FICHA TÉCNICA
Empada de Frango 20 g

ARMAZENAMENTO

DESCRIÇÃO

1.
2.
3.

Empada de Frango 20 g – Crua Congelada
INGREDIENTES

Em Câmara Frigorífica a -18 °C.
Em Freezer a -18 °C.
Em Refrigerador a -12 °C.

PRAZO DE VALIDADE

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina,
peito de frango, cebola, requeijão, molho de tomate, ovo líquido
pasteurizado, amido modificado, azeitona fatiada, proteína de
soja texturizada, alho, caldo de galinha, sal, gema de ovo
líquida pasteurizada, soro de leite, gergelim, suco de limão,
salsa, preparado para colorífico, óleo de soja, azeite, folha de
louro, orégano e pimenta do reino.

1.
2.

180 dias, quando mantido abaixo de -18 °C.
30 dias, quando mantido a -12 °C.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 20 g ( 1 unidade)

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

OBS: O produto já está pincelado com Gema;

2345-

Pré-aqueça o forno na temperatura indicada na
tabela abaixo (*)
Retire a quantidade desejada de produto
congelado da embalagem e distribua na
assadeira;
Asse conforme indicado na tabela abaixo e/ ou
até dourar (**);
Após esfriar retirar das formas de alumínio e
consumir ou colocar na estufa pré aquecida;
Uma vez descongelado, este produto não deve
ser novamente congelado. Não Levar ao
Microondas.

ORIENTAÇÕES
•

%VD (*)

53 kcal = 223 kJ

3%

Carboidratos

5,0 g

2%

Proteínas

1,1 g

1%

Gorduras Totais

3,2 g

6%

Gorduras Saturadas

1,0 g

4%

Gordura Trans

0,3 g

(**)

Fibra Alimentar

1,4 g

5%

Sódio

83 mg

3%

Valor Energético

MODO DE PREPARO

1-

Quantidade por
porção

Ajustes de fornos podem ser diferentes dos
padrões abaixo.

Equipamento

Temperatura (*)

Tempo (**)

Doméstico
Lastro
Turbo

200°C
180°C
180°C

30 min
30 min
30 min

RENDIMENTO
Aproximadamente 44 a 50 unidades por embalagem
CÓDIGO DO PRODUTO
Tipo de produto
1 kg Pacote
5 kg Caixa

Código do produto
200186
400318

EMBALAGEM

1. Primária: BOPP -1,0 kg
2. Secundária: Caixa papelão 5 kg ( 5 pacotes de 1 kg)

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.

