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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
Designação: Manteiga pasteurizada com sal 
Marca: Mimosa  
Quantidade líquida:10kg; 250g e;  125g e; 10g e       
Conservação:  Conservar a temperatura inferior a 6ºC  
Validade: 6 meses 
Lote: Data de validade e hora de embalamento 
 
2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1 - Ingredientes: 
Nata pasteurizada, sal (aprox. 1,2%)  e fermentos lácteos 
 
2.2 - Características Organolépticas 
 
 Aspecto ( anexo VII do Reg(CE) Nº 213/2001)  --------------------  4 
 consistência ( anexo VII do Reg(CE) Nº 213/2001) ---------------- 4 
 Aroma ( anexo VII do Reg(CE) Nº 213/2001) -----------------------  4 
 
2.3 - Características Microbiológicas 
 
 Coliformes  -------------------------------------- ausência em 1g 
 Listeria monocitogenes  ------------------------- ausência em 25 g 
 Salmonela spp  ----------------------------------- ausência em 25 g 
 
2.4 - Características Físico-químicas 
 
 Teor de matéria gorda % ( m / m ) -------------------------------- 80-81,9 
 Acidez (expressa em cm³ NaOH N por 100 g de manteiga) --------   5 

 Teor de água % ( m / m ) -------------------------------------------   16 

 Ácidos gordos livres  ------------------------------------------------   0,3% em ácido oleico 

 
3 - CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM 
 
3.1 - Embalagem Primária:  
 Caixa termoformada com tampa em alumínio: 10 g  
 Caixa em polipropileno com tampa em polipropileno e tampa interior em papel vegetal:  
250 g  e 125g 
 Caixa de cartão revestida interiormente com saco de plástico: 10 kg 
 
3.2 - Embalagem Secundária (Acondicionamento) 
Produto acondicionado em caixa de cartão. 
 
 
 
4 –  Regulamentação 
 
Produto em conformidade com a legislação em vigor e respectivas rectificações, nomeadamente: 

 Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 
2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios; 

 Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 
2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios; 
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 Regulamento (CE) nº 2073/2005 da Comissão de 15 de Novembro de 2005, relativo a 
critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios; 

 Regulamento (CE) nº 396/2005 de 23 de Fevereiro de 2005 relativo aos limites máximos 
de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais, de origem vegetal ou animal; 

 Regulamento (CEE) de 26 de Junho de 1990 que prevê um processo comunitário para o 
estabelecimento de limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários nos 
alimentos de origem animal; 

 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  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 expressos em SO2 

 x 

 
 Indicação de ingredientes OGM  
 

Ingredientes OGM  Presença Ausência 

De acordo com o regulamento 1829/2003 e 1830/2003   x 

 


