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DENOMINAÇÃO COMERCIAL 
Feijoada de Samos de Bacalhau 
 
ESTADO FÍSICO 
Ultracongelado  
 
MARCA  
Sr. Bacalhau 
 
INGREDIENTES 
Feijão branco [feijão cozido, água, sal e antioxidante (E385)] (31%), massa cozida [massa 
(sêmola de TRIGO duro, água), água, óleo de girassol e sal], samos de BACALHAU (20%), 
água, cebola, cerveja [água, malte de CEVADA, cereais não maltados (milho e CEVADA), 
lúpulo], cenoura, azeite, alho, sal, piripiri e louro.  
ALERGÉNIOS: Pode conter vestígios de crustáceos, ovos, amendoins, soja, leite, frutos 
de casca rija, aipo, mostarda, sementes de sésamo, sulfitos, tremoço e moluscos. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
MICROBIOLÓGICAS 

Parâmetros microbiológicos Nível de aceitação 
Enterobactereaceas 1x10^2 ufc/g (Recomendação AFSSA 2007-SA-0174) 

Escherichia coli 1x10 ufc/g (Recomendação AFSSA 2007-SA-0174) 
Estafilococos coagulase-positiva 1x10^2 ufc/g (Recomendação AFSSA 2007-SA-0174) 

Salmonella Spp Negativo em 25g (Regulamento 2073/2005 e 1441/2007) 
Listeria monocytogenes 100 ufc/g (Regulamento 2073/2005) 

 
NUTRICIONAIS 
 

Declaração Nutricional | Déclaration Nutritionnelle | 
Nutrition Declaration | Información Nutritional (100 g) 
 
 

% DR | AR | RI | IR (*) 

Energia / Énergie / Energy / Valor 
energético 

429 kJ 
102 kcal 

20% 

Lípidos/ Graisses/Fat/Grasas 2,9 g 17% 
Dos quais saturados/dont saturés/of 
which saturates/de las cuales 
saturados 

0,5 g 10% 

Hidratos de 
Carbono/Glucides/Carbohydrate/ 
Hidratos de Carbono 

8,3 g 13% 

Dos quais açúcares/dont sucres/of 
which sugars/de los cuales azúcares 

< 0,5 g < 2% 

Fibra/Fibres alimentaires/Fibre/Fibra 
alimentaria 

2,4 g - 

Proteinas/Protéines/Protein/Protéinas 9,5 g 76% 
Sal/Sel/Salt/Sal 1,57 g 105% 
* Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal) |Apport de référence pour un 
adulte-type (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | 
Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal).  
 

VALIDADE  
18 meses  
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ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 
Temperatura de armazenamento ≤ -18ºC 
Temperatura de transporte ≤ -18ºC ± 3ºC 

 
EMBALAGEM 
Embalagem primária: cuvete branca envolta em filme plástico transparente (sistema flowpack) e 
caixa de cartolina. 
Embalagem secundária: caixa master castanha com etiqueta identificativa. 
 
APLICAÇÃO 
Este produto destina-se ao seu consumo após preparação segundo instruções de utilização. 
 
MODO DE PREPARAÇÃO  
FORNO MICRO-ONDAS: Retirar a película da embalagem e colocar a cuvete, sem descongelar, 
no micro-ondas durante 8 a 13 minutos (750W), com tampa própria.  
FOGÃO: sem descongelar, tirar o conteúdo da cuvete para um tacho, adicionar uma colher de 
sopa de água e deixar aquecer durante 10 a 15 minutos, em lume brando. 
Atenção: os tempos mencionados são valores médios, devendo ser ajustados ao equipamento 
utilizado. 
 
RECOMENDAÇÕES 
Pode conter espinhas. 
Conservar a temperatura igual ou inferior a -18ºC / 0,4ºF até ao limite do prazo de validade 
indicado na embalagem. Uma vez iniciado o processo de descongelação, não volte a congelar. 
 
INFORMAÇÃO CONSTANTE NA ROTULAGEM 
- Denominação comercial; 
- Estado físico; 
- Lista de ingredientes; 
- Peso líquido; 
- Lote e validade; 
- Modo de preparação; 
- Recomendações; 
- Informação nutricional; 
- Temperatura e condições de conservação; 
- Nome e morada do produtor; 
- Código de Barras; 
 
DADOS LOGÍSTICOS 
Referência Cuvete 
Código interno P1000205 
Peso líquido por embalagem 
primária 

400 g 

Dimensões externas da cx 
primária (CxLxA em mm) 

198x140x40 

N.º embalagens primárias por cx 
master 

14 

Peso líquido por cx master 5,6 kg 
Peso bruto por cx master 6.26 kg 
Dimensões externas da cx 
master (CxLxA em mm) 

402x297x155 

N.º de cx master em altura na 
palete 

11 

N.º de cx master por nível na 
palete 

8 

N.º de cx master por palete 88 
Dimensões da palete (CxLxA em 
mm) 

1200x800x170 
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Peso líquido por palete 492.8kg 
Código EAN 13 5608190400256 
Código ITF 14 85608190400252 
 
COMERCIALIZADO POR 

Rui Costa e Sousa & Irmão, S. A. 
Rua Felícia Falcão, nº 193 
Bairro Colmeeiras 
3460-594 Tondela - Portugal  
Tel.: (351) 232 821 262 
geral@srbacalhau.com 

 


