Descrição/Ficha técnica do produto

Denominação do produto

Piadina / pão ázimo

Ingredientes

Farinha, banha, sal, água

Características do produto

Produzido sem o uso de conservantes ou emulsionantes de
modo artesanal;
Peso unidade - 120 gr;
Dimensão – 30cm x30cm; (tamanhos personalizados possíveis)
Cor: Creme com manchas mais escuras/castanhas;
Odor: característico;
Sabor: característico;
Aspeto – Redondo/ achatado;

Valores Nutricionais

Declaração Nutricional
Valores nutricionais médios por

Valor energético
Hidratos de carbono
Dos quais Açúcares
Gorduras/Lípidos
Dos quais Saturados
Proteína
Sal
Fibra

100g

%DR*

1391 KJ/
331 kcal
50 g
2.3 g
10.8 g
4.19 g
7.3 g
1.05 g
2.2 g

16,5 %
19,2 %
2,5 %
15,4 %
20,9 %
24,6 %
17,5 %
--

*DR- Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal)

Embalagem

Peso unidade (120 gr) – Embalagens de 5 unidades (605 gr)
Embalagens de 20 unidades (2.4kg)
Material – sacos vácuo compostos por películas PA (Poliamida)
e PE (polietileno) com certificação para uso em indústria
alimentar;
Sistema de fecho selagem térmica;

Condições de armazenagem

Temperatura controlada de +2º a +8º C após fase de
arrefecimento natural;
Possibilidade de congelamento do produto sem afetar
características essenciais (-15ºC a -18ºC);

Condições de transporte

Transporte efetuado por viatura própria com as condições
adequadas à entrega do produto fresco.

Prazo de validade

Fresco /temp. +2ºC a +8ºC -20 dias
Congelado/temp. -15ºC a -18ºC – 90 dias

Local de venda

Estabelecimentos de venda a retalho (supermercados,
mercearias, outros); Para venda direta ao consumidor;
Estabelecimentos na área da restauração (restaurantes, bares,
cafés, street food, eventos, catering e outros);

Recomendações

Não danificar as embalagens. Produto delicado e frágil. Não
colocar as embalagens em local húmido ou com temperaturas
elevadas. Não usar micro-ondas na confeção.

Rotulagem

Contém: lista de ingredientes, valores nutricionais de acordo
com a legislação em vigor, datas de validade, data de
embalamento/produção, lote, modo de conservação, instruções
de confeção, recomendações e outras sugestões, certificado
ponto verde, simbologia relativa à reciclagem da embalagem,
contatos (identificação fiscal e website oficial da empresa);
identificação do peso da embalagem e número de unidades.

Condições de utilização

Produto final Fresco, pré-cozinhado.
Modo de preparação (geral): Numa frigideira antiaderente e
previamente bem aquecida, coloque a piadina e vire 4 a 5 vezes
por cerca de 2 minutos, até esta ficar tostada e mais clara.
Juntar ingredientes a gosto, dobrar e servir quente.
Este tipo de pão pode ainda ser utilizado como base de pizza,
wrap, entradas ou como substituto do pão.
Mais informações sobre modos de preparação no website oficial
www.piadinainfo.pt

Legislação aplicável

- Decreto-Lei nº 73/2015 de 11 de Maio;
- Decreto-Lei nº169/2012 de 1 de Agosto;
- Portaria nº52/2015 de 26 de Fevereiro;

Identificação do seu uso pretendido
- Produto alimentar para consumo destinado à população em geral, exceto a intolerantes a glúten
(presente na farinha de trigo).

Código do produto

Código de Barras
(Embalagem 5 unidades)

2012197018063

