
 

 

 
 
  

PRODUTO 
ALL FAROFA DOCE STREUSEL. 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
A Farofa Doce Streusel é um produto pronto para o complemento e acabamento de pães, 
cucas, tortas, bolos, folhados, muffins, cakes, etc.  
 
APRESENTAÇÃO 
Farofa de cor branca amarelada meio gorduroso, com aroma e sabor característico, isento de 
odores estranhos. 
 
VANTAGENS 
 É um produto pronto para aplicação. 
 Sabor extremamente agradável e levemente doce. 
 Proporciona acabamento atraente e apetitoso. 
 Após o assamento a farofa adquire uma crocância inigualável. 
 Pode ser incrementado com a adição de frutas secas, canela, amendoim, nozes, castanhas, 

raspas de limão ou laranja, etc. 
 
INGREDIENTES 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar extrafino, gordura vegetal de 
palma ou soja, óleo de soja, aroma de manteiga e aroma de baunilha. 
 
ADVERTÊNCIA: 
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, PODE CONTER CENTEIO, AVEIA, CEVADA, OVOS, 
LEITE, AMENDOIM, SOJA, E SEUS DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN. 
 
MODO DE USAR  
Utilizar em quantidade suficiente para obter o efeito desejado. Aplicar uma camada uniforme 
e suficiente sobre o produto desejado antes de levar ao forno. 
 
RENDIMENTO 
Por ser um produto que depende da forma e quantidade aplicada, o seu rendimento pode 
variar muito. 
 
EMBALAGEM  
Caixa de papelão com 6 baldes plásticos contendo 4kg cada. 
 
VALIDADE 
A validade do produto é de 5 meses na embalagem original lacrada e em condições adequadas 
de armazenamento 
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ARMAZENAMENTO 
Manter em local limpo, seco, fresco, arejado e livre da incidência de raios solares. 
 
CÓDIGO DE BARRAS 
789 855 253 021 1 
 
NÚMERO NCM 
19 01 20 00 
 
LEGISLAÇÃO 
Produto isento de registro conforme resolução RDC Nº 27/2010 da ANVISA. 
 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Informação nutricional 

Porção de 100g  (*) 

Quantidade por porção % VD (**) 

Valor energético 473kcal = 1.987kJ 24 

Carboidratos 68g 23 

Proteínas 4g 5 

Gorduras totais 21g 38 

Gord. Saturadas 7g 33 

Gord. Trans 0g VD não estabelecido 

Fibra alimentar 1g 4 

Sódio 103mg 4 

(*) 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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