FICHA TÉCNICA

PRODUTO: MISTURA PARA RECHEIO E COBERTURA SABOR
BAUNILHA
DESCRIÇÃO

CÓDIGO DE BARRAS

Mistura desenvolvida para atender à vasta área de
panificação e confeitaria. Produto a base de açúcar e
amido, com um delicioso sabor de leite condensado.
Utilizado para aplicação em bolos, tortas, e pães em
geral.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INGREDIENTES
Açúcar cristal, amido de milho geneticamente
modificado (Bacillus thunringiensis e-ou Streptomyces
viridochromogenes e/ou agrobacterium tumefaciens
e/ou Zea mays), amido modificado, sal refinado
iodado, aroma sabor artificial de leite condensado e
corante artificial: amarelo tartrazina. NÃO CONTÉM
GLUTÉN.

MODO DE PREPARO/DOSAGEM
Modo de preparo:
- Adicionar em uma panela 2,5 litros de leite. Levar ao
fogo até iniciar a fervura.
- Adicionar o Creme de Confeiteiro sabor Leite
Condensado RICONI e mexer simultaneamente.
- Misture ate adquirir a consistência desejada
(aproximadamente 2 minutos). Deixe esfriar e aplique.

RENDIMENTO
1 Kg de Creme de Confeiteiro sabor Leite
Condensado RICONI rende aproximadamente 3,5 Kg
de creme.

INGREDIENTES COMPLEMENTARES
Leite.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
29x18x2 cm (1 Kg); 45x25x15 cm (10 x 1 Kg)

ARMAZENAMENTO
Conservar em local fresco, seco e arejado.

APARÊNCIA
Pó de coloração branca amarelada e odor característico.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 48g de Mistura (5 colheres de sopa)
Quantidade por porção

% VD

Valor energético

178 Kcal = 748Kj

9

Carboidratos

45,0g

15

Sódio

30mg

1

Não contém quantidade significativa de
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gordura trans e fibra alimentar.
* % 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.

PRAZO DE VALIDADE
6 meses, a partir da data de fabricação, sob as
condições de armazenagem recomendada .
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