FITXA TÈCNICA – ARRÒS PERLAT 5Kg

DENOMINACIÓ DEL PRODUCTE


Descripció:

Arròs Molí de Pals Perlat 5Kg



Cultivat, elaborat i envasat per:

ARRÒS DE PALS,S.L.



Categoria comercial:

Arròs Extra



Ingredients:

Arròs 100%



Al·lèrgens:

No conté cap tipus d’al·lergen



OGM:

No



R.S.I.P.A.C:

20.10148/CAT



R.I.A.A.C.:

17/40286



Lot:

_ _ any de cultiu _ _ _ dia fabricació



Consum preferent:

< 9 mesos



Condicions emmagatzematge:

Protegir de la llum solar, preservar d’olors
agressives i conservar en lloc net, fresc i sec.

INFORMACIÓ FÍSICO-QUÍMICA










De gra mitjà. Longitud de gra
Grans partits que no traspassen nº14
Grans partits que si traspassen nº13
Gra groc i encourat
Gra vermell
Gra guixos o verd
Gra tacat o picat
Matèries estranyes
Nivell humitat

Valor màxim
5.2- 6
< 3.75
<0.25
< 0.2
< 0.5
<2
< 0.5
< 0.1
< 15

mm
%
%
%
%
%
%
%
%

INFORMACIÓ NUTRICIONAL (100grs)







Valor energètic:
Carbohidrats:
Dels quals sucres:
Proteïnes:
Fibra:
Grasses:
De les quals saturades
Sal

1503/354
79.5
0.1
6.5
2.8
0.5
0.2
0

kJ/Kcal
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

CARACTERÍSTIQUES ORGANOLÈPTIQUES


El clima particular de l’Empordà, amb estius menys calorosos que en latituds més baixes, és el principal
responsable de l’altíssima qualitat del nostre arròs. La formació i maduració del gra és més lenta i per
aquest motiu el gra és més resistent i un cop cuit conserva millor la seva textura.



Absorbeix molt bé el brou o el suc durant la cocció.



Degut a la quantitat de midó és ideal per fer tota mena d’arrossos a la cassola.



Temps de cocció:

15 - 17 minuts



Sabor / Olor:

Absència de sabors i olors estranyes



Forma / Color:

Gra mitjà perlat de color blanc uniforme

Producte amb garantia d’origen: ARRÒS DE PALS
Marca de garantia producte E de l’Empordà
Producte amb segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent

ENVÀS


Pes net:

5 Kg



Pes brut:

5.020 Kgs



Codi EAN13:

8437000075028



Alçada / Amplada / Fons:

40 cm / 25 cm / 7 cm

AGRUPACIÓ


Codi EAN14:

18437000075025



Envasos per agrupació:

3



Alçada / Amplada / Fons:

20 cm / 25 cm / 40 cm

PALET


Caixes per palet:

50



Pes net per palet:

750 Kgs



Caixes capa / Capes palet:

10 / 5

Alçada / Amplada / Fons:

110 cm / 120 cm / 80 cm
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