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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (DESCRIÇÃO DO PRODUTO) 

Harina de trigo resultado de la molienda de granos de trigo sanos, limpios, no germinados y exentos de 

impurezas, destinado al consumo humano. (Farinha de trigo resultante da moenda de grãos de trigo sãos, 

limpos, não germinados e isentos de impurezas, destinado ao consumo humano) 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

ASPECTO Y COlOR (ASPECTO E COR): Ausencia de puntos negros. Blanca o ligeramente amarillenta. 

(Ausência de pontos negros. Branca ou ligeiramente amarelada)  

OLOR Y GUSTO (ODOR E GOSTO): Puro, sin olores extraños a rancio. Característico, sin sabores 

extraños, ni ácido ni amargo, rancio, viejo. (Puro, sem odores estranhos a ranço ou a bafio. Característico, 

sem sabores estranhos, nem ácido ou amargo, bolorento, rançoso, bafio, velho ou outros defeitos)  

  

INGREDIENTES 

Harina de Trigo (Farinha de Trigo) 

Contiene gluten. Puede contener vestigios de soja. (Contém Glúten. Pode conter vestígios de soja) 
 

POSSÍBLES ORÍGENES DE LOS INGREDIENTES (POSSÍVEIS ORIGENS DOS INGREDIENTES) 

Unión Europea y América del Norte. (União Europeia e América do Norte) 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Parâmetro Valor Limite 
 

Humedad (Humidade) 

Proteína (sobre a m.s) 

Ceniza total (Cinza) 

Ceniza insoluble em HCl (Cinza insolúvel em HCl) 

Acidez  

 

Glúten seco 

Índice de Caída (Índice de Queda) 

 

15,00% 

9,00% 

0,73% 

0,30% 

50mg/100mg de potasa 

 (50mg/100mg de potássio) 

8,00% 

220s 

 

 

Máximo 

           Mínimo 

Máximo 

Máximo 

Máximo 

 

Mínimo 

Mínimo 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Parâmetro Valor Limite 
 

Coliformes 

Mesófilos 

Mohos (Bolores e Leveduras) 

Escherichia coli 

Salmonella spp. 

 

103 ufc/g 

106 ufc/g 

104 ufc/g 

102 ufc/g 

Ausência 25g 

Máximo 

Máximo 

Máximo 

Máximo 

Máximo 

-  
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CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS  

Parâmetro Valor Limite 
 

W 

P/L 

 

 160 x 10-4 J  

0,35 

 

 

Mínimo 

Mínimo 

 
 

CONTAMINANTES 

Contaminante Valor Limite 

Micotoxinas   

     Aflatoxinas B1 2 g/kg Máximo 

     Aflatoxinas Totais 4 g/kg Máximo 

     Ocratoxina A 3 g/kg Máximo 

     Desoxynivalenol 750 g/kg Máximo 

     Zearalenona 75 g/kg Máximo 

Metais Pesados   

     Cadmio 0,2 mg/kg Máximo 

     Plomo (chumbo) 0,2 mg/kg Máximo 

OGM’s 

     Cumple con la legislación comunitaria y nacional en vigor. (Cumpre a legislação comunitária e nacional 

em vigor) 

Pesticidas 

Cumple la legislación comunitaria y nacional en vigor. (Cumpre a legislação comunitária e nacional em 

vigor) 

Melamina 2,5 mg/kg Máximo 

 

EMBALAJE (EMBALAGEM) 

Disponible en bolsas de papel Kraft con peso neto de 25Kg. (Disponível em sacos de papel Kraft com 

peso líquido de 25Kg) 

Disponible a granel. (Disponível a granel) 

 

CONDICIONES DE ALMACENIAMENTO (CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO) 

Conservar en saco cerrado, en lugar fresco y seco, así como alejado del suelo. (Conservar em saco 

fechado em local fresco e seco e afastado do chão) 

 

VALIDEZ (VALIDADE) 

90 dias (a contar desde la fecha de embalaje). (90 dias (a contar da data de embalagem)) 

 

UTILIZACIÓN PREVISTA (UTILIZAÇÃO PREVISTA) 

Debe ser sometido a tratamiento térmico. (Deve ser sujeito a tratamento térmico) 
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UTILIZACIÓN IMPREVISTA (UTILIZAÇÃO IMPREVISTA) 

No debe ser consumido crudo (sin tratamiento térmico); (Não deve ser consumido em cru (sem tratamento 

térmico) 

No debe ser almacenado en lugar húmedo y/o caliente; (Não deve ser armazenado em local húmido e/ou 

quente) 

No debe ser colocado directamente sobre el suelo; (Não deve ser colocado diretamente no chão) 

Manupulación incorrecta del produto. (Manuseamento incorreto do produto) 

 

 
OTRAS INFORMACIONES (OUTRAS INFORMAÇÕES) 
 

Además de lo especificado, el producto cumple la legislación comunitaria y nacional vigente que le es 

aplicable.(Para além do especificado, o produto cumpre a legislação comunitária e nacional em vigor que 

lhe é aplicável)  

El producto no debe ser consumido por personas con intolerancia al gluten (celíacos) y con alergia a la 

soja. (O produto não deve ser consumido por pessoas com intolerância ao glúten (celíacos) e com alergia 

à soja) 

  


