FICHA TÉCNICA
PRODUTO: MISTURA PARA BOLO CREMOSO DE CHOCOLATE
DESCRIÇÃO

INGREDIENTES COMPLEMENTARES

As Misturas para Bolos cremosos RICONI foram
desenvolvidas para diferenciar das misturas
tradicionais, oferecendo bolos com textura úmida e
macia. Garantem a facilidade de preparo e a qualidade
final do produto no que se refere ao sabor, cor e maciez.
Basta acrescentar ovos e leite!

INGREDIENTES

Açúcar,

amido

de

milho

Leite e ovos.

ARMAZENAMENTO
Conservar em local fresco, seco e arejado.

RENDIMENTO
(Streptomyces

Viridochromogenes e/ou Bacillus thuringiensis e/ou

- Bolo inglês: 27 bolos de 320 g (350g de massa)
- Bolo redondo: 12 bolos de 700 g (770g de massa)

Agrobacterium Tumefaciens e/ou Zea mays), farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal hidrogenada, cacau em pó, emulsificante mono

- Bolo tabuleiro grande: 2 bolos de 4400 g (4800g
de massa)

e diglicerídeos de ácidos graxos, amido modificado, sal
refinado, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e

APARÊNCIA

fosfato de sódio e alumínio, espessante goma xantana
e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS
DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER LEITE, OVO,
CEVADA,

AVEIA,

Pó homogêneo de coloração amarronzada e odor
característico.

CASTANHA-DO-BRASIL,

AMENDOIM E CASTRANHA-DE-CAJU. CONTÉM

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

GLÚTEN.
45x30x3 cm (5 Kg) / 50x80x0,20 cm (5x5 Kg)

.

MODO DE PREPARO/DOSAGEM

- Pré-aquecer o forno à temperatura de 180°C por 10

CÓDIGO DE BARRAS

minutos;
- Despejar o conteúdo do pacote de Mistura para Bolo

7898946864618

Cremoso de Chocolate RICONI na batedeira e
misturar com batedor tipo globo em velocidade baixa

PRAZO DE VALIDADE

por 1 minuto.
- Acrescentar os ovos e o leite na batedeira e misturar

6 meses, a partir da data de fabricação, sob as

em velocidade baixa por 1 minuto.

condições de armazenagem recomendada.

- Despejar a massa em fôrmas untadas com Unta
Forma RICONI. A massa deve ocupar 2/3 da fôrma.

DADOS DO FABRICANTE

- Assar por um período de 45 a 55 minutos
dependendo da fôrma escolhida.
- Retire do forno e deixe esfriar antes de retirar da
fôrma.

Produzido e Distribuído por: PASCOAL BUTINI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. Rua: Gama, 51, Vila Paris Contagem - MG CEP: 32372-120

INFORMAÇÃO
SAC:(31)
3427 4295

NUTRICIONAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 33g de Mistura (3 colheres de sopa)
Quantidade por porção

% VD

Valor energético

139 Kcal = 583 Kj

7%

Carboidratos

26 g

9%

Proteínas

1,0 g

1%

Gorduras Totais

3,4 g

6%

Gorduras
Saturadas

1,6 g

7%

Gorduras Trans

0,6 g

**

Fibra Alimentar

1,0 g

4%

Sódio

110 mg

5%

* % Valores diários de referência com base em
uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
** % Valores não estabelecidos.

