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Panitto de Presunto e Queijo 
1,0 kg | 10 unidades

Informação Nutricional

Valor Energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Fibra Alimentar

Sódio

103 kcal = 433 kJ

12 g

4,5 g

4,1 g

1,7 g

0

0

174 mg

5%

4%

6%

7%

8%

(**)

0%

7%

Porção de: 40g 
(aprox. 1/3 unidades)

Quantidade 
por porção

%(VD) (*)

Descrição:
Massa levemente fermentada recheada com fatias de queijo e presunto.

Ingredientes: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, apresuntado, açúcar refinado, óleo de soja, fermento 

biológico, sal e antimofo. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Alérgicos: 
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E LEITE. PODE CONTER OVO, CENTEIO, CEVADA, TRITICALE, CRUSTÁCEOS (CAMARÃO), 

AVEIA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIA, PISTACHE.

Modo de Preparo: 
Forno convencional: Pré-aqueça o forno a 130 - 145 °C. Retire o produto da embalagem maior e do envoltório plástico e 

transfira para um recipiente próprio para forno. Aqueça por 10 a 20 minutos sem dourador.

Balcão Resfriado: 
Manter o produto no envoltório plástico sob refrigeração por no máximo 4 dias. Aquecer somente no momento de servir por 

30s a 1min30s em potência alta. 

Expositor: 
Pré-aqueça o expositor a 60 °C. Mantenha os produtos no envoltório plástico, distribua-os nas bandejas e coloque no 

expositor. Caso o produto tenha sido colocado no expositor ainda congelado, manter por no mínimo 1h30min a 60 °C antes 

de servir. Caso o produto tenha passado pela etapa de pré-preparo (mantido entre 0 e 5 °C por até 24h antes do preparo 

e dentro do envoltório plástico), manter no expositor por no mínimo 1h antes de servir. A qualidade do produto é garantida 

por até 4h no expositor.

(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores depen-
dendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. Validade: 4 meses sob congelamento.

Embalagem, Armazenamento e Transporte

Embalagem primária: Filme Bopp | Embalagem secundária: Saco plástico PE 10 unidades | Temperatura de armazenamento: -12 °C | 
Temperatura de transporte: -12 °C | Conservação: Uma vez descongelado este produto não poderá ser novamente congelado.
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