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PRODUTO (Product):
DENOMINAÇÃO DE VENDA (Sales Denomination):

SOL
Cerveja
(Beer)

OUTRAS MENÇÕES (Other Claims):
ESTILO/TIPO DE FERMENTAÇÃO (Style/Fermentation Type):

Lager / Fermentação Baixa
(Lager/Bottom Fermentation)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (Analytical Specifications)
ÁLCOOL POR VOLUME %
4,5
(Alcohol by Volume)

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS (Microbiological Specifications)

EXTRATO PRIMITIVO °P (TRIBUTÁVEL)
(Original Extract)
AÇUCAR ADICIONADO POR 100 ml (Added sugar per

(Plate forming units/100 ml)

100 ml) Indicar

n.a , se não for aplicável):

0

UNIDADES FORMADORAS DE COLÓNIAS/100 ml

10,7
NA

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL - VALOR MÉDIO

Por 100 ml
(Per 100 ml)

(Nutritional Declaration - Average value)
Energia (Energy)

166 kJ
40 kcal
0,0 g

Lípidos (Fat)
Dos quais (Of which)
saturados (saturates)
Hidratos de Carbono (Carbohydrate)
Dos quais (Of which)
açúcares (Sugars)
Fibra (Fiber)
Proteinas (Protein)
Sal (Salt)

0,0 g
3,5 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
< 0,01 g

DESCRIÇÃO ORGANOLÉTICA/ Tasting Notes :
Cerveja com aroma ligeiramente frutado e um toque a lúpulo e cereais, com amargor moderado.
(Lager beer with slightly fruity, estery note, a slight hop and cereal aroma, moderate bitter taste and slight fullness).

LISTA DE INGREDIENTES (Ingredient List) :
Ingredientes: Água, malte de CEVADA, xarope de glicose e extrato de lúpulo.
(Ingredients: Water, malted BARLEY, glucose syrup and hop extract.)
TRATAMENTO UTILIZADO (Treatment Used): Pasteurização (Pasteurization)
ACONDICIONAMENTO/Embalagem Litros (Packaging/Capacity (liters):

Gfa Ret: NA
Bottles Ret: NA

Gfa OW: 33 cl
Bottle OW: 33 cl

Lata: NA
Can: NA

Barril: NA
Keg: NA.

Outra: Granel NA
Another: Bulk NA

PRAZO PREFERENCIAL DE CONSUMO/(Best before end): Ver marcação na embalagem /See packaging.
TEMPO DE VIDA (Shelf Life) :

Gfs (OW): 12M;
(Bottles OW): 12M;

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
O produto deve ser armazenado em área limpa e coberta, sem incidência direta do sol e longe de fontes de calor ou radiação.
(Storage Conditions)
(The product should be stored in clean and covered area without direct impact of the sun and away from sources of heat or radiation.)
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
As garrafas e latas devem ser manuseadas e abertas com cuidado. As cápsulas devem ser retiradas com utensílios adequados para evitar a quebra do
vidro. A manipulação dos barris deve obedecer às instruções do folheto elucidativo disponibilizado pela empresa.
(Instructions for Use)
(The bottles and cans must be opened and handled with care. The caps should be taken with adequate tools to prevent breakage of the glass.). The handling
of the kegs must comply with the instructions of the explanatory leaflet provided by the company.
ALERGÉNEOS
Este produto é produzido com malte de CEVADA, portanto contém glúten. Pode conter SO2 como resultado do processo de fabrico, mas sempre inferior a
10 mg/L. Os alergénios estão destacados na lista de ingredientes.
Allergens:
This product is made from malted BARLEY, therefore contains gluten. Does contain SO2 as a result of manufacturing process but always less than 10
mg/L.)
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