteínas 4,7 g 6

Gorduras totais 7,9 g 14

Gorduras saturadas 1,2 g 5

Gorduras trans 0 g **

Fibra alimentar 1,7 g 7

Sódio 181 mg 8

(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) VD não estabelecido.

1. HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA REVISÃO DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

10/12/2020 01 Redesign da marca, atualização da lista de alergênicos.
22/07/2016 00 Emissão inicial
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