Ficha tecnica de produto
PRODUTO
MATUMIX sabor Tex-Mex
MARCA
MATUTANO
DENOMINAÇÃO DE VENDA
Sortido de produtos de aperitivo de milho e amendoins fritos com sabor a queijo
INGREDIENTES
Milho, amendoins, óleo de girassol, aroma a queijo [preparações e substâncias aromatizantes, sal,
farinha de arroz, intensificadores de sabor (glutamato monossódico, inosinato e guanilato dissódicos),
sacarose, especiarias, xarope de glucose, acidulante (ácido cítrico), corante (extrato de pimentão),
cloreto de potásio].

ALÉRGENEOS
Amendoins.
Este produto foi elaborado nos mesmos equipamentos de produção utilizados para outros que contêm
frutos secos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Energia (kJ/kcal)
Lípidos (g)
dos quais saturados (g)
Hidratos de carbono (g)
dos quais açúcares (g)

Por 100g

Por dose (30g)**

% DR*/dose

2306/554

692/166

8

34,9

10,5

15

6,1

1,8

9

42,4

12,7

3,1

0,9

Fibra (g)

6,7

2,0

Proteínas (g)

14,2

4,3

1

Sal (g)

4
0,7
0,2
*DR= Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal). As necessidades individuais podem variar dependendo da
prática de exercício físico e outros fatores.
**30g = dose média

FORMATOS DE EMBALAGEM
Vários
EMBALAGEM
Embalado em atmosfera protetora.
CONSERVAÇÃO
Conservar em lugar fresco e seco.
Atenção: as crianças pequenas podem asfixiar-se com amendoins e frutos secos.
SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CONSUMIDOR
808 200 969 Horário: Dias úteis de 2ª a 6ª feira das 9h às 20h
pepsico.portugal@pepsico.com; www.pepsico.pt
RAZÃO SOCIAL
Matudis, Lda.
Lagoas Park, edifício 5C-5º
2740-298 Porto Salvo,
Portugal.
Uma companhia do Grupo PepsiCo
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PEPSICO facilita las fichas actualizadas de los productos siempre que el cliente así lo solicite a su comercial de contacto PEPSICO y es responsabilidad de cada cliente solicitar
periódicamente la ficha para disponer de la versión más actualizada de la misma. PEPSICO no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de incidente que pueda
producirse por la utilización por parte del cliente de fichas no actualizadas.

