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OVOS DE PÁSCOA DE 150g à 160g - Confeccionados com chocolate de boa
qualidade, devidamente embalados e acondicionados pesando entre 150 gramas à
160 gramas. Obtidos a partir da mistura de derivados de cacau (theobrana cação),
massa com outros ingredientes, contendo no mínimo 25% de sólidos totais de cacau
(Resolução RDC nº. 227 de 28/08/2003). Chocolate ao leite; produto preparado com
pasta de cacau, açúcar e leite em pó, evaporado ou condensado (NTA 40). Deverão
estar embalados individualmente em papel alumínio e reembalado em papel fantasia
ou papel aluminizado fantasia. A embalagem deverá conter informações sobre o peso,
data de validade e composição do produto. Não será aceito produto com uso de
gordura hidrogenada. ROTULAGEM - O produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressos de forma clara e
indelével as seguintes informações: 1. Identificação do produto, inclusive a marca; 2.
Nome e endereço do fabricante; 3. Data de fabricação; 4. Data de validade ou prazo
máximo para consumo; 5. Componentes do produto; 6. Peso líquido; 7. Informações
nutricionais; 8. Número do lote. Data de Validade: O produto deverá ter validade de
mínima de 06 (Seis) meses a partir da data de fabricação, sendo que está não poderá
ser anterior a 30 (Trinta) da data da entrega. (07-01-0869)
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Carimbo e Assitura do Fornecedor


