
As informações apresentadas são válidas na data da publicação do documento e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Recomendações para a preparação do 
produto mencionado acima são apenas directrizes sendo dependentes do equipamento utilizado. 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

PRODUTO: Pudim Tipo Francês   

Descrição do produto: Sobremesa congelada pronta a consumir 

  

INGREDIENTES 
OVOS, LEITE, açúcar, VINHO do Porto, xarope de glucose, água. 

 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA POR 100 GRS DE 
PRODUTO 

 Por 100 g 

Energia Kcal 358 

Energia Kj 1496 

Proteínas (g) 4,6 

Hidratos de 
Carbono (g) 

47,7 

Dos quais 
Açúcares (g) 

47,1 

Lípidos (g) 16,5 

Dos quais 
saturados (g) 

5,6 

Fibras (g) 0,1 

Sal (g) 0,05 

 
VIDA ÚTIL APÓS PREPARAÇÃO 

 

Produto congelado. Armazenar o produto a ≤-18ºC. Após iniciar descongelação 
não voltar a congelar. Descongelar e conservar o produto em equipamento de 

refrigeração entre 0 e 4⁰C. Consumir no prazo de 4 dias após descongelação. 
 
 

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 
 

No âmbito dos Regulamentos (CE) nº 1829 e 1830/2003, em vigor desde Abril de 2004, 

e no cumprimento da política definida, todos os ingredientes utilizados não são 

constituídos, não contêm, nem são produzidos a partir de OGM’s, conforme informação 

escrita dos respectivos fornecedores. 

 

 

 

ALERGÉNIOS 
 
 

Presentes 
no 

produto 

Presentes na 
linha de 

produção 

Presentes 
na 

empresa 

CEREAIS QUE CONTÊM 
GLÚTEN - trigo, centeio, 
cevada, aveia, espelta, kamut e 
produtos à base de cereais. 

 ● ● 

CRUSTÁCEOS e derivados.    

OVOS e derivados. ● ● ● 

AIPO e derivados.    

MOSTARDA e derivados    

DIÓXIDO DE ENXOFRE E 
SULFITOS em concentrações 
superiores a 10 mg / kg ou 10 
mg / l expressos em SO2 

●   

SEMENTES DE SESAMO e 
derivados 

  ● 

AMENDOINS e produtos à 
base de amendoim 

  ● 

SOJA e produtos derivados  ● ● 

LEITE e produtos à base de 
leite (incluindo LACTOSE) 

● ● ● 

FRUTOS DE CASCA RIJA 
(amêndoa, avelã, noz, castanha 
de caju, noz pecan, noz do 
brasil, pistácios, nozes da 
macadâmia e do Queensland) e 
produtos derivados 

  ● 

PEIXE e derivados de peixe    

TREMOÇO e produtos à base 
de tremoço 

   

MOLUSCOS e produtos à base 
de moluscos 

   

 
 
DURABILIDADE APÓS CONGELAÇÃO:  9  meses

OUTRAS INFORMAÇÕES  

OPÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO 

CÓDIGO 
INTERNO 

DESIGNAÇÃO 
UNI POR 

CX 
INDICAÇÕES DE CONSUMO 

DIMENSÕES CX 
(mm) 

CARACTERISTICAS DE 
PALETIZAÇÃO 

20321 Pudim Tipo Francês Pequeno 1 kg 8 
Depois de descongelado pronto a 
consumir 280 x 280 x 210 

Cx por euro-palete: 48 cx (8 x 6) 
Altura da palete: 1.26m 
Peso líquido (kg): 384,0 
Peso bruto (kg): 436.2 

20420 Pudim Tipo Francês Grande 1,6 kg 4 
Depois de descongelado pronto a 
consumir 400 x 200 x 230 

Cx por euro-palete: ----- 
Altura da palete: ---- 
Peso líquido (kg): ---- 
Peso bruto (kg): ---- 

 

Parâmetros 
Microbiológicos 

Características físicas 

Enterobacteriaceaes: <10^2/G                        Forma: redonda 

Salmonella: negativo em 25 G Cor: dourado 

Listeria monocytogenes: negativo 

em  25 G 

 

PT 
NPC 19 

CE 
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