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Reprodução proibida   

 

 
 
 

Paletização 
Dimensões da palete: Comprimento (1,2 m) x Largura (0,8 m) x Altura (1,50 
m) 
Nº caixas (3Kg)/Palete: 9 de base x 9 de altura 
Nº sacos (3,750Kg)/Palete: 5 de base x 10 de altura  
Nº caixas (4Kg)/Palete: 9 de base x 9 de altura 

Nº sacos (5Kg)/Palete: 5 de base x 10 de altura 

 
Prazo de Validade 
12 Meses (365 dias). 
 

Declaração Nutricional (Valores médios por 100gr) 
Valor Energético                               
 

411 Kcal/100gr 

1740 Kj/100gr 
Hidratos de Carbono 82,9 g/100gr 
    Dos quais açucares 26,5 g/100gr 
Lípidos 5,8 g/100gr 

    Dos quais saturados 2,9 g/100gr 

Proteínas 6,8 g/100gr 

Sal 0,7 g/100gr 

Características Microbiológicas 
Tipo Microrganismos Valor 

Admissível 
Unidades 

Valores de 
referência 
do INSA 

(G1) 

Contagem de microrganismos totais 
(30º C) 

≤ 1x104 Ufc/g 

Bolores (25ºC) ≤ 1x102 Ufc/g 

Leveduras (25ºC) ≤ 1x104 Ufc/g 

Contagem de Staphylococcus coag.(+) < 1x102 Ufc/g 

Contagem de bactérias coliformes 
totais (30ºC) 

≤ 1x102 Ufc/g 

    

Alergénios Presente Vestígios 

Glúten   
Ovo   

Frutas de casca rija   

Leite   

Soja  
 

 
 

 
O produto cumpre os limites definidos no Regulamento n.º 1881/2006 
(micotoxinas e metais pesados), no Regulamento n.º 396/2005 (pesticidas) 
e no Regulamento n.º 1333/2008 (aditivos alimentares) e posteriores 
alterações.  

 
Observações 

Géneros Alimentícios pré-embalados  
 
Produto não submetido a radiação ionizante. 
 

Aprovado: Departamento da Qualidade 

 

 

Produto: Biscoito Argolas 

 
Descrição 
Produto resultante da selecção dos melhores ingredientes e da tradição 
familiar que ainda perdura na fórmula e na preparação dos melhores 
produtos. 
 

Ingredientes 
Farinha de trigo (GLÚTEN), açúcar, água, gordura vegetal [óleos e 
gorduras de origem vegetal simples (óleo de palma e seus derivados e 
óleo de girassol em proporções variáveis), água, sal, emulsionantes 
(mono-diglicéridos), aromas, corante orgânico natural (beta caroteno), 
antioxidante (extracto natural rico em tocoferóis e palmitato de ascorbilo), 
regulador de acidez (ácido cítrico)], sal, corante (E150b), levedantes 
(hidrogenocarbonato amónio e hidrogenocarbonato sódio) e aroma de 
coco. 
Pode conter vestígios de OVO, LEITE, SOJA e FRUTOS DE CASCA 
RIJA. 

 
Peso Líquido 
Embalagens de 250gr, 375g e 500gr. 
 
Caixas de 12x250gr=3kg 
Caixas de 16x250gr=4kg 
Sacos de 10x375gr=3,750Kg  
Sacos de 10x500gr=5Kg 
 

Condições de Conservação 
Conservar em local seco e fresco ao abrigo dos raios solares. 
 

Instruções de Uso e Utilização Prevista 
Produto pronto a consumir. 
Produto pode ser consumido pela população em geral, exceto os 
alergénicos ou intolerantes a algum dos ingredientes 
 
Características dos Materiais utilizados no Embalamento 
Sacos em BOPP – Polipropileno Bi-orientado. 

Acondicionamento 
Caixa de cartão canelado para embalagens de 12x250g e 16x250g ou 
saco para embalagens de 375g e 500gr, com as seguintes dimensões: 
 
Caixa de cartão canelado (12x250g): 
Altura:17,5cm 
Largura: 26cm 
Comprimento:38,5cm 
 
Caixa cartão canelado (16x250g): 
Altura: 22cm 
Largura: 29cm 
Comprimento: 40,5cm  

Saco de plástico: 
Altura: 15cm 
Largura:37cm 
Comprimento:62cm 

Impressão de lote e prazo de validade.  


