
 

Fichas Técnicas Box Natal Secreto 

 

Gouda Velho Millénium 1000 Dias 

País de Origem: Holanda 

Gouda Millénium é um queijo de caráter, sabor característico e textura quebradiça, 
enriquecida com cristais de sal. 

O amadurecimento deste queijo dura 3 anos e é realizado em tábuas de madeira que 
absorve grande parte da húmidade contida no queijo, a fim de concentrar os sabores. Sua 
pasta é densa, mas derrete na boca para libertar os aromas. 

Este Gouda é incomparável pelo seu equilíbrio perfeito entre doce e salgado. O caramelo 
profundo, com sabor de noz, poderoso, mas não forte, é adornado com notas de mel, 
especiarias e sabores amadeirados aprimorados por um toque de sal. 

Ingredientes: Leite pasteurizado de vaca, sal, fermentos lácticos, coalho animal, 
colorante (ROUCOU E160b), conservante E251. 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 2º a 8ºC. 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1830 KJ 
 441 kcal 
Gorduras 36.3 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 26 gr 

Hidratos de carbono 0 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 29 gr 
Sal 2 gr 

 Preço/Kg: 36.50€ 

 

Comté AOC Charles Arnaud 36 Meses 

Origem: Jura  
Matéria gorda: 50% (m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite cru de vaca, fermentos lácticos, sal e coalho,  



 

País de origem: França 

Alergénicos: Leite  

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 4º a 8ºC. 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1626 KJ 
 418 kcal 
Gorduras 35 gr  
  dos quais ácidos gordos saturados 23 gr 
Hidratos de carbono 0 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 27 gr 
Sal 0.9 gr 

 Preço ao kg: 47,00€ 

 

Veludo de Cabra 

Produtor: I´M Cheese 

Origem: Setúbal 

Leite pasteurizado de cabra 

Peso aproximadamente: 120gr 

 Queijo 100% Português, com uma textura aveludada e sabor a leite de cabra.  

 Matéria gorda: 45-60% (m/m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite pasteurizado de cabra, sal, coalho e fermento. 

País de origem: Portugal 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 0º a 4ºC. 

 Preço por unidade 

  

 



 

Lombo de Porco Preto Bolota 

Origem: Alentejo 

País de Origem: Portugal 

 O Lombo de Bolota é um produto nobre, apresentando um aroma intenso, com uma 
textura suave, pouco fibrosa e um raiado de gordura intramuscular ligado à carne, que 
se revelam num sabor pouco salgado e ligeiramente acidulado. 

 Ingredientes: Presunto de porco ibérico bolota (94,3%), sal, pimentão da horta, alho, 
pimentão doce, dextrose, lactose (<0,6%), especiarias, proteína de soja (<0,1%), 
proteínas do leite (0,04%), oregãos, antioxidantes: ácido ascórbico (E-300) e ascorbato 
de sódio (E-301) e conservantes: nitrato de potássio (E-252) e Nitrito de Sódio (E-250). 

Alergénicos: Intoleractes à lactose e alérgicos à proteína do leite e soja. 

Tripa não comestível. 

 Conservar em local fresco e seco 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia  1526Kj 
 350 kcal 
Gorduras 23 gr  
  dos quais ácidos gordos saturados 12 gr 
Hidratos de carbono 3,1 gr 
  dos quais açúcares 1,1 gr 
Fibra 1,0 gr 
Proteínas 35gr 
Sal 3,7 gr 

 Este enchido é cortado à mão, o peso pode variar ligeiramente. 

Preço por kg: 55,50€ 

 

Marmelada "Da Morgada" 

País de Origem: Portugal 

Em caixa de Madeira 

Peso líquido:180g 

 Ingredientes: Marmelo e açúcar. Sem adição de corantes nem conservantes 



 

Preparado com 45gr de fruta por cada 100gr. Total de açúcar de 73gr por cada 100gr. 

Declaração nutricional 100g: Calorias 57,6Kcal; lipidos 0g;sal 10,5mg; Hidratos 14,4g 
(dos quais açúcares 12,7g), Proteina 0g. 

Conservação: local fresco e seco 

  

Pedaços de chocolate negro, 53% Cacau com amêndoas e avelãs. 

 Peso liquido: 120gr aproximadamente 

País de Origem: Portugal 

Produzido por: Chocolate com Pimenta 

 Ingredientes: Chocolate Negro, mín 53%(açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, 
lecitina de SOJA E322, extrato natural baunilha)[80%],AMÊNDOA [20%].Pode conter 
vestigios de proteínas lacteas. 
Alergénicos: Contém frutos de casca rija e SOJA. 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 2299Kj/ 551,8 
kcal 

Gorduras 39,1 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 18,11 gr 

Hidratos de carbono 41,72 gr 
  dos quais açúcares 37,23 gr 
Proteínas 7,86 gr 
Sal 2,0g 

Preço à unidade 

 

Soito Tinto 2015 

 Região: Dão 

Castas: Alfrocheiro, Jaen, Tinta-Roriz e Touriga Nacional 

Produtor: Soito Wines, Lda 

País de Origem: Portugal 

Teor Alcoólico: 14%Vol. 



 

  

  

Peso Líquido: 750ml 

Contém Sulfitos  

Conselhos de servir: sirva a uma temperatura entre 16ºC e 18ºC  

  

 

 

 

 

 

 

Todos os nossos queijos são cortados à mão, o 
peso pode variar ligeiramente 

 


