
*VDR - Valor Diário de Referência.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo, podem ser maiores ou menores, mediante a idade, sexo e ní-

Valor Energético

Sódio 0,004 g 0,2% 0,001 g
Fibras Alimentares 3,6 g 14% 1,4 g

0,7 g
dos quais saturados 0,4 g 2% 0,2 g

11%
dos quais açúcares 5 g 6% 2 g 2%

Tempo de cozedura 10 a 12 minutos
Aumento de volume > 2,0

Sabor característico, puro e agradável.
Cor uniforme clara, âmbarina.

Odor
Sabor
Cor

Odor característico, puro e agradável.
recipiente e mexer até a massa estar cozida (o centro branco deve quase desaparecer).

nem deformadas ou desagregadas.
As massas devem aumentar aproximadamente para o dobro do volume e aboserver uma 
quantidade de água pelo menos igual a uma vez e meia do peso da massa crua.
A água de cozedura é límpida, não leitosa e não viscosa.

Aspecto antes da cozedura

Após cozedura, as massas são firmes, elásticas e ligeiramente resistentes, não colantes,

Aspecto  

Aspecto depois da cozedura

Aspecto

Massa em forma de bago (com 2 extremidades ponto e agudas).
Ausência de matérias estranhas, incluindo corantes.
Aspecto e dimensões homogéneos sem quebras ou deformações.

Nota: Ensaio de cozedura segundo o Sistema Borásio (aparelho Buhler):
Colocar lt de água 10g sal de cozinha e levar à ebulição. Introduzir 100g de massa, cobrir o

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
vel de actividade física.

Humidade % (ISO712) ≤ 12,5
Cinza (m.s.) (ISO2171) ≤ 0,9
Proteína (% m.s.) (ISO5983) ≥ 11,0

7%
10%

Em 100g %VDR* Por dose(40g)

Resistência à cozedura ≥ 25 minutos

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS

3%

Valores Médios %VDR*

TESTE DE COZEDURA

1%
1%
6%

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / INGREDIENTES
Massa alimentícia de qualidade superior. Sêmola de trigo duro. Contém glúten e pode conter vestígios de ovo.

FICHA TÉCNICA

MARCA: NAPOLITANA

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

0,1%

348 Kcal/1478Kj 17% 139 Kcal/591Kj
Proteínas 12 g 24%

Lípidos 1,8 g

71 g 26% 28 g

MASSA PONTINHA

azeites obtidos directamente de azeitonas.

5 g
Hidratos de Carbono



Acondicionamento final Em filme estirável

Volume 1,08 m3
Tara Aproximadamente 25 Kg

Nº de fiadas / palete 5
Dimensões 1200 x 800 x 1125 mm

Base 11

Nº de un venda ao público / palete 2.200
Nº un transporte / palete 55

PALETIZAÇÃO
Peso líquido 550 Kg
Peso bruto Aproximadamente

Prazo de Validade 24 Meses

Volume 15,01 dm3
Lote (marcações) Com marcação de validade e lote

Embalagem em caixa de cartão branco
EMBALAGEM DE TRANSPORTE

Dimensões exteriores Aproximadamente 491 x 156 x 196 mm

Contagem microrganismos 30ºC (ISO4833/NF V 08 051) ≤ 5000 ufc/g
Contagem de Coliformes totais (ISO4832) ≤ 10 ufc/g
Pesquisa de Escherichia coli (ISO16649) ≤ 10 ufc/g

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Contagem de Bolores e Leveduras (ISO7954) ≤ 500 ufc/g

Peso líquido 10 Kg

O material da embalagem é apto para estar em contacto com os produtos alimentares.
MATERIAL DA EMBALAGEM

Dimensões exteriores Aproximadamente 160 x 110 x 20 mm

CONTAMINANTES

Conservar em local fresco e seco e ao abrigo da luz.
CONSERVAÇÃO

Peso bruto Aproximadamente  

Volume 352,00 cm3
Lote (marcações) Com marcação de validade e lote
Prazo de Validade 24 Meses

nª un/un transporte 40

MATERIAL DA EMBALAGEM
Descrição da embalagem Pré-embalado em película complexada, tipo flow pack.

Tara Aproximadamente 167 g

Descrição da embalagem

IDENTIFICAÇÃO
Todos os pré-embalados são identificados com data de durabilidade mínima (MM-AAAA) e lote (L DSSAT)

De acordo com a legislação da UE.

(Validade: MM - Mês AAAA - Ano / Lote: L - Lote D- Dia da semana SS - Semana A - Ano T - Turno)
Idiomas que constam na embalagem venda ao público:português,espanhol,francês,inglês,alemão e árabe.

Código de barras (ITF14) 2 560 1761 625557

Código de Barras (EAN) 5601761625553 (EAN13)

Peso líquido 250 g
Tara Aproximadamente  


