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ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO 
 

Torta com Recheio de 10% Creme de Chocolate Branco e 
10% de Creme de Chocolate Negro, 12% de Cobertura de 
Cacau e 3% de Pedaços de Chocolate (40% Branco, 35% 

Leite, 25% Negro). Contém açúcares e edulcorantes.  
6 x 300 g – Dan Cake 

 

Código Produto: 
2101.0442. 

 
 

1. Descrição do Produto: Torta constituída por uma massa de cacau cozida, enrolada de forma cilíndrica recheada com 10% 

de creme de chocolate branco e 10% de creme de chocolate negro, 12% de cobertura de cacau e decorado com 3% de 

pedaços de chocolate (40% branco, 35% leite, 25% negro). A torta contém açúcares e edulcorantes. É fabricada a partir de 

matérias-primas selecionadas. Colocada em papel canelado com resistência à gordura, envolvida num complexo de 

polipropileno impresso e empacotada numa caixa de transporte com 6 unidades. Peso líquido: 300 g. 

 
2. Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo, xarope de glucose-frutose, ovos, água, creme de chocolate branco: 10% [xarope de 

glucose, açúcar, água, chocolate branco: 8,6% (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, soro de leite em pó, emulsionante 

(lecitina de soja), aroma), óleo de girassol, leite em pó magro, leite em pó gordo, amido de milho modificado, estabilizador 

(glicerol), gelificante, (pectina), corante ( dióxido de titânio), conservante (sorbato de potássio), sal aromas naturais], creme de 

chocolate negro: 10% [xarope de glucose, açúcar, água, cacau magro em pó, óleo de coco, pasta de cacau, chocolate negro: 

1% (pasta de cacau, açúcar, cacau magro em pó, emulsionante (lecitina de soja), amido de milho modificado, gelificante 

(pectina), conservante (sorbato de potássio), aroma], óleos e gorduras vegetais (palma, palmiste e girassol, em proporções 

variáveis), cacau magro em pó, pedaços de chocolate: 3% [chocolate branco: 40% (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó 

gordo, leite em pó magro, lactose (leite), soro de leite em pó, emulsionante (lecitina de soja), aroma natural), chocolate de 

leite: 35% (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó gordo, pasta de cacau, emulsionante (lecitina de soja), aroma natural), 

chocolate negro: 25% (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de soja), aroma natural)], 

humidificantes (sorbitol, glicerol), amido de milho, emulsionantes (mono e diglicéridos de ácidos gordos, ésteres de poliglicerol 

de ácidos gordos, lecitina de soja), aromas, sal, levedantes (difosfato dissódico, hidrogenocarbonato de sódio), conservante 

(ácido sórbico), regulador de acidez (ácido cítrico). 

 
3. Características Organoléticas: 

Cor: Massa castanha escura com recheio branco e castanho escuro, cobertura castanha escura e decorada com pedaços de 

chocolate branco e castanho; 

Aspeto: Massa enrolada cilindricamente, recheada com creme de chocolate branco e negro, cobertura de cacau e decoração 

de pedaços de chocolate branco, de leite e negro; 

Textura: Massa esponjosa e fofa, recheio cremoso e cobertura sólida; 

Cheiro: Chocolate; 

Sabor: Chocolate. 

 

4. Características Químicas: NOM. 
Tolerâncias 

Método analítico 
MÍN. MÁX. 

Humidade, g/100g 19,3 15,0 21,0 IL-225/IT05-0-004 

Cinzas, g/100g 1,1 0,6 1,6 NP-518/1986 

                               Frequência das análises: de acordo com o respetivo plano de inspeção e ensaio. 
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5. Características Nutricionais (valores 

médios/100 g de produto): 
NOM. 

Tolerâncias 
Método analítico 

MÍN. MÁX. 

Proteínas, % 4,7 2,7 6,7 Dumas (F=6,25) 

Lípidos, % 9,9 8,4 11 Hidrólise Ácida & soxhlet 

  dos quais:  ácidos gordos saturados, % 6,0 4,8 7,3 CG 

Hidratos de carbono, % 63 55 71 Por cálculo 

  dos quais:          açúcares,% 44 36 52 IL-211 (Bertrand) ou HPLC 

Fibra alimentar, % 2,3 0,3 4,3 AOAC 985.29 

Sódio, % 206 56 356 EAA chama 

Sal, % 0,52 0,14 0,89 Por cálculo (Na x 2,5) 

Energia, (kJ) / (kcal) 1536/365 1445/343 1652/392 Por cálculo 

Frequência das análises: de acordo com o respetivo plano de inspeção e ensaio. 
  
 

6. Características Microbiológicas: MÁX. Método analítico 

Microrganismos a 30ºC, ufc/g < 104 IL - 103 (NordVal No.:012; 3M Petrifilm Aerobic count plate) 

Coliformes Totais, UFC/g < 5 x 102 IL - 105 (AFNOR BRD-07/08– 12/04 - RAPID'E.coli 2) 

Escherichia coli, UFC/g < 10 IL – 105 (AFNOR No.: BRD-07/08 – 12/04 - RAPID'E.coli 2) 

Bolores UFC/g 2,0 x 102 IL - 110 (ISO 21527-2:2008) 

Leveduras UFC/g 2,0 x 102 IL - 110 (ISO 21527-2:2008) 

Estafilococos coagulase positivos, UFC/g < 102 IL - 106 (ad. NF EN ISO 6888-2:1999) 

Listeria monocytogenes  UFC/g < 102 IL - 139 (adp. ISO 11290-2 2017) 

Salmonella spp. Ausente/25 g IL - 108 (ad. ISO 6579:2002) 

Frequência das análises: de acordo com o respetivo plano de inspeção e ensaio. 
 

7. Contaminantes: MÁX. Método analítico 

Desoxinivalenol (DON), μg/kg 500 HPLC-MS/MS 

Zearalenona (ZEA), μg/kg 50 HPLC-MS/MS 

Melamina, mg/kg 2,5 LC-MS/MS 

Ácido Erúcico, g/kg 50 GC 

Frequência das análises: de acordo com o respetivo plano de inspeção e ensaio. 
 

 

8. Alergénios: 
No 

produto 

Contaminação 

cruzada 

Cereais que contêm glúten x  

Leite e produtos à base de leite (incluindo lactose) x  

Soja e produtos à base de soja x  

Ovos e produtos à base de ovos x  

Frutos de casca rija  x 

Amendoins e produtos à base de amendoins  x 

Dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superior a 10 mg/kg em termos de SO2   

Sementes de sésamo    
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9. OGM: Este produto não tem na sua constituição matérias primas geneticamente modificadas, ingredientes produzidos a 

partir de organismos geneticamente modificados ou matérias primas com ingredientes geneticamente modificados, de acordo 

com o Regulamento CE n.º 1829/2003 e Regulamento CE n.º 1830/2003 (e suas alterações). 

 
10. Aditivos: Todos os aditivos alimentares utilizados são explicitamente autorizados e cumprem os limites máximos definidos 

na Legislação da Comunidade Europeia aplicável. 

       
11. Pesticidas e resíduos de medicamentos veterinários: Conforme Legislação da Comunidade Europeia em vigor. 

 
12. Ionização: o produto e todas as matérias-primas utilizadas na sua produção não são ionizados. 

 
13. Validade: 6 meses desde o fabrico, marcada com dia, mês e ano (dd/mm/yyyy). 

 
14. Condições de Armazenamento e Transporte/Distribuição: Conservar em local fresco e seco. As características do 

produto podem sofrer algum desvio, se armazenado/transportado em condições extremas. 

 

15. Descrição do lote: O lote é definido por Lxxyyyzzv, em que xx é o ano, yyy representa a data do calendário juliano 

referente à data de produção, zz a linha de fabrico e v o turno de fabrico. 

 
16. Critérios de determinação do Lote: Corresponde à produção obtida em condições normais durante um turno de 

produção. 

17. Público-alvo e Utilização Prevista: Crianças (4-13 anos), jovens, adultos, grávidas e imunodeprimidos. Consumo 

imediato, sem transformação prévia. 

 

18. Informação ao consumidor: N.A. 

 
 
 
 


