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Características
Composição
Café torrado moído, sem adição de qualquer outro ingrediente.
Características Gerais
 s variedades da gama Torrié Experience transportam o apreciador mais exigente através das
A
sensações, cores e cheiros distintos que marcam cada lugar. O ritual diário de saborear um bom
café revela a vivência de um universo de experiências vindas de vários recantos do mundo, onde
os cafés varietais foram criteriosamente selecionados.
A produção artesanal de café aliada ao exotismo das Caraíbas.
Um produto obtido a partir de cafés verdes selecionados em Cuba.
Características Organoléticas
Aspeto Visual: - Creme castanho claro a fazer lembrar a cor de avelã.
Aspeto Olfativo: - Aroma a caramelo e chocolate preto, com notas de frutos secos e especiarias.
Aspeto Gustativo: - Café aveludado e elegante, com acidez moderada. Apresenta final de
boca intenso 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.
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.

Data de Durabilidade Mínima
24 meses após embalamento.

Embalamento

Código

Unidades

Código de Barras

DIMENSÃO (CxLxA)

Individual

_

_

_

–

5g|7g

Embalagem

250256

10

5601487201314

8 x 8 x 8 cm

50 g | 90.8 g

Caixa de Transporte

_

6

15601487201311

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

–

–

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.

PESO (PL | PB)

