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1 - DESCRIÇÃO DO  PRODUTO 
 
Variedades:  
 
Maçã 
 
Denominação de venda: Bebida refrigerante de sumo de Maçã.  Contém açúcar e edulcorantes. 
 

Ingredientes: água, açúcar, sumo de maçã à base de concentrado: 16%, regulador de acidez: 
ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico, aroma, corante: caramelo de sulfito de amónio e 
edulcorantes: aspartamo e acessulfame K. 
Contém uma fonte de fenilalanina. 
Teor mínimo de sumo: 16%  

 
F.Tropicais 

 
Denominação de venda: Bebida refrigerante de sumo de Frutos Tropicais. Contém açúcar e 
edulcorantes 
 
Ingredientes: água, açúcar, sumo de frutos tropicais à base de concentrado: 12%, regulador de 
acidez: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico, corante: beta caroteno, aroma natural e 
edulcorantes: aspartamo e acessulfame K. 
Contém uma fonte de fenilalanina. 
Teor mínimo de sumo: 12%  
 
Ananás 

 
Denominação de venda: Bebida refrigerante de sumo de ananás. Contém açúcar e edulcorantes 
 
Ingredientes: água, açúcar, sumo de ananás à base de concentrado: 10%, regulador de acidez: 
ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico, corantes: beta caroteno e luteína, edulcorantes: 
aspartamo e acessulfame K e aroma. 
Contém uma fonte de fenilalanina. 
Teor mínimo de sumo: 10%  

 
Laranja: 

 
Denominação de venda: Bebida refrigerante de sumo de laranja .Contém açúcar e edulcorantes 
 
Ingredientes: água, açúcar, sumo de laranja à base de concentrado: 11%, regulador de acidez: 
ácido cítrico, aromas, antioxidante: ácido ascórbico, corante: beta caroteno e edulcorantes: 
aspartamo e acessulfame K. 
Contém uma fonte de fenilalanina. 
Teor mínimo de sumo: 11% 
                                           
Marca: Fresky 
 
Quantidade líquida: 1 L e; 200 ml e;  
 
Conservação: Conservar no frigorífico depois de aberto 
 
Instruções de utilização: Deve beber-se fresco. Agitar antes de abrir. 
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Validade:10 meses 
 
Sistema de codificação do lote: Data de validade; nº máquina; hora de embalamento 
 
 
2.1 - Características Organolépticas 
 

Caracte 
rísticas 

Requisito 
Ananás Maçã Laranja F.Tropicais 

Cor Laranja 
amarelado 

Castanho claro 
dourado 
transparente 

Laranja Laranja amarelado 

Cheiro Característico a 
ananás, isento de 
cheiros estranhos 
ou anormais 

Característico a 
maçã, isento de 
cheiros 
estranhos ou 
anormais 

Característico a 
laranja, isento 
de cheiros 
estranhos ou 
anormais 

Característico a 
f.tropicais, isento de 
cheiros estranhos ou 
anormais 

Sabor Característico a 
ananás, isento de 
sabores estranhos 
ou anormais 

Característico a 
maçã, isento de 
sabores 
estranhos ou 
anormais 

Característico a 
laranja, isento 
de sabores 
estranhos ou 
anormais 

Característico a 
F.Tropicais, isento de 
sabores estranhos ou 
anormais 

Textura Homogénea; 
formação de 
ligeiro depósito 

Homogénea; 
formação de 
ligeiro depósito 

Homogénea; 
formação de 
ligeiro depósito 

Homogénea; formação 
de ligeiro depósito 

 
2.2 - Características Microbiológicas 
 

Característica Método de ensaio Requisitos 
Contagem microorganismos a 
30ºC 
 

Baseada na ISO4833 <1 col/10 ml 

Contagem de bolores e leveduras 
 

Baseada na ISO7959 <1 col/10 ml 

 
2.4 - Características nutricionais: 
 
Valor nutricional 
médio por 100 ml 

Ananás Laranja Maçã F.tropicais 

Valor energético  27 kcal  (116 kJ) 21 kcal    (88 kJ) 29 kcal    (124 kJ) 27 kcal  (116 kJ) 
Proteínas:  
 

 
0,1 g 

 
0,1g 

 
0,1 g 

 
0,1 g 

 
Hidratos de 
carbono:   
 

 
6,7 g 

 
5,1 g 

 
7,2 g 

 
6,7 g 

Lípidos:  
 

0 g 0 g 0 g 0 g 
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3- CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM 
3.1 - Embalagem:  
 
Formato: Embalagem tetra ( individual de 1L ; individual ou em pack de 3x200ml )  
 
 
4 –  Regulamentação 
 
Produto em conformidade com a legislação em vigor e respectivas rectificações, nomeadamente: 
 

• Regulamento (CE) nº 2073/2005 da Comissão de 15 de Novembro de 2005, relativo a 
critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios; 

 
• Regulamento (CE) nº 466/2001 de 8 de Março de 2001 que fixa os teores máximos de 

certos contaminantes presentes nos géneros alimentícios; 
 

• Regulamento (CE) nº 2375/2001 de 29 de Novembro de 2001 que altera o Regulamento 
(CE) nº 466/2001 da Comissão que fixa os teores máximo de certos contaminantes 
presentes nos géneros alimentícios  

 
• Indicação de ingredientes considerados alergéneos  

 
  
Ingredientes Alergéneos (Decreto – Lei nº 126/2005) Presença Ausência 
Cereais que contêm glúten, nomeadamente trigo, centeio, 
cevada, aveia 

 x 

Crustáceos e produtos à base de crustáceos  x 
Ovos e produtos à base de ovos  x 
Peixes e produtos à base de peixes  x 
Amendoins e produtos à base de amendoins  x 
Soja e produtos à base de soja  x 
Leite e produtos à base de leite, incluindo lactose   x 
Frutos de casca rija, ou seja, amêndoas, avelãs, nozes comuns, 
castanhas de caju, nozes pécan, castanhas do brazil, pistácios, 
nozes de macadâmia e do Queensland e produtos à base de 
frutos de casca rija. 

 

x 

Aipos e produtos à base de aipos  x 
Mostarda e produtos à base de mostarda  x 
Sementes de sésamo e produtos à base de sementes de 
sésamo 

 x 

Dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10 
mg/kg ou 10mg/l expressos em SO2 

 x 

Tremoços e produtos à base de tremoços   x 
Moluscos e produtos à base de moluscos  x 
 

• Indicação de ingredientes OGM  
Ingredientes OGM  Presença Ausência 
De acordo com o regulamento 1829/2003 e 1830/2003   x 
  


