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Descrição do produto
O creme de cenoura e coentros é sujeito a um processo de esterilização por calor pelo que não necessita de refrigeração e
mantém as características de uma sopa acabada de cozinhar. Este produto encontra-se pronto-a-comer, bastando aquecer em
micro-ondas ou numa panela ao lume. Isento de glúten. Sem corantes. Sem conservantes. Sem intensificadores de sabores.

Ingredientes
Água, cenoura (30%), batata, alho-francês, cebola, proteína de leite (leite), azeite, coentros (0,7%), sal, espessante (goma
xantana).

Alergénios
Contém leite. Pode conter vestígios de amendoins e frutos de casca rija.

Peso líquido
250g e
Características nutricionais
Energia
Lípidos
(dos quais saturados)
Hidratos de Carbono
(dos quais açucares)
Fibras
Proteínas
Sal

Por 250g
396kJ/94kcal
2,4g
(0,4g)
11,5g
(8,5g)
4,5g
4,5g
1.4g

Por 100g
158kJ/38kcal
1,0g
(0,1g)
4,6g
(3,4g)
1,8g
1,8g
0,6g

%DR* por 250g
5%
3%
2%
4%
9%
9%
24%
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)

Características microbiológicas
Esporos de mesófilos aeróbios
Esporos de termófilos aeróbios
Esporos de Clostridios sulfito-redutores

1

<1x10 ufc/g
1
<1x10 ufc/g
1
<1x10 ufc/g

Características da embalagem – logística
Embalagem primária em PP-EVOH-PP selada termicamente com filme laminado de abertura fácil e alta barreira ao oxigénio e
vapor de água. Inscrição do nome do produto, lote e prazo de validade por jacto de tinta no filme de selagem da embalagem.
Acondicionamento em luva de cartão impressa com as informações exigidas ao abrigo da legislação em vigor e outras
relevantes para o consumidor.
Embalagem secundária constituída por caixa tipo americana que acondiciona 10 unidades do produto.
Embalagem de expedição com 60 caixas envolvidas em estirável sobre palete tipo LPR modelo Europalete.

Prazo de validade
O produto tem um prazo de validade de 12 meses, a partir da data de fabrico, quando conservado na sua embalagem original
intacta, em local fresco e seco. Modalidade de marcação: consumir de preferência antes do fim de mm/aaaa.

Identificação de lote do produto
M ; xxxx – ano de fabrico; 200xxxx - nº lote sequencial

Condições de distribuição e armazenamento
Transporte à temperatura ambiente. O armazenamento deverá ser efectuado em local seco e fresco.

Instruções de utilização
Micro-ondas: agitar a embalagem. Retirar o cartão. Levantar a película ligeiramente. Aquecer 1 minuto a ±800W. Remover a
película (a embalagem pode estar quente). Mexer e servir.
Fogão: agitar a embalagem. Abrir e colocar numa panela pequena. Aquecer em lume médio, durante 2-3 minutos, mexendo de
vez em quando.

Observações necessárias na rotulagem
Após abertura consumir no próprio dia. Atenção: rejeitar a embalagem se estiver aberta, perfurada ou der mostras de
violabilidade da selagem.
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