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1.  MOLHO DE COGUMELOS/ MUSHROOMS SAUCE  
 O molho de cogumelos  é  obtido através  da mistura  e  h omogeneização das 

diversas  matérias -primas.  Posteriormente é  submetido a uma pasteur ização, 

obtendo uma mistura com uma viscos idade adequada.  

The mushrooms sauce is obtained by the  mixing and the homogenization 
of  di f ferent  raw materials.  Subsequently  i t  i s  submitted to pasteuri zation, 
getting a  mixture with a  suitable v iscosity .  
 
2.  INGREDIENTES/  INGREDIENTS   

Água,  concentrado de tomate,  cogumelos  (cogumelos,  água,  sal ,  regulador 
de acidez (E330)  e antioxidante (E300))  (15%),  azeite,  cebola caramel izada 
(cebola,  açúcar  e  regulador de acidez (E330)) ,  sal ,  alho ( sulfi tos ),  especiarias , 
estabi l izante (goma xantana),  ervas  aromáticas,  acidi f icante (acido c ítr ico) , 
conservante (sorbato de potáss io) ,  antioxidante (extrato rosmaninho).  
 

Water,  tomato concentrate,  mushrooms (mushrooms,  water,  sal t,  acidity 
regulator  (E330)  and antioxidant ( E300))  (15%),  ol ive oi l ,  caramel ized onion 
(onion,  sugar and acidity  regulator (E 330)) ,  salt,  garl ic  ( sulfi tes ) ,  spices,  
stabi l izer  (xanthan gum),  aromatic  herbs,  acidi fy ing (c i tr ic  acid) ,  preservative 
(potassium sorbate) ,  antioxidant (rosemary extract) .  
 
3.  DATA DE DURABILIDADE MÍNIMA / SHELF LIFE  

24 Meses a partir  da  data de fabrico.  

24 months f rom date of  packaging.  

 
4.  CARACTERIZAÇÃO ORGANOLÉPTICA / ORGANOLEPTIC CHARACTERISATION  
Cor  –  Avermelhado.  

Sabor –  Característico do  produto.  Deve estar isento  de sabores  estranhos.  

Odor –  Característico do produto.  Deve estar  isento de odores  estranhos.  

Textura –  Semi-sól ida com pedaços de cogumelos.  

 

Colour  –  Reddish.  

Flavour  –  Characteristic  of  the product.  Must be free  of  off - f lavours.  

Odor  –  Characteristic  of  the product.  Must  be  free of  odors.  

Texture  –  Semi-sol id with mushrooms pieces.  

 
5.  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA/ PHYSICAL CHARACTERI SATION  

O produto deve estar ausente de toda a matéria  f ís ica de origem animal , 

vegetal  e mineral ,  infestação e de quaisquer indícios  de manifestação de 

infestação,  bolores,  inseto,  fragmentos de insetos  e  de contaminação por  

roedores  e/ou pestes  s imi lares.  
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5.  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA/ PHYSICAL CHARACTERI SATION  

The product must be absent from: al l  physical  material  of  animal, 

vegetable and mineral  or igin;  Infestation and any signs  of  infestation;  Molds,     

l ive and /  or  dead insects,  fragments of  insects  and con tamination by  rodents 

and / or  simi lar  pests.  

 
6.  CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA/ CHEMICAL CHARACTERISATION  

Parâmetros/ Parameters  Método/Method Resultado/ Result 

°Brix Refratómetro/ Refractometer 12 - 13 

pH Potenciómetro/ Potentiometer 3,5 – 4,5 

Consistência/  Consistency  Bostwick  (30s,  20°C) 4 – 6 cm 

Nota: Ainda em estudo. / Note: Still in study. 

        
7.  CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA/ MICROBIOLOGICAL CHARACTERISATION  

Determinação/ Parameter 

Valores Máximos Admissíveis/ 

Maximum Permissible Values 

(UFC/g / CFU/g) 

Contagem de Microrganismos a 30°C/ 

Count of Microorganims at 30°C 
≤104  

Contagem de anaeróbios sulfito 

redutores/ Count of  

anaerobic sulphite reducers 

≤103 

Contagem Bolores/ Count  of Moulds ≤103 

Contagem Leveduras/ Count  of Yeasts ≤104 

Fonte/ Source: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

 
 8.  DECLARAÇÃO NUTRICIONAL/ NUTRITIONAL DECLARATION  

Declaração nutricional /   

Nutric ional  Declaration  

Por  100g de produto / Medium 

nutrit ional  value per 100g of product  

Energia /  Energy   451 kJ / 108 Kcal 

L ípidos  / Lipids  6,8 g 

dos  quais  saturados  /  of which Saturated  1,1 g 

Hidratos  de carbono  / Carbohydrates  9,4 g 

dos  quais  açúcares  /of which  Sugars  4,9 g 
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Proteínas  /  Protein  1,7 g 

Sal  /  Sal t  1,9 g 

 
 

9.  ALERGÉNIOS/ Allergens  

Alergénio/  Allergen  
Contém/ 
Contains  

Pode conter  
vestígios /  May 
contain  t races  

  Cereais com glúten e produtos à base destes 
cereais/ Cereals containing gluten and products 
thereof 

--- --- 

Crustáceos e produtos à base de crustáceos/ 
Crustaceans and products thereof 

--- --- 

Ovos e produtos à base de ovos/ Eggs and 
products thereof 

--- --- 

Peixe e produtos à base de peixe/ Fish and 
products thereof 

--- --- 

Amendoins e produtos à base de amendoins/ 
Peanuts and products thereof 

--- --- 

Soja e produtos à base de soja/ Soybeans and 
products thereof 

--- --- 

Leite e produtos à base de leite/ Milk and 
products thereof 

--- --- 

Frutos de casca rija/ Nuts --- --- 

Aipo e produtos à base de aipo/ Celery and 
products thereof 

--- --- 

Mostarda e produtos à base de mostarda/ 
Mustard and products thereof 

--- --- 

Sementes de sésamo e produtos à base de 
sementes de sésamo/ Sesame seeds and products 
thereof 

--- --- 

Dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações 
superiores a 10 mg/kg ou 10 mg/l expressos em 
SO2/ Sulphur dioxide and sulphites at 
concentrations of more than 10 mg/kg or 10 
mg/litre in terms of the total SO2 

X X 
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Tremoço e produtos à base de tremoço/ Lupin 
and products thereof 

--- --- 

Moluscos e produtos à base de moluscos/ 
Molluscs and products thereof 

--- --- 

Conforme/ According  Reg.(CE) n. º1169/2011. 
 

10 .  ORGANISMOS GENETICAM ENTE MODIFICADOS (OGM’s )/   
GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMO)   

A Empresa certi f ica-se que este produto não tem origem em produtos 

geneticamente modif icados nem são incorporados ingredientes  geneticamente 

modif icados.  

The company ensures that:  The produ ct doesn’t  have any origin in  

genetical ly  modif ied organisms;  ingredients  genetical ly  modif ied are not 

physical ly  incorporated.  

 

11.  RADIAÇÃO IONIZANTE/ IONIZING RADIATION 
Não é uti l izada radiação ionizante no  produto.   

The product is  not exposed to ioniz ing radiation.  

 
12.  IDENTIFICAÇÃO DO USO PRETENDIDO/ INTENDED USE 
 Uso em cul inária e processos  s imi lares  e/ou af ins .  
 

Use in  cooking and simi lar  processes.  

 
 
13.  PÚBLICO- ALVO/ TARGET PUBLIC  

Produto  de natureza al imentar  desti nado ao  consumidor do  públ i co em 

geral ,  incluindo crianças,  idosos,  grávidas  e imunodeprimidos.  Salvaguardando 

casos  de alergia  a algum dos componentes  em que não se recomenda o seu  

consumo.  

Food product intended for  the  general  publ ic ,  including chi ldren,  the  

elderly ,  pregnant  wom en and immunosuppressed persons.  Safeguarding cases  of  

al lergy to any of  the components  in which i ts consumption is  not recommended.  

 
 

14.  EMBALAGEM/ PACKAGING  
 Embalado em embalagem de vidro de 435g .   
 Packed in a  glass bott le  of  435g.  
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15.  ARMAZENAGEM E TRANSPORTE/ STOREGE AND DISTRIBUTION CONDITIONS  
 Conservar em local  fresco  e seco,  proteger  da ação  direta da  luz  solar.  

Depois  de aberto,  conservar  no fr igor í f ico durante 5 dias .  

 Preserve in  a cool  and dry  place.  Protect from the l ight.  Once opened,  

store  in the ref r igerator for  5 days.  
 

 
 

Data de revisão / Review date: 11/11/2020 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


