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FICHA DE PRODUTO
PRODUTO

CÓDIGO

CONTROLE

MAIONESE SALADA (Food Service)

FP_205_PT/ 10

NN-P&D-MTB

*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD
não estabelecidos.

DESCRIÇÃO
Maionese 20 % de lipídios
INGREDIENTES
Água, óleo de soja*, amido modificado de milho**, ovos
pasteurizados, açúcar, sal, vinagre, acidulantes: ácido láctico e
ácido cítrico, estabilizante goma xantana, conservador sorbato
de potássio, aromatizantes, corante páprica, sequestrante
EDTA
cálcio
dissódico,
antioxidantes:
BHT
e
BHA.*(geneticamente modificado a partir de Streptomyces
viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou
Bacillus thuringiensis), **(geneticamente modificado a partir
de
Bacillus
thuringiensis
e/ou
Streptomyces
s
viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefasciens e/ou
Zea mays). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADO DE SOJA.

 Refil de filme coextrusado, contendo 3 kg, acondicionados
em caixas de papelão.
 Em potes fabricados em PP, contendo 3 kg com tampa em
PP, com saco interno coextrusado de filme coextrusado de
média barreira, datados, acondicionados em caixas
impressas e datadas.
Caixa de papelão contendo:
06 refis de 3kg
06 potes de 3kg

VIDA ÚTIL

ESPECIFICAÇÕES
Teor de Lipídeos (%)
Sabor / odor
Cor

Mín. 20
Característico
Levemente amarelada

VALORES TÍPICOS
Enterobacteriaceae (UFC/g)
Salmonella sp

TRANSPORTE, CONSERVAÇÃO E
ESTOCAGEM

Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção
27 kcal = 113 kJ
1,3 g
0g
2,5 g
0,4 g
0g
0g
113 mg

240 dias
Manter em local seco e fresco. Após aberto, conservar em
geladeira (5°C a 10°C) e consumir em, no máximo, 30 dias.
Não congelar o produto.
Nota: Validade a partir da data de fabricação, sob condições
adequadas de armazenagem.

Máx.100
Ausência em 25g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

EMBALAGEM

%VD*
1%
0%
0%
4%
2%
**
0%
5%

Manter em local seco e fresco. Estocar e transportar longe de
produtos tóxicos ou que exalem odores fortes. O transporte
refrigerado poderá ocorrer, desde que sejam aplicadas
temperaturas iguais ou superiores a 5°C.
Empilhamento máximo:
06 sachês de 3kg: 06 caixas
06 potes de 3kg: 06 caixas

KP/kp - 1010/0821
Este produto atende a regulamentação aplicável na condição em que se apresenta. Informações detalhadas sobre o atendimento às
regulamentações, estão disponíveis, se requisitadas. De acordo com seu uso, outras regulamentações podem ser aplicáveis, cabendo ao usuário
a responsabilidade de identificá-las e atendê-las. A Seara Alimentos reserva-se ao direito de modificar as especificações do produto.
“As informações contidas neste documento seguem os parâmetros estabelecidos pelo nosso Sistema da Qualidade.
Solicitamos mantê-lo atualizado contatando a área comercial da Seara Alimentos.”

