
Ficha Técnica de Produto
BETERRABAS 2KG

 Marca: Hemmer

COMPANHIA HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Heinrich Hemmer, 2773 - Badenfurt - 89070-272 - Blumenau - SC - Brasil

Fone (47) 3037-5000 - CNPJ 82.641.986/0001-43 - Inscrição. 250.010.860
0800 601 0022 | atendimento@hemmer.com.br

Confi guração do Produto

Confi guração da Unidade de Despacho

Confi guração da Unidade Padrão da Carga

Características do Produto

Dados de Conservação

Referência:
Código de Barras EAN 13:
Prazo de Validade:
Peso Drenado:
Peso Líquido:
Peso Bruto:
Altura:
Largura:
Classifi cação Fiscal:
Tipo de Embalagem:

Código de Barras DUN 14:
Quantidade por Embalagem:
Altura:
Largura:
Profundidade:
Peso Bruto:

Nº de caixas por camadas (lastro): 
Empilhamento máximo (altura):
Quantidade de caixas por pallet:

A Hemmer foi a primeira empresa do país a 
oferecer ao consumidor beterraba verme-
lha em conserva. Um produto que chega às 
mesas com corte ondulado, característica ex-
clusiva nossa, e cercado de atenções. A qua-
lidade superior do produto que oferecemos 
pela matéria-prima, adquirida de agricultores 
contratados pela Hemmer. Com orientação 
da empresa, eles cultivam uma variedade 
específi ca, que produz frutos de cor intensa, 
bonitos e saudáveis. É um produto utilizado 
principalmente como salada e acompanhada 
de pratos frios e quentes, muito apropriada 
para decorações de pratos, valorizando sua 
apresentação.

Manter em local fresco (ambiente), fora da inci-
dência direta da luz solar.

1.01.02
7891031101025

18 meses
2 kg

3,1 kg
4,5 kg
25 cm

14,7 cm
2001.90.00

Vidro c/ tampa metálica
litografada com dispositivo 

de botón.

17891031101022
Caixas c/ 4

25,6 cm
30,5 cm
30,5 cm

18,345 kg

12 caixas
4

48 caixas

INGREDIENTES
Beterrabas, água, vinagre, açúcar, sal, condimentos e especiarias.

OUTRAS INFORMAÇÕES
* Após aberto, manter sob refrigeração e consumir em até 5 dias. 
* Não contém glúten.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (1/4 xícara de chá)

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD (*)

Valor energético 21 kcal = 88 kJ 1

Carboidratos 4,2 g 1

Proteínas 0,7 g 1

Sódio 250 mg 10

“NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CARBOIDRATOS,
PROTEÍNAS, GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR”.

* valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Beterrabas, água, vinagre, açúcar, sal, condimentos e especiarias.

* Após aberto, manter sob refrigeração e consumir em até 5 dias. 
* Não contém glúten.
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Proteínas
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* valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.


