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Informação geral 
 

Denominação legal: Preparado para creme pasteleiro. 
Descrição do produto: Preparado em pó para a elaboração de creme pasteleiro. 
Aplicação: Misturar bem 1000g BOLOCREM + 1000g Açúcar, adicionar 3000g Água e 

bater até obter um creme fino e homogéneo. Conservar o produto final 
refrigerado. 

 
 
 
 

Composição 
 

Ingrediente Descrição Número E Fonte 

Açúcar     

Amido modificado  Fosfato de diamido 
acetilado 

E1414 Batata 

LEITE magro em pó    Leite 

Soro de LEITE em pó    Leite 

regulador de acidez  Acetato de cálcio E263 Mineral 

regulador de acidez  Difosfato tetrassódico E450iii químico 

corante  Curcumina E100 químico, vegetal 

corante  Anato E160b químico, vegetal 

Espessante  Carragenina E407 algas marinhas 

Sal    Mineral 

aroma    Milho 
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Informação nutricional 
 

Dados nutricionais por 100 g de produto 

Nutriente Valor Unidade 

Energia 1.614 kJ 

Energia 380 kcal 

Gordura total 0,17 g 

Gordura saturada 0,08 g 

Hidratos de Carbono 
totais 

91 g 

Mono-Dissacarídeos 58 g 

Fibra 0,29 g 

Proteína total 3,4 g 

Sal 0,56 g 

 

Alergénios 
 

+ = presente,   - = ausente,   ? = pode conter vestígios 

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

?  

Trigo ?  

Espelta ?  

Kamut -  

Centeio ?  

Cevada ?  

Aveia ?  

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) + 

Soro de LEITE em 
pó, LEITE magro em 
pó 

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

?  

Amêndoas -  

Avelãs -  

Nozes ?  
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Castanhas de caju ?  

Nozes pécan -  

Castanhas do Brasil -  

Pistácios -  

Nozes de macadâmia / Nozes do 
Queensland 

-  

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 

-  

 

Informação sobre a dieta 
 

Dietas Adequado 

Celíacos não 

Halal sim 

Kosher sim 

Intolerância à lactose não 

Vegans não 

Vegetarianos sim 
 

Certificado Kosher não 

Certificado Halal sim 
 
 

Parâmetros sensoriais 
 

Sabor: Doce  
Odor: Ligeiramente a baunilha  
Cor: Amarelado 
Textura: Pó 
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Parâmetros microbiológicos 
 

Parâmetros Objectivo Mínimo Máximo Método 

Contagem total 
  

1000 
 Leveduras / Bolores 

  
100 

 Bactérias coliformes 
  

10 
 Salmonella 

 
NEG/375G 

  Staphylococcus aureus 
  

10 
 Listeria monocytogenes 

 
NEG/375G 

   

Parâmetros químicos / físicos 
 

Parâmetros Objectivo Mínimo Máximo Método 

Valor de pH  5,7 6,3 Valor de pH 

Aplicação: Conforme 

Analizador de 
Textura 

 170 290  
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Informação regulamentar 
 

Directivas/Regulamentos de legislação alimentar: 
Regulamento (CE) 1333/2008 (Aditivos alimentares) e respectivas alterações 
Regulamento (UE) 231/2012 (especificações para os aditivos alimentares) 
Regulamento (CE) 1169/2011 (Regulamento para rotulagem) e respectivas alterações 
Regulamento (CE) 1334/2008 (Aromas) 

Certificação: 
BRC e Halal 

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

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. 
 

Instruções de armazenamento e vida útil 
 

Condições de 

armazenamento: 

Conservar de preferência em local fresco e 

seco 

Data de consumo 

preferencial 

9  Meses 

 

Informação de embalagem 
 

Embalagem primária: Saco de 

papel 

10KG 

 


