
 
 

Chef Foods Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA 
Rua João Batista de Campos, 77. Maringá – Pr. 

CEP 87050-080   FONE: (44) 3041-7450 

BOLO TIPO BRIGADEIRO (ARO 20) 

 

Descrição: pão de ló de chocolate com recheio de brigadeiro, coberto com bettercreme chocolate, 

decorado com chocolate granulado, bettercreme chocolate e cereja com cabo. 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 

Porção de 60g (1 fatia) 

Quantidade por porção % VD * 

Valor energético 152Kcal 8% 

638KJ 

Carboidratos 26,1g 9% 

Proteínas 1,4g 2% 

Gorduras Totais 4,7g 8% 

Gorduras Saturadas 3,6g 16% 

Gorduras Trans 0g ** 

Fibra Alimentar 0,5g 2% 

Sódio 84mg 3% 

* Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal 
ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
**VD não estabelecido 

 
LISTA DE INGREDIENTES 
Ingredientes: recheio de brigadeiro (glicose, açúcar, leite condensado, leite em pó integral, amido 
modificado, fibra de trigo, cacau em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático e 
aromatizante idêntico ao natural), pão de ló sabor chocolate (ovo, açúcar, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, amido de milho, cacau em pó, amido modificado, emulsificantes ésteres de 
ácidos graxos com poliglicerol e mono ediglicerídeos de ácidos graxos, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de cálcio e fosfato monocálcico, conservadores propionato de 
cálcio e ácido sórbico, corante caramelo iv, aroma artificial de baunilha e espessante goma xantana), 
calda sabor baunilha, creme vegetal tipo chantilly sabor chocolate, confeito granulado sabor 
chocolate, e cereja marrasquino com cabo. Contém glúten. 

 
Alergênicos 
Contém ovos, leite e derivados de trigo, soja e leite. Pode conter castanha-de-caju, nozes e pecã. 
 

 
 
 
 



 
 

Chef Foods Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA 
Rua João Batista de Campos, 77. Maringá – Pr. 

CEP 87050-080   FONE: (44) 3041-7450 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
120 dias em freezer à - 12ºC ou mais frio 
7 dias em geladeira à + 5ºC ou mais frio 
 
SUGESTÃO DE CONSUMO 
Produto pronto para o consumo. Descongele em geladeira por 2 horas ou o suficiente para atingir a 
consistência desejada. Uma vez descongelado, não recongelar. 
 
ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGEM 

Peso líquido unitário: 1,000 kg 
Peso bruto unitário: 1,082 kg 
Peso líquido caixa: 4,328 kg 
Peso bruto caixa: 5,120 kg 
 
TAMANHO DA CAIXA: 545X271X225 
 
PALETIZAÇÃO: 6 CAIXAS DE 4,328KG POR LASTRO. EMPILHAMENTO MAXIMO DE 6 CAIXAS 

 
FABRICADO POR: CHEF FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA.  

CODIGO NCM (Classif. Fiscal): 19.02.11.00 

CÓDIGO DE BARRAS EAN 13: 7898904967 61 0 

 

 

 


