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1. Informação geral 
 
Número do artigo: 6.49873.265 
Denominação do produto: Preparado completo para a elaboração de Entremeios, Tortas, 

Guardanapos e Pão-de-Ló 
Descrição do produto: Preparado completo em pó para a elaboração de Entremeios, Tortas, 

Guardanapos e Pão-de-Ló 
 
 

2. Aplicação / Dosagem  
 
Ingredientes    Entremeios   Tortas & Guardanapos  Pão-de-Ló 
 
BISCUIT DAWN   1000g   1000g      1000g 
Ovos          600g    800g    750 a 900g 
Água             200ml      300+300ml   100 a 0ml 
Temp. cozedura  ±180ºC     ±240ºC  ±180ºC 
Tempo cozedura  ±35min.   ±7min.  ±35min. 
 
Bater todos os ingredientes com varas durante ± 8 minutos em velocidade rápida. 
Para as Tortas e Guardanapos juntar a água por duas fases. Depositar em formas ou tabuleiros 
devidamente forrados e untados. 
O tempo de cozedura varia com a dimensão das formas ou tabuleiros. 
 
 
 

3. Características Organolépticas  
 

Sabor: n/d 

Odor: n/d 

Cor: Bege 

Textura: Pó 
 
 

4. Lista de ingredientes  
 

Ingredientes Descrição E-Nr. Fonte 

Açúcar    Cana-de-açúcar 

Farinha de trigo    Trigo 

Amido de milho    Milho 

emulsionante  Mono e diglicéridos de 
ácidos gordos 

E471 Palma 

emulsionante  Sais de cálcio, potássio e 
sódio de ácidos gordos 

E470a  

emulsionante  Ésteres lácticos de mono e 
diglicéridos de ácidos 
gordos 

E472b  
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Ingredientes Descrição E-Nr. Fonte 

emulsionante  Estearilo-2-lactilato de 
cálcio 

E482 Químico 

emulsionante  Ésteres monoacetiltartáricos 
e diacetiltartáricos de mono 
e diglicéridos de ácidos 
gordos 

E472e  

emulsionante  Ésteres de propilenoglicol 
de ácidos gordos 

E477  

Levedante químico  Difosfato dissódico E450i Químico 

Levedante químico  Bicarbonato de sódio E500ii Químico 

Maltodextrina    Milho, Trigo 

LEITE magro em pó    Leite de vaca 

Espessante  goma xantana E415 Milho 

corante  Beta-caroteno E160ai Químico, Vegetal 
 
 

5. Valores nutricionais  
 
Dados nutricionais por 100g de produto 
 

Energia kJ 1.639 

Energia kcal 386 

Gordura total 5,2 g 

Gordura saturada 3,9 g 

Hidratos de Carbono totais 82,5 g 

Mono-Dissacarídeos 52,7 g 

Proteína total 2,6 g 

Sal 2,5 g 

Sódio 986,4 mg 

 
 
 

6. Parâmetros microbiológicos 
 

Parâmetros Objectivo Mínimo Máximo Método 

Contagem total ufc/g   100000  

Leveduras / Bolores ufc/g   2500  

Bactérias coliformes ufc/g   10000  

Staphylococcus aureus 
ufc/g   10  

 
 
 

7. Parâmetros físico-químicos 
 

Parâmetros Objectivo Mínimo Máximo Método 

Aplicação Conforme 
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8. Condições de embalamento / armazenamento 
 
Embalagem primária: Saco, 15kg 
 
Data de consumo preferencial: 9 Meses 
Condições de armazenamento: ambiente 
 
 

9. Declaração OGM 
 
Este produto não será sujeito a indicação de ingredientes, de acordo com o artigo 13º do Regulamento (CE) 
nº 1829/2003 e 1830/2003 relativos a géneros alimentícios modificados geneticamente, de 22 de Setembro 
de 2003. Esta declaração baseia-se na documentação do fornecedor relativa à origem dos ingredientes 
declarados, complementada com outros dados quando necessário. 
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10. Alergénios (de acordo com ALBA) 
 
+ = presente,   - = ausente,   ? = pode conter vestígios 
 

Proteína de leite de vaca + emulsionante 

Lactose + emulsionante 

Ovo ?  

Proteína de soja ?  

Óleo de soja ?  

Cereais que contêm glúten + Farinha de trigo 

Trigo + Farinha de trigo 

Centeio ?  

Carne de Vaca -  

Porco -  

Frango -  

Peixe -  

Moluscos e crustáceos -  

Milho + Amido de milho 

  corante 

Cacau -  

Legumes/Leguminosas -  

Frutos secos ?  

Amendoins -  

Sésamo -  

Glutamato (E620 - E625) -  

Sulfito (E220 - E228) > 10ppm -  

Coentro -  

Aipo -  

Cenoura -  

Mostarda -  

Tremoço -  
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11. Alergénios (de acordo com Regulamento (UE) N.º 1169/2011) 
 
+ = presente,   - = ausente,   ? = pode conter vestígios 
 

Cereais que contêm glúten (trigo, 
centeio, cevada, aveia, espelta, 
kamut ou estirpes hibridizadas) e 
produtos à base de cereais. 

+ Farinha de trigo 

Crustáceos e produtos à base de 
crustáceos 

-  

Ovos e produtos à base de ovos ?  

Peixes e produtos à base de 
peixe 

-  

Amendoins e produtos à base de 
amendoins 

-  

Soja e produtos à base de soja ?  

Leite e produtos à base de leite 
(incluindo a lactose) 

+ emulsionante 

Frutos secos (amêndoa, avelã, 
noz, caju, noz pécan, castanha 
do Brasil, pistácio, noz de 
macadâmia e noz de 
Queensland) e derivados. 

?  

Aipos e produtos à base de aipos -  

Mostarda e produtos à base de 
mostarda 

-  

Sementes de sésamo e produtos 
à base de sementes de sésamo 

-  

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

-  

Tremoço e produtos à base de 
tremoço 

-  

Moluscos e produtos à base de 
moluscos 

-  
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De acordo com o nosso conhecimento, todas as informações mencionadas acima são correctas e verdadeiras. 
Os parâmetros relevantes para a aprovação estão sujeitos a controlo de versões.  

Nenhum serviço de actualização. 
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12. Informação adicional 
 
Directivas/Regulamentos de legislação alimentar: 

Regulamento (UE) 1169/2011 (Regulamento para rotulagem) e respectivas alterações 
Regulamento (CE) 1333/2008 sobre aditivos alimentares e respectivas alterações 
Regulamento (CE) 1334/2008 relativo a aromas e a determinados ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes, e respectivas alterações 
 
Certificação: 

BRC e Halal 
Este produto apoia a produção de óleo de palma sustentável RSPO, certificado de acordo com a cadeia de 
fornecimento MB. 
 
Contaminantes: 

O conteúdo de certos contaminantes corresponde aos requisitos do Regulamento (CE) 1881/2006 (teores 
máximos de certos contaminantes) e respectivas alterações 
 
Resíduos de pesticidas:  

O produto está de acordo com o Regulamento (CE) 396/2005 relativo à fixação dos níveis máximos de 
resíduos de pesticidas nos géneros alimentícios e respectivas alterações. 
 
Materiais de embalagem: 

Os materiais de embalagem correspondem aos requerimentos do Regulamento (CE) 1935/2004 e 
Regulamento (UE) 10/2011 para materiais de plástico, e respectivas alterações 
 
 


