
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.

CHÁ PRETO CÁPSULA1

Características

Composição

Ingredientes: Folhas de chá.

CaraCterístiCas Gerais

o chá mais consumido em todo o mundo. o seu sabor forte e exótico permite ser bebido em
qualquer altura do ano, quente ou frio, simples ou com leite.

CaraCterístiCas orGanolétiCas

Aspeto Visual: - Castanho escuro.
Aspeto Olfativo: - tostado.
Aspeto Gustativo: - encorpado e com volume.

CaraCterístiCas téCniCas

FísICO-QuímICAs
 - Humidade: ≤ 10.0 %
 - Cinzas totais: ≤ 9.0 %
 - Taninos: ≥ 4.0 %
 - Extrato aquoso: ≥ 32.0%
 - Fibra bruta: ≤ 17.0%
 - Azoto: ≥ 2.6%
 - Cafeína: ≥ 1.0%
 - Outros elementos: ≤ 2.0%

ALERGÉNIOs
 - Não contém.

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

embalamento

 Individual - embalamento efetuado em atmosfera protetora, numa cápsula de polipropileno, 
selada na parte superior com filme complexo (PET/OPA/PP).
Embalagem | Unidade de Venda - Caixa de cartolina, contendo 16 doses individuais dentro de
uma bolsa em filme metalizado PET/PE.
Caixa de Transporte - Caixa de cartão canelado, contendo 10 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.

- Quantidade de água aconselhada: 1 cápsula = 200 ml + 200 ml (chávenas) = 400 ml (bule).
- melhor momento para degustar: pela manhã.
- Acompanhamento: Pode ser servido com leite e/ou mel.

ConserVação

manter em local fresco e seco.

Data De DUrabiliDaDe mínima

36 meses após embalamento.

notas

Contém cafeína forte.

1. Compatível com equipamentos Nescafé®* Dolce Gusto®*.
* nescafé® Dolce Gusto® são marcas registadas por um terceiro não relacionado com a torrié,

mencionadas a título meramente informativo para os consumidores.

embalamento CóDiGo UniDaDes CóDiGo De barras DIMENSÃO (CxLxA) PESO (PL | PB)

Individual – – – – 3 g | 7.4 g

Embalagem 250619 16 5601487202328 14.5 x 8 x 18.1 cm 48 g | 163 g

Caixa de Transporte – 10 15601487202325 41 x 30 x 19.5 cm 0.48 kg | 1.95 kg
  

palete UniDaDes semi reboqUe Contentor 20’ CONTENTOr 40’

800 x 1200 mm 400 400 x 32 = 12800 – –
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