FITXA TÈCNICA
DENOMINACIÓ DE
PA COMÚ
PRODUCTE:
REFERÈNCIA: 3-4-2-11-195
RAÓ SOCIAL:

FORN FRANQUESA S.L | Passatge LLuçanès s/n |
08589 Perafita (OSONA - BARCELONA), T. 93 853 00 30 |
mail: info@fornfranquesa.com

INGREDIENTS:
Ingredients: farina de BLAT, llevat natural (saccharomyces cerevisiae), sal, antiaglomerants:
(carbonat de calci, tartrat sòdic), emulgent: (esters monoacetils
i diacetil tartàric de
monoglicèrids), tractament de la farina: (àcid ascòrbic), ENZIMS, massa mare

FORMAT I PRESENTACIÓ:
FORMAT
Pes per format

PRESENTACIÓ

RODO

¼ - ½ - kg

Sencer o tallat

GIRAT

¼ - ½ - kg – 2kg -4kg

Sencer, i tallats nomes els de ¼ - ½ kg

BARROT

¼ - ½ - kg

Sencer o tallat

BARRA

¼ llarga – ¼ curta – ½ - kg

Sencera o tallada

OSONA

¼ - ½ - kg

Sencer o tallat

TRACTAMENTS TECNOLÒGICS:
Cocció 180º (aprox) / 35 minuts.

CONDICIONS DE CONSERVACIÓ:
Conservar en lloc fresc, sec i evitar exposició al sol
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTE:
24 hores
DESTINATARIS:
Apte per a tota la població en general (tenir en compte els al·lèrgens).
ÚS ESPERAT PEL CONSUMIDOR:
Consumir directament, no requereix tractament previ
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Utilitzats com ingredient
Al·lèrgens (1)
Cereals que continguin gluten i productes
derivats:
Blat, ordi, sègol, civada, espelta, kamut o les
seves varietat híbrides
Crustacis i derivats:
Gambes, llagostins, escamarlans, crancs,
llagosta... i els seus extractes
Ous i productes a base d’ou:
Ous sencers, clara d’ou, rovell d’ou, proteïna
d’ou...
Peix i productes a base de peix:
Extractes de peix, proteïna de peix...
Cacauets i productes a base de cacauets:
Mantega de cacauet, farina de cacauet,
proteïna de cacauet, oli de cacauet...
Soja i productes a base de soja:
En forma de lecitina, proteïna, oli, salsa...
Llet i els seus derivats (inclosa la
lactosa):
Tota classe de productes làctics, mantega,
formatges, margarines, caseïna, lactosèrum,
lactoglobulina, caseïnats...
Fruits amb closca i derivats:
Ametlles,
avellanes,
nous,
anacards,
pacanes, nogueres del Brasil, castanyes,
festucs, nous de macadamia i derivats...
Api i productes derivats:
En forma de fulles, extractes, llavors, sal
d’api, espècies barrejades amb api...
Mostassa i productes derivats:
Mostassa i productes derivats a base de
mostassa.
Grans de sèsam i productes a base de
grans de sèsam:
Llavors de sèsam o els seus derivats en
forma d’oli, pasta...
Diòxid
de
sofre
i
sulfits
en
concentracions superiors a 10 mg/Kg o
10 mg/l expressat en SO2
Tramussos i productes a base de
tramussos
Mol·luscs i productes a base de
mol·luscs:
Pops, calamars, sípies, cloïsses, musclos,
escopinyes, ostres...i els seus extractes.

SÍ/NO

Nom ingredient

X

Blat

Presència involuntària
(2)
Possibles
NO
traces

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

(1) En base al Reglament núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 sobre la informació
alimentària facilitada al consumidor. (2) No es pot evitar la seva presència a les instal·lacions
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