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PRODUTO CÁPSULAS CLASSIC PREMIUM 
 

COMPOSIÇÃO 

60% Robusta; 40% Arábica 

Peso aproximado: 5,5g / cápsula 

CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES DO 
PRODUTO 

As características físicas, químicas e microbiológicas encontram-se de acordo 
com a legislação em vigor. 

Nota : Contém Cafeína  

 

 

ROTULAGEM 

De acordo com a legislação em vigor: 

 Designação do produto: Classic Premium 

 Peso: 5,5g /cápsula; 55g/10 cápsulas (embalagem) 

 Ingredientes: 100% café torrado moído 

 Data de embalagem/ N.º de lote: VER EMBALAGEM 

 

EMBALAGEM 

Cápsulas individuais embaladas em atmosfera protetora 

NOTA: Os materiais de embalagem encontram-se em conformidade com a 
legislação em vigor. 

 

PRAZO DE VALIDADE 

  

12 meses 

 

CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAGEM 

Local seco e fresco. 

Os produtos devem ser armazenados de modo a não ficarem exposto a agentes físicos, 

químicos ou biológicos que os possam contaminar. 

 

DISTRIBUIÇÃO 

Distribuído em cápsulas (homologadas). 

(De acordo com as regras de distribuição alimentar) 

 

USO PRETENDIDO DO 
PRODUTO 

Consumo alimentar na forma de bebida 

Extração do café bebida por pressão em máquina tipo “Nespresso” 
 

CONSUMIDORES TIPO 
Este produto destina-se a todos os consumidores EXCEPTO os intolerantes à 
cafeína. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL 

Rotulagem 
DL 53/ 89 de 22 de fevereiro - Estabelece regras sobre as características, 
acondicionamento e rotulagem dos cafés e sucedâneos; 
DL 124/2001 de 17 de abril - Transpõe a Dir n.º 1999/4/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Fevereiro, relativa aos extractos de café e 
extractos de chicória 
DL 78/2013 de 11 de junho - Estabelece as definições, denominações e 
características, formas de acondicionamento a que devem obedecer o café, 
sucedâneos de café e suas misturas, bem como, as regras relativas à respetiva 
rotulagem e comercialização 
Reg (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de 
outubro – relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os os 
géneros alimentícios 
 

Materiais de embalagem 
Reg (CE) nº 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 
outubro - relativo a materiais e objectos destinados a entrar em contacto com 
os alimentos. 
 

Critérios Microbiológicos 
Reg (CE) nº 1441/2007, relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos 
géneros alimentícios. 


