
 

  

 
  

FICHA TÉCNICA 
 

BOLINHO DE SALSICHA 
BUFFET-CRU 

20 g 

DESCRIÇÃO 

 
Bolinho de salsicha cru congelado pronto para fritura. 

 

INGREDIENTES 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
salsicha, margarina, cebola, molho de tomate, farinha de 
soja, soro de leite, sal, óleo de soja, farinha de 
empanamento, derivado de milho, espessante e 
especiarias.CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. 

  
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE    
E SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO, CEVADA, 
CENTEIO E AVEIA. 

 
FORMA FÍSICA 

 
Salgado cru congelado de forma em cilíndrico de peso, em média, 
20 g. 

 
MODO DE PREPARO 
 

1- Retire do freezer 10 minutos antes de fritar.  

2- Em fritadeira ou tacho, aqueça a gordura a 

170ºC.  

3- Coloque o produto de acordo com a quantidade 

recomendada pelo fabricante do equipamento. 

4- Fritar por 100 segundos, ou até dourar. 

Uma vez descongelado, este produto não deve 

ser novamente congelado. 

 

ORIENTAÇÕES 
 

• Os salgados devem ser fritos em volume de 
óleo que os cubra totalmente. 

• O número de salgados fritos de uma única vez 
deve ser proporcional a capacidade de seu 
cesto e sua fritadeira. 

 

RENDIMENTO 
Para pacotes de 1 kg, contém 50 unidades (em 

média). 

 
 
 
 
CÓDIGO DO PRODUTO 

Tipo de produto Código do produto 

1 kg 200086 

5 Kg 400169 

 

  EMBALAGEM 

 
1. Saco PEBD virgem de 1 kg 
2. Sacos acomodados em caixas de papelão virgem de 5 

kg 

 

PALETIZAÇÃO 
Tipo de produto Lastro (un) Empilhamento (un) 

5 kg 12 5 

  
ARMAZENAMENTO 

1. Em Câmara Frigorífica a -18 °C. 

2. Em Freezer a -18 °C. 

3. Em Refrigerador a -12 °C. 

 
PRAZO DE VALIDADE 

1. 180 dias, quando mantido abaixo -18 °C. 
2. 30 dias, quando mantido a -12 °C. 

 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
 

 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

 
Porção de 60 g (3 unidades) 

  
 
Quantidade por porção 

 
%VD(*) 

 

Valor Energético 

 

139 Kcal = 583 kj 

 

7% 

 
Carboidratos 

 
17,6 g 

 
6% 

 

Proteínas 

 

3,9 g 

 

5% 

 
Gorduras Totais 

 
5,9 g 

 
11% 

     
  Gorduras Saturadas 

 
1,6 g 

 
7% 

     
  Gordura Trans 

 
0,8 g "VD não estabelecido" 

 
Fibra Alimentar 

 
0,9 g 

 
4% 

 

Sódio 

 

316, mg 

 

13% 

(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores  ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

 

CÓDIGO DE BARRA 
Tipo de produto Código de Barra 

1 kg 7898609430839 
 

5 kg 17898609430850 
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