
Apresentação: Embalagem
Latas
Frascos

Calibre

Características Organolépticas:

Ingrediente
Grão
Água
Sal

E385 400

pH: 5,5 a 6,6
Teores Máximos Aceitáveis de Contaminantes: De acordo com a legislação em vigor.

545
Lata 3 Kg 2700 1650

P.Escorrido
Lata ½ Kg 425 270

1
Máx.250mg/kg

Embalagem P.Líquido

Lata 1 Kg 850

Frasco 580 ml 540

Composição quantitativa %
64 a 66

25

Textura Uniforme e própria de boa cozedura.

Feijão cozido, água potável, sal e Antioxidantes E385  (apenas nos frascos)Composição qualitativa:

Sabor e Aroma Característicos do feijão cozido. Tendo em conta qualquer ingrediente facultativo que tenha sido adicionado.
Cor Uniforme e característica.

Qualidade

P.Escorrido

Produto:

Cor
Cheiro
Sabor

580 ml

Lote: exemplo: L001 O - "L" é o lote; "001" é o dia 1 de Janeiro e "O" é o ano de 2011.

100 000 latas de ½ Kg
80 000 latas de 1 Kg

Capacidade
1/2Kg; 1Kg e 3Kg

FICHA TÉCNICA

MARCA: DIHOR
GRÃO DE BICO

GRÃO DE BICO COZIDO, género alimentício obtido a partir de sementes rehidratadas a branqueadas de cultivares das espécies Phaseo-

Características Analíticas:

Identificação e Apresentação Produto:

Ciclo Produtivo (por dia fabrico):

Viscosidade

lus spp  e Vigna spp ., adicionado de um líquido de cobertura apropriado,acondicionado em recipiente hermeticamente fechado e subme-
tido a tratamento térmico adequado de modo a complementar a cozedura e garantir a conservação.

20 000 latas de 3 Kg
200 000 frascos de 580 ml

Características Físicas - líquido da cobertura:

Na preparação feijão cozido devem utilizar-se sementes secas,inteiras,limpas e sãs.Não devem ser utilizados fei-

Características Produto:

Pouca consistência de goma
Uniforme,podendo ser ligeiramente turvo

Característico

jões que contenham resíduos/produtos de degradação de pesticidas em teores superiores aos fixados legislação.
Homogéneo
A massa de produto escorrido não deve ser inferior a 60% da massa de água destilada a 20ºC que o recipiente
pode conter completamente cheio e fechado.



Princípios e regras gerias a observar na rotulagem: - Decreto-Lei nº560/99.

Lata 3 Kg 35
Frasco 580 ml 72

Legislação:

Lata ½ kg 108
Lata 1 kg 63

                                     6 latas de 3 kg por placa.
                                    12 latas de 1 kg por placa.

Período Consumo/Duração:

Acondicionamento/Paletização:
Acondicionamento: 12 latas de ½ kg por placa.

do em frigorífico, num recipiente de louça ou vidro e deve ser consumido o mais rapidamente possível.
Depois da abertura da embalagem, o produto deve ser consumido de imediato. Caso tal não seja possível,o produto deve ser acondiciona-
Conselhos Utilização/Aplicação:

                                   12 frascos de 580 ml por placa.
Paletização: em europaletes (1,2m X 0,8 M) Embalagem Nº placas

Elaborado por: DIHOR, A.C.E - Carregado Park, F - 2580-512-CARREGADO - TLF:263 517 610

Poderá ser utilizado em saladas frias ou quentes, pratos cozinhados e sopas.

Enquanto a embaalgem estiver fechada, o produto deve ser consumido preferencialmente até 48 meses da data de fabrico.


