
 
Data: 22/06/2012 Data de revisão: 22/08/2018 Revisão: 13 

Rod. Darly Santos, 2500 – Araçás – 29103-091 – Vila Velha – ES – Brasil 

Tel: (027) 2123-9300   www.tangarafoods.com.br 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Batata desidratada em flocos (batata, emulsificante 

mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizante 

pirofosfato ácido de sódio, antioxidante ácido cítrico, 

conservador metabissulfito de sódio e corante natural 

de cúrcuma) 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Pode conter leite e derivados de leite e soja. Não 

contém glúten.  

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

Se o conteúdo não for totalmente utilizado, dobre a 

embalagem e guarde em recipiente seco e fechado. 

Consumir em 30 dias. O produto deverá ser 

armazenado em ambiente seco, arejado, protegido 

do calor, luz solar e umidade, livre de insetos e 

roedores, sobre estrados e distante cerca de 30 cm 

das paredes do armazém. 

MODO DE PREPARO 

Purê de batatas: Em uma panela, aquecer a 4L de 

água e manter o aquecimento até iniciar a fervura. 

Retire do fogo e em seguida, adicionar 1 kg de batata 

em flocos lentamente até atingir a consistência 

desejada. 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS  

Porção 20g (4 colheres de sopa) 

Quantidade por porção % VD
 (*)

 

Valor energético 68 kcal=288 KJ 3 

Carboidratos 15 g 5 

Proteínas 1,4 g 2 

Gorduras totais 0 g 0 

Gorduras saturadas 0 g 0 

Gorduras trans 0 g ** 

Fibra alimentar 1,1 g 4 

Sódio 21 mg 1 
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BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS - NUTRIMAX  

 

É um produto de aspecto em flocos, de coloração amarelada/creme, com 

sabor e odor característicos. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Físico-Químicas 

Umidade                4,0 - 10,0%                               

Densidade aparente    0,270 - 0,380 g/mL

                              

Aditivos     

Cúrcuma                0,0 - 500 ppm                             

Metabissulfito de Sódio    0,0 - 200 ppm                             

Ácido Cítrico        Q.S*                         

Pirofosfato de Sódio   0,0 - 0,5%                                

Mono e diglicerídeos de ácidos graxos 0,0 - 1,0%                             
*Q.S = Quantidade suficiente  

Microbiológicas 

Contagem total de mesófilos   <10
4 
UFC/g                              

Coliformes termotolerantes   <1 UFC/g                          

Bolores e leveduras   <200 UFC/g 

Bacillus cereus     <10
3
 UFC/g                                

Salmonella sp        Ausência em 25g 

Escherichia coli     Ausência                                 

Microscópicas  

Ausência de sujidades, parasitos, larvas e substâncias 

estranhas à composição do produto. 

EMBALAGEM/VALIDADE  

Embalagem primária de poliéster metalizado contendo 1,0 

kg do produto em fardo de papel Kraft multifolhado 

contendo 8 unidades. 

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação. 

 

 


