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1. Identificação do produto 

Nome: Tarte de Caramelo e Flor de sal 

 
 

3. Descrição do produto 

 

2. Informação do fornecedor 
Once Upon a Tarte, Lda. 
Marca: A Tarte 
Morada: Rua Cidade de Inhambane 
Nº43 1800-084 Lisboa 

Tarte circular com diâmetro de 26 cm, constituída por uma base de massa areada, por um caramelo adicionado de flor de sal 

e por um cremoso ganache de chocolate com avelãs torradas. No recheio encontra-se, em local aleatório, uma amêndoa 

inteira com pele. 

 

4. Ingredientes 
 

Açúcar, margarina vegetal, (óleo de girassol, gordura de palma, de palmaestearina e de palmoleína em proporções variáveis), 

farinha de trigo, chocolate culinária [açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, soro de leite em pó, emulsionante (lecitina 

de soja) e aroma. Cacau 43% mínimo], nata [(M.G. 35%), emulsionante mono e diglicerídos de ácidos gordo]), leite meio 

gordo, manteiga, ovo inteiro pasteurizado, avelã , dextrose e flor de sal (0,15%). 
 

5. Características do produto 
 

5.1. Características sensoriais: Base de massa areada com textura crocante e quebradiça de coloração acastanhada. 

Recheio composto por: uma camada de caramelo com flor de sal de coloração acastanhada e brilhante de textura 

caramelizada, e outra camada de ganache de chocolate de textura cremosa com avelã torrada crocante. Em local 

aleatório e junto à superfície deverá encontrar-se uma amêndoa inteira com pele. 

 

5.2. Características físico-químicas: 
Dimensões: 26cm (tarte redonda) 
Dimensões: 22cm (tarte redonda XS) 

 
Altura: 2,4 – 2,6 cm 
 

Peso 
Tarte: 676 - 696 g (Peso declarado: 650g) 
Tarte XS: 376 - 396 g (Peso declarado: 350g) 

5.3. Características microbiológicas 

 

Microrganismos a 30ºC ≤102UFC/g   
Leveduras             ≤102UFC/g   
Bolores   ≤10UFC/g   
E.coli  < 10 UFC/g 
Listeria spp. < 102UFC/g  
Estafilococos coagulase positiva < 102UFC/g 
Salmonella spp.     Ausente em 25 g 
Listeria monocytogenes. Ausente em 25 g 

 

 

6. Alergénios 
Contém lactose (leite, natas e manteiga), glúten (farinha de trigo), ovo, soja (lecitina soja), avelã e amêndoa.  

Pode conter vestígios de outros frutos de casca rija. 

 

7. Informação Nutricional 
Valor Nutricional médio por: 100 g Por porção (60 g) 

Valor Energético 2326 kJ/ 635 kCal 1396 kJ/381 kCal 

Lípidos 
dos quais saturados 

34,3 g 
16,6 g 

20,6 g 
10,0 g 

Hidratos de Carbono 
dos quais açúcares 

64,9 g 
51,5 g 

38,9 g 
30,9 g 

Proteína 5,0 g 3,0 g 

Sal 0,9 g 0,6 g 
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8. OGM’s 
O produto não apresenta vestígios de Organismos Geneticamente Modificados (OGM). 

 

9. Apresentação 
9.1. Embalagem 

 

Caixa de cartolina composta por uma janela transparente que permite a visualização do produto no seu interior. 

 (Dimensões da caixa TARTE: 26 x 26 x 4 cm e TARTE XS: 22 x 22 x 4 cm). 

 
9.2. Rotulagem 

 

A rotulagem do produto cumpre com as disposições do Regulamento (EU) Nº 1169/2011 relativo à prestação de 

informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios. 

 

10. Armazenagem e durabilidade 
 

O produto mantém as suas características sensoriais originais durante 7 dias após o seu fabrico, de acordo 

com a data de validade mencionada no rótulo. Após a abertura da embalagem, o produto deve ser conservado 

à temperatura ambiente, em local seco e fresco, e resguardado em boleira protetora, de modo a proteger de 

contaminações.  

 

11. Condições de Utilização 

Pronto a consumir. 

 

12. Manuseamento 

 
O produto é bastante crocante na sua base mas de uma cremosidade na camada de ganache, pelo que deverá ser fatiado, 

usando uma faca comprida muito afiada (de lâmina lisa e não recortada), apenas no momento de servir. 

 

13. Consumidores de Risco 

 
Este produto pode ser consumido pela população em geral, incluindo os grupos vulneráveis como crianças, idosos, 

enfermos ou imunodeficientes. O seu consumo excetua-se a indivíduos com intolerância a substâncias presentes na lista 

de alergénios (ponto 6). 

 

14. Distribuição e Transporte 

 
O transporte é efetuado ao abrigo da luz, à temperatura ambiente e protegido de contaminações. 

 

15. Informações adicionais 
 

Produzido e Embalado por: Once Upon a Tarte, Lda. A produção, armazenamento e expedição são efetuados com base 

nas Boas práticas de higiene e fabrico do Codex Alimentarius, do Regulamento (CE) n. 852/2004 e nos Princípios HACCP. 
 

A Once Upon a Tarte, A Tarte e a Pequena Amêndoa desejam-lhe uma amendoada experiência degustativa e estão 

inteiramente ao seu dispor através das linhas de contacto descriminadas na embalagem do produto, para qualquer 

esclarecimento ou sugestão de melhoria. 


