
Apresentação: Embalagem
Latas

Garrafas

Características Físicas:

Características Organolépticas:

mente a queimado ou caramelizado.

Identificação e Apresentação Produto:

Ciclo Produtivo (por dia fabrico):

luta exclusão dos cultivares amarelos, ou do concentrado de tomate dos mesmos cultivares, por adição de água, acondicionado em recipi-
ente hermeticamente fechado e submetido a um tratamento térmico adequado, destinado a evitar futura deterioração.

35 000 garrafas 1lt
15 000 latas 3 kg

Capacidade
3 kg

FICHA TÉCNICA

MARCA: DIHOR
POLPA DE TOMATE

POLPA DE TOMATE, género alimentício obtido da concentração do tomate dos cultivares do Licopersicum esculentum miller , com abso-

0,2; ½ e 1 Lt

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

120 000 garrafas 200 ml
50 000 garrafas ½ lt

Características Produto:

dões ou bolores. Não podem em caos algum, ser utilizados frutos tratados com pesticidas, cujos resíduos não

Lata 3 kg

sejam elimináveis ou redutíveis a teores inócuos.

Composição Quantitativa:

Garrafa ½ lt
Garrafa 1 lt

Consistência Deve ser característica e  produto deve escorrer quando vertido.

Sabor agradável,característico de um produto correctamente transformado isento de sabor estranho, nomeada-

Cor Vermelha

Sabor e Aroma

Embalagem
Garrafa 0,2 lt

Produto pastoso, macroscopicamente isento de sementes, tendo em suspensão uma parte apreciável da polpa 

Sumo de tomate concentrado, sal e regulador de acidez (ácido cítrico).Composição qualitativa:

do fruto, podendo apresentar depósito. É admissível a presença de partículas grosseiras da polpa, desde que 
não sejam susceptíveis de prejudicar a qualidade do produto. É inadmissível a tendência para a separação da fa-
se sólida da líquida.
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O tomate utilizado, de variedades vermelhas, deve apresentar-se inteiro, fresco,são e no estado de maturação in-
dustrial. Deve ser submetido a escolha e lavagem prévias, de tal modo que, pelo exame visual, não revele podri-Qualidade



10%

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 36 meses da data de fabrico.

pH 4,5

1 - Deduzindo o sal adicionado; 2 - expresso em ácido cítrico monohidratado em relação ao resíduo seco solúvel.

                                     6 latas de 3 kg por placa.

Paletização: em europaletes (1,2m X 0,8 M) Embalagem Nº placas

Depois da abertura da embalagem, o produto deve ser consumido de imediato. Caso tal não seja possível,o produto deve ser acondiciona-

Características Analíticas:

Conselhos Utilização/Aplicação:

Acidez total 1,2

11%
Cloretos expressos em cloreto de sódio 3%

Características Limite Máximo

                                     6 garrafas de 1 lt por placa.
                                    12 garrafas de ½ lt por placa.

Período Consumo/Duração:

Acondicionamento/Paletização:
Acondicionamento: 12 garrafas de 200 ml por placa.

do em frigorífico, num recipiente de louça ou vidro e deve ser consumido o mais rapidamente possível.

Resíduo seco solúvel 1

Garrafas 200 ml 154
Garrafas ½ lt 70

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

Garrafas 1 lt 64
Latas 3 kg 35

Legislação:


