
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.

CHOCOLATE CÁPSULA1

Características

Composição

Açúcar, soro de leite em pó, pó de cacau magro (16%), gordura vegetal hidrogenada, pasta de
cacau, leite em pó integral, espessante (E415), antiglomerante (E341 (iii)) e aromas.

CArACtErístiCAs GErAis

preparado alimentício à base de cacau.

CArACtErístiCAs orGAnolétiCAs

Aspeto Visual: - Castanho-chocolate.
Aspeto Olfativo: - Aroma a cacau e chocolate.
Aspeto Gustativo: - sabor adocicado. Bom volume na boca com carácter aveludado. Final de
boca prolongado.

CArACtErístiCAs téCniCAs

InfOrmAçãO nutrICIOnAl por 100 g
 - Energia: 1592 kJ/380 kcal
 - Lípidos: 5.1 g
dos quais ácidos gordos saturados: 4.3 g

 - Hidratos de carbono: 78 g
dos quais açúcares: 72 g

 - Proteínas: 6.9 g
 - Sal: 0.5 g

AlErGÉnIOS
 - Contém leite.

Para obter mais informações sobre outras características técnicas do produto, solicitar através do e-mail c.qualidade@jmv.pt.

EmBAlAmEnto

 Individual - Cápsula de polipropileno, embalada em atmosfera protetora e selada com filme 
de alumínio.
Embalagem | Unidade de Venda - Caixa de cartolina com 10 cápsulas 4,5 g (45 g).
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.

-  Aconselha-se uma cápsula (4,5 g) para 50 ml de água.
-  Utilizar uma cápsula para uma dose de produto preparado.

ConsErVAção

manter em local fresco e seco.

DAtA DE DUrABiliDADE mínimA

18 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 _ – _ – 4.5 g | 6.5 g

Embalagem 250327 10 5601487201710 8 x 8 x 8 cm 45 g | 85.5 g

Caixa transporte _ 6 15601487201717 25.5 x 17.3 x 9 cm 270 g | 594 g

pAlEtE UniDADEs sEmi rEBoqUE ContEntor 20’ ContEntor 40’

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