
 

 

 
 
 

PRODUTO 
ALL GELEIA DE BRILHO MARACUJÁ COM SEMENTES 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Geleia de cobertura pronta sabor maracujá com sementes para acabamento e aplicação em 
produtos de confeitaria como tortas, torteletas, bolos, cakes, mousses, etc.. 
 
APRESENTAÇÃO 
Geleia de cor amarelada e transparente com a presença de sementes naturais de maracujá. 
Odor e sabor característicos de maracujá. 
 
VANTAGENS 
 Produto pronto para uso direto sem a necessidade de aquecimento ou preparo prévio. 
 Sabor marcante de maracujá com a presença de sementes realçando a aparência nos 

produtos onde é aplicado. 
 Cor agradável, com brilho e transparência adequada. 
 Ótima consistência o que facilita sua aplicação. 

 
INGREDIENTES 
Água, açúcar, glicose, amido modificado, sementes de maracujá, acidulante ácido cítrico, 
aroma artificial de maracujá, espessante goma xantana, regulador de acidez citrato de sódio, 
conservador sorbato de potássio, corantes artificiais amarelo tartrazina e amarelo crepúsculo. 
 
ADVERTÊNCIA: 
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, AVEIA, OVOS, LEITE, SOJA, AMENDOIM, E SEUS 
DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO  
Aplicar em quantidade suficiente conforme seu critério ou sua receita para obter o efeito 
desejado. 
 
RENDIMENTO 
Produto de rendimento muito variável em função de sua forma e quantidade de aplicação. 
 
EMBALAGEM 
Caixas de papelão contendo 6 baldes plásticos com 4kg de produto cada. 
 
VALIDADE 
O produto tem validade de 6 meses em sua embalagem original e lacrada, desde que em 
condições adequadas de armazenamento. 
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ARMAZENAMENTO 
Manter em local limpo, seco, fresco, arejado e livre da incidência de raios solares. 

 

CUIDADOS 
Após a embalagem ter sido aberta, recomendamos guardar o produto não utilizado sob 
refrigeração e consumir no máximo em 15 dias. 
 
CÓDIGO DE BARRAS 
EAN-13: Embalagem Individual Balde plástico ................................... 789 855 253 033 4 
DUN-14 ou EAN-14: Embalagem Coletiva (Cx c/ 6 bds de 4kg) ....... 1 789 855 253 033 1  
 
NÚMERO NCM 
17 04 90 90 
 
LEGISLAÇÃO 
Produto Isento de Registro Conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010.  
 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Informação nutricional 

Porção de 100 g (*) 

Quantidade por porção % VD (**) 

Valor energético 120kcal = 504kJ 6 

Carboidratos 30g 10 

Proteínas 0g 0 

Gorduras totais 0g 0 

Gord. Saturadas 0g 0 

Gord. Trans 0g VD não estabelecido 

Fibra alimentar 0g 0 

Sódio 31mg 1 

(*) Conforme produto exposto à venda. 
(**) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
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