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Por 100 g VDR %

342/1424 17

24 34

11 54

22 9

1,6 2

1,3 5

9,9 20

0,9 15

    Dos quais: açúcares (g)

EMPADA DE CARNE (470g)

FICHA TÉCNICA

Modo de 

preparação

Forno: Pré-aquecer o forno a 200ºC. Retirar o produto da embalagem e colocar em

recipiente apropriado e devidamente untado. Após pincelar com ovo, colocar o produto no

centro do forno e deixar cozer durante 40 minutos. O tempo indicado pode variar de acordo

com o tipo de equipamento utilizado. Acompanhe a confeção do produto.

Ingredientes

Massa folhada (contém glúten), carnes variadas cozidas (18%) [suíno (8%), bovino (6%),

frango (4%)], cebola, cogumelos, leite (contém lactose), natas (contém lactose), chouriço

(1%) (contém soja), azeitona, vinho branco (contém sulfitos), óleo vegetal de girassol,

pimento, amido de milho, farinha (contém glúten), alho, caldo de galinha (contém glúten,

ovo e soja), sal e pimenta.

Empada de carne confecionada e 

embalada com enorme qualidade para 

garantir a satisfação do cliente. Uma 

excelente refeição.

Simplesmente deliciosa!

A Açafrão - Sociedade de Catering, Lda exerce um esforço conjunto para garantir a

segurança e a qualidade dos seus produtos. Assim sendo, após preparação e lavagem dos

alimentos, dá-se a confeção do produto. Logo em seguida, realiza-se um abatimento de

temperatura levando valores superiores a 75ºC para intervalo de 0 a 5ºC num curto espaço

de tempo. Nesta fase, o produto é emabalado e submetido a novo abatimento de

temperatura atingido valores inferiores a -18ºC, concedendo maior tempo de prateleira ao

produto. Para finalizar, o produto é etiquetado e armazenado. De salientar que todas as

operações são realizadas sob atmosfera climatizada e com higiene controlada, prevenindo a

proliferação microbiana. 

Etapas da 

produção

Modo de 

conservação

Conservar a temperatura inferior a -18ºC. Após descongelação, conservar entre 0 e 5ºC e

consumir num prazo máximo de 24h.

Valores Médios

Valor energético (kcal/kJ)

Lípidos (g)

   Dos quais: Saturados(g)

Hidratos de carbono (g)

Fibra (g)

Proteína (g)

Sal (g)

VDR: Valor Diário de Referência – Dose de referência para um

adulto médio (2000 kcal/ 8400 kJ);

Informação 

Nutricional
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Peso (kg)

0,470

Peso (kg)

6,010

Camadas Peso (kg)

10 506

Palete

Plástico Cartão Madeira

0,005 0,006 25,000

Pontos críticos de 

controlo (PCC's)

O sistema HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo) permite identificar e

prevenir potenciais perigos à segurança dos produtos. Assim sendo, na produção temos:

PCC1 - Armazenamento; 

PCC2 - Desinfeção;

PCC3 - Confeção; 

PCC4 - Arrefecimento/Ultracongelação.

Prazo de 

validade
2 anos nas condições ideais de conservação.

ITF 14

Primária: Filme propício para produtos alimentares.

Secundária: Caixa de transporte em cartão.

Terciária: Palete de madeira.

Condições de

transporte
Transportar a temperaturas inferiores a -18ºC.

Acondicionamento 

e embalagem

Classificação 

OGM's e Radiações

Este produto não é, nem inclui, organismos geneticamente modificados, nem foi submetido a

radiação durante a sua confeção.

Logística

Taras (kg)

Unidade de Venda Caixa Transporte

Cartão

0,370

Unid/Caixa A x L x P (mm)

 55 x 250 x 180

Quantidade

1

No rótulo do produto consta a denominação do produto, ingredientes, alergénios, lote,

validade, temperatura e modo de conservação, modo de preparação e nome, morada e

contacto do produtor.

Rotulagem

A x L x P (mm)

Unidade de venda

Unidade de Transporte - Caixa

EAN 13

5600733287034

Total de Caixas

80

12

Altura (mm) Caixas p/ Camada

1280 8

200 x 300 x 400 25600733287038

Unidade de Transporte - EuroPalete (80 x 120 cm)
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