
 

 

FICHATÉCNICA
 

QUICHE DE PALMITO1
 

DESCRIÇÃO 
Quiche assada-congelada pronta para 

 
INGREDIENTES 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico,margarina,creme à base de leite, creme de leite e 
gordura vegetal, palmito, ovo pasteurizado, cebola, 
requeijão, molho de tomate, parmesão, leite integral, sal, 
soro de leite,alho, óleo de soja, caldo de galinha, salsa e 
açúcar. 
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉMOVO, DERIVADOS DE TRIGO 
E SOJA.  PODE CONTER CENTEIO, CEVADA E 
AVEIA. 
 

FORMAFÍSICA 
Massa Gelada de forma cilíndrica de peso, em média

 
 

MODODEPREPARO 
1- Pré-aqueça o forno na temperatura 

indicada na tabela abaixo (*).
2- Retire as quiches da embalagem e 

coloque junto com a forma de papel e 
distribua em assadeira 
mínima de 3 cm entre elas.

3- Leve ao forno, e aqueça
tabela abaixo e/ou até seu centro estar 
totalmente aquecido (**). 

Uma vez descongelado, este produto não 
deve ser novamente congelado.

 
ORIENTAÇÕES 
 

 Ajustes de fornos podem ser
padrões abaixo. 

 
Equipamento Temperatura (*) 

Doméstico 200°C 
Lastro 180°C 
Turbo 180°C 

 
RENDIMENTO 

Cada caixa contém 8 unidades de 12
 
 

 
CÓDIGO DO PRODUTO 

Tipo de produto Código do 
1 Kg 200292

 

 

 

CA 

125g 

para aquecimento. 

ecida com ferro e ácido 
creme de leite e 

palmito, ovo pasteurizado, cebola, 
requeijão, molho de tomate, parmesão, leite integral, sal, 
soro de leite,alho, óleo de soja, caldo de galinha, salsa e 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. 
OVO, DERIVADOS DE TRIGO 

ENTEIO, CEVADA E 

em média,120 g. 

aqueça o forno na temperatura 
indicada na tabela abaixo (*). 
Retire as quiches da embalagem e 
coloque junto com a forma de papel e 

em assadeira com distância 
mínima de 3 cm entre elas. 

aqueça conforme a 
seu centro estar 

Uma vez descongelado, este produto não 
deve ser novamente congelado. 

odem ser diferentes dos 

Tempo (**) 
15 min 
15 min 
10 min 

Cada caixa contém 8 unidades de 125g 

do produto 
200292 

EMBALAGEM 
1. Caixa de papelão virgem resinada internamente
2. Produto acomodado em duas colméias, separado por uma 

divisória. 
 
 

PALETIZAÇÃO 
Tipo de produto Lastro (u

1 Kg 12 

 
ARMAZENAMENTO 

1. Em Câmara Frigorífica a 
2. Em Freezer a -18°C.
3. Em Refrigerador a -

 
PRAZO DEVALIDADE 

1. 180 dias, quando mantido a
2. 30 dias, quando mantido a 

 
INFORMAÇÃONUTRICIONAL

 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

 
Porção de 125 g (

   
Quantidade por porção

 
Valor Energético 

 
366 Kcal = 1537

 
Carboidratos 

 
33 g 

 
Proteínas 

 
8,0g 

 
Gorduras Totais 

 
23 g 

 
Gorduras Saturadas 

 
8,8g 

 
Gordura Trans 

 
0g 

 
Fibra Alimentar 

 
1,5 g 

 
Sódio 

 
775 mg 

(*) Valores diários de referência com base em uma 
valores diários podem ser maiores oumenores dependendo 
energéticas. Resoluções RDC/ANVISA n° 359 e 360/03.

(**) Produto desobrigado do registro conforme Resolução n°23 da ANVISA, de 15 de março 
de 2000 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGODE BARRA 
Tipo de produto 

1 Kg 

 

 

resinada internamente de 1 Kg. 
Produto acomodado em duas colméias, separado por uma 

un) Empilhamento (un) 
17 

rigorífica a -18°C. 
18°C. 

-12°C. 

dias, quando mantido abaixo de -18°C. 
0 dias, quando mantido a -12°C. 

ONAL 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

g (1 unidade) 

Quantidade por porção 
 
%VD(*) 

1537 kj 
 
18% 
 

          11% 
 
11% 
 
41% 
 
40% 

"VD não estabelecido" 
 
6% 
 
32% 

uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kJ. Seus 
menores dependendo de suas necessidades 

e 360/03. 

desobrigado do registro conforme Resolução n°23 da ANVISA, de 15 de março 

Código de Barra 
7898609433069 


