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VALLE PLUS AMACIANTE DE PÃES 
Descrição do produto: aditivo amaciante de pães 

 
 

 
INGREDIENTES 
 

Lecitina de soja, emulsificante polissorbato 80 e 
enzimas. 

 

PORÇÃO DE USO / RENDIMENTO 
Administrar de 1% a 2% sobre o peso total da 
farinha de trigo da receita. 
 
Este produto substitui os ovos, o leite e a 
margarina na receita tradicional de fabricação de 
pães, sendo necessário acrescentar o volume de 
água à receita igual a soma do volume dos itens 
substituídos.  
 
Não dispensa a utilização de antimofo e 
reforçador. 

 
MODO DE PREPARO 
Medir o volume dos ovos, leite e margarina da 
receita. Acrescentar o mesmo volume em água 
gelada, juntamente com o Valle Plus à proporção 
de 1% a 2% sobre peso total da farinha de trigo da 
receita. Misturar até formar uma massa 
homogênea, adicionar o fermento fresco e bater 
em velocidade rápida até obter ponto de véu. 
Cortar a massa nas porções desejadas, boleando e 
deixando descansar quando necessário. Seguir 
forneamento normal. 

 
ALERGÊNICOS 
Este produto pode conter traços de: TRIGO, 
DERIVADOS DO LEITE DE VACA, SULFITO, 
DERIVADOS DE SOJA, DERIVADOS DE MILHO, 
DERIVADOS DE OVO e AVEIA. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. 
 

LEGISLAÇÃO 
Produto dispensado de registro na ANVS, de 
acordo com a Resolução RDC Nº 240, de 26 de 
julho de 2018. 
 

CLASSIFICAÇÃO FISCAL 
NCM: 1901.2000 / CEST: 17.046.06 

 
EMBALAGEM 
Saco plástico de 5kg com etiqueta personalizada.  
Produto comercializado em fardo de 5x5kg. 

 
 

 
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) 
 

EMB Comprimento Largura Altura 

UND 35 20 10 

FD 35 20 50 

 
CÓDIGO DE BARRAS 
Saco (5kg) EAN13: 
...........................7898630680500 
Fardo (5x5kg) DUN14: 
...................17898630680507 

 
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Conservar em local, seco, fresco e arejado em 
temperatura ambiente. Cuidado no manuseio para 
não ocorrer rompimento da embalagem. Não 
transportar com produtos não alimentícios. 

 
PRAZO DE VALIDADE 
12 meses, a partir da data de fabricação, seguidas 
as condições de armazenagem e transporte 
recomendadas. 

 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 

Determinação Resultado 

Aspecto Pó 

Coloração Branco 

Odor Levemente amanteigado 

%VD(*)

Valor energético 236kcal = 991kj 12%

Carboidratos 15g 5%

Proteínas 18g 24%

Gorduras  tota is 12g 22%

Gorduras  saturadas 1,8g 3%

Gorduras  trans 0,0g (**)

Fibra  a l imentar 0,9g 4%

Sódio 8,1mg 0%

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS                                  

Porção de 50g (2 colheres de sopa)

Quantidade por porção

(*) Valores diários de referência com base em uma dieta 

de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores  dependendo de suas necessidades 

energéticas.

(**)  Valores diários (VD) não estabelecidos
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