EXEMPLES D’ETIQUETES A PARTIR D’UNA RECEPTA DE
PASTISSERIA
Recepta Carquinyolis
Ingredients:
• 1000 g farina fluixa
• 600 g sucre
• 600 g massapà (ingredient compost: cal desglossar-ho en els seus
components).

• 250 g ametlla
• 250 g llet sencera
• 15 g llevat químic (mirar etiqueta del que es fa servir)
Etiqueta carquinyolis

Carquinyolis
Ingredients: Farina de blat, sucre, massapà (farina d’ametlla, sucre), ametlla,
llet, gasificant(E-450,E-500).
Pot contenir traces d’ou i d’altres fruits de closca.
Pes net: 250 g
Conservar en lloc fresc i sec.
Lot / Consumir preferentment abans del: 25/02/2016
PASTISSERIA SAIA,S.L.
C/ Sant Antoni Maria Claret 271, Barcelona (Espanya)

Consideracions:
La frase on es declaren les traces: “Pot contenir traces de........” és totalment opcional
però molt recomanable posar-la.
En aquest cas considerem que no cal posar la Denominació de venda del producte, ja
que el nom de “Carquinyoli” es pot considerar consagrat per l’ús.

És important desglossar els ingredients compostos de les
receptes i revisar les etiquetes de cada matèria primera.

Recepta Xocolata amb avellanes
Ingredients:
•

200 g xocolata 70% (ingredient compost: cal desglossar-ho en els
seus components)

•

50 g avellanes torrades (revisar si contenen gluten)

Etiqueta xocolata amb avellanes

Xocolata amb avellanes
Ingredients: xocolata negra (70% de cacau) (pasta de cacau, sucre, mantega
de cacau, aroma de vainilla, emulgent:lecitina de soja), avellanes (12%).
Pot contenir traces d’ou ,llet, gluten i d’altres fruits de closca.
Pes net: 90 g
Conservar en lloc fresc i sec.
Lot / Consumir preferentment abans del: 28/03/2016
PASTISSERIA SAIA,S.L.
C/ Sant Antoni Maria Claret 271, Barcelona (Espanya)

Consideracions:
La frase on es declaren les traces: “Pot contenir traces de........” és totalment opcional
però molt recomanable posar-la.
En aquest cas considerem que la Denominació de venda del producte i el nom
comercial del producte “Xocolata amb avellanes” coincideixen.

És important desglossar els ingredients compostos com la
xocolata negra en aquest cas i revisar les etiquetes de cada
matèria primera ( per exemple: en aquest cas cal comprovar
que les ametlles no contenen gluten.
Al posar que la xocolata porta avellanes, cal especificar el percentatge d’avellanes al
llistat d’ingredients.

