Ficha Técnica do Produto
Acabado

- Vianês Chouriça de Cebola
- Quantidade Liquida: ±200g
- Conservação: Armazenar em câmaras de refrigeração, com uma temperatura entre 0ºC a 5ºC.
- Validade: O produto tem uma validade de 90 dias desde a data de embalagem, em
condições normais de armazenamento.
2. Características do produto
2.1 Ingredientes
- Enchido tratado e pelo fumo, constituído basicamente por carne/sangue de suíno e cebola ,
adicionados condimentos e aditivos legalmente autorizados (cebola, especiarias)
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2.2 Características Organoléticas
- Aroma/Sabor: Sabor característico de produto fumado
- Consistência: firme
- Aspeto: Apresenta superfícies irregulares.
- Cor: Apresenta uma tonalidade negra ou acizentada
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1. Identificação do produto.

Limites*

Parâmetro
Mínimo
Enterobacteriaceae

Máximo
< 30 e +5

Pesquisa de Listeria
Ausência em 25g (Reg.1441/2007)
monocytogenes
*Reporta-se
ao controlo dos critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios, segundo o Regulamento (CE) n.º
2073/2005 da Comissão de 15 de Novembro de 2005 e n.º 1441/2007 da Comissão de 5 de Dezembro de 2007.

Pesquisa de Salmonela

Irmãos Fontes, Lda

2.3 Características Microbiológicas

Ausência em 25g (Reg.1441/2007)
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3. Embalagem e acondicionamento
3. Embalagem e Acondicionamento
Embalagem Primária: Filme Polietileno PA/PE/PE

Venda: Cartão canelado
4. População a que se destina

6. Rotulagem (Menções Obrigatórias)
- Denominação de venda;
- Quantidade Liquida;
- O nome ou firma ou denominação social e a morada do fabricante;
- O nome do embalador, vendedor ou distribuidor;
- Lista de ingredientes;
- Informação nutricional;
- Condições especiais de conservação;
- Data limite de consumo;
- Marca de identificação;
- Indicação do Lote de Fabrico;
7. Informação adicional
A conformidade do produto é assegurada com base no Sistema de Segurança Alimentar
(HACCP);
Ausência de corpos estranhos;

Edição: 01
Revisão:01

Consumo direto ou após confeção culinária

Irmãos Fontes, Lda.

5. Modo de utilização

Data: 28 – 09 -2015

Produto apto para consumo moderado por qualquer consumidor, no entanto, referencia-se
como grupos de risco crianças com menos de 3 anos e grávidas
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