
OGM – Este produto não contém ingredientes provenientes de organismos geneticamente modificados (OGM),
segundo os Regulamentos (CE) n.º 1829/2003 e n.º 1830/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho.

BIOLÓGICO CÁPSULA1

Características

Composição

 Café torrado moído, sem adição de qualquer outro ingrediente, obtido a partir de cafés da 
espécie C.arabica.

CaraCterístiCas Gerais

 Café torrado moído, sem adição de qualquer outro ingrediente, produzido com cafés de 
agricultura biológica.

CaraCterístiCas orGanolétiCas

Aspeto Visual: - Creme característico castanho claro com elevada persistência.
Aspeto Olfativo: - Aromas a caramelo e chocolate preto, com notas florais.
 Aspeto Gustativo: - Café elegante com corpo mediano. acidez elevada. Final de boca 
complexo e prolongado.

CaraCterístiCas téCniCas

FísiCO-QuímiCAs
 - Perda de massa por secagem: <6.0%
 - Teor de cinza em relação à matéria seca: <5.0%
 - Teor de cloretos na cinza: <1.0%
 - Extrato aquoso em relação à matéria seca: 28.0% ± 5.0%
 - Ocratoxina A: <5 μg/kg

miCrObiOlóGiCAs
 - Ausência de micro-organismos (<10 ufc/g)

AlErGÉNiOs
 - Não contém.

embalamento

 individual - embalamento efetuado em atmosfera protetora, numa cápsula de polipropileno, 
selada com filme de alumínio.
Embalagem | Unidade de Venda - Caixa de cartolina, contendo 10 doses individuais.
Caixa de Transporte - Caixa de cartão canelado, contendo 6 unidades de venda.

Conselhos Práticos

ConsUmo

 -  a cápsula torrié é 100% compatível com as máquinas disponíveis para este formato1, podendo ser usada diretamente, sem qualquer tipo de alteração 
ou modificação.

- obtém-se um melhor resultado quando a chávena é aquecida previamente.

ConserVação

manter em local fresco e seco.

Data De DUrabiliDaDe mínima

24 meses após embalamento.

1. Compatível com equipamentos Nespresso®*.
* nespresso® é uma marca registada por um terceiro não relacionado com a torrié,

mencionada a título meramente informativo para os consumidores.

embalamento CóDiGo UniDaDes CóDiGo De barras Dimensão (Cxlxa) peso (pl | pb)

individual – – – – 5 g | 7 g

Embalagem 250178 10 5601487200676 8 x 8 x 8 cm 50 g | 90.8 g

Caixa de Transporte – 6 15601487200673 25.5 x 17.3 x 9 cm 300 g | 657 g

palete UniDaDes semi reboqUe Contentor 20’ Contentor 40’

800 x 1200 mm 1254 1254 x 33 = 41382 – –
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