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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SARDINHAS EM AZEITE 

TECHNICAL SPECIFICATION – PLAIN SARDINES IN OLIVE OIL 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

PRODUCT DESCRIPTION 

Sardinhas inteiras em azeite refinado  

 

Plain Sardines in refined olive oil  

 

MERCADO / CLIENTE 

MARKET/CLIENT 

CE 

INGREDIENTES 

INGREDIENTS 

 Sardinhas (Sardina Pilchardus) – 70% 

Azeite – 29% 

Salt 

 Sardine (Sardina Pilchardus) – 70% 

Olive oil – 29% 

Salt 

VAZIO / CONTAINER ¼ Club 30mm, com abertura fácil, em alumínio ou 

folha flandres      

¼ Club 30mm, with easy opening, in aluminum or 

tinplate      

PESOS / WEIGHT 

 

                                                             ¼ Club                                                      ¼ Club   

Peso líquido escorrido (g)                     84 

Peso líquido (g)                                     120 

Drained weight (g)                     84 

Net weight (g)                           120 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS / 

ORGANOLEPTIC 

CHARACTERISTICS 

 

 - Apresentação: 2-5 sardinhas por lata com 

tamanho semelhante e enlatadas rabo com 

cabeça. Sardinhas descabeçadas, limpas e sem 

vísceras.  

- Coloração: Prata brilhante 

- Odor: Característico da espécie e do meio de 

cobertura 

- Textura: Carne com consistência normal 

- Sabor: Característico da espécie e do meio de 

cobertura 

- Presentation: 2-5 sardines per can with 

consistent size and with top to tail presentation. 

Clean Sardines, without head and guts. 

- Color: Bright silver 

- Smell: Characteristic of the specie and the 

covering sauce  

- Texture: Meat with normal consistence 

- Flavor: Characteristic of the specie and the 

covering sauce 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-

QUÍMICAS / PHYSIC 

CHEMICAL CHARACTERISTICS: 

- mercúrio < 0.5 mg/ Kg. 

- chumbo < 0.3 mm/Kg 

- cádmio < 0.25 mg/Kg 

- Dioxinas <3,5 pg/g  

- Dioxinas + PCB´s <6,5 pg/g  

- Histamina 

- em 9 latas deve ter um teor médio um 

valor igual ou inferior 100 p.p.m.;  

- mercury < 0.5 mg/ Kg. 

- lead < 0.3 mm/Kg 

- cadmium < 0.25 mg/Kg 

- Dioxines <3,5 pg/g 

- Dioxines + PCB´s <6,5 pg/g  

- Histamine 

- in 9 cans should have a medium value 

equal or smaller than 100 p.p.m.;  
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- em 2 amostras podem ter um teor 

superior a 100 p.p.m., mas inferior a 200 

p.p.m. 

- nenhuma das amostras deve ter um teor 

superior a 200 p.p.m 

- pH: 5 - 7  

- Teor de sal: 0,5 - 1 g / 100 g de peixe 

- in 2 cans, can have a value bigger 100 

p.p.m., but smaller than 200 p.p.m. 

- any sample can have a value bigger than 

200 p.p.m 

- pH: 5 - 7  

- Salt: 0,5 - 1 g / 100 g of fish 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS / 

MICROBIOLOGIC 

CHARACTERISTICS 

Produto comercialmente estéril e estável a 37º C Product commercially stable and sterile at 37ºC 

CARACTERÍSTICAS DA 

EMBALAGEM / PACKAGING 

CHARACTERISTICS: 

 

As embalagens não devem apresentar-se: 

- Sujas 

- Com pontos de corrosão 

- Excessivamente amassadas 

- Internamente não devem ser encontrados sinais 

de sulfuração, nem de oxidação, devendo o verniz 

apresentar-se uniforme e intacto. 

The packaging shouldn´t be: 

- Dirty 

- With corrosion points 

- Excessively wrinkled 

- Internally should not be found signs of 

sulfidation or oxidation, the coating should be 

uniformly present and intact 

MARCAÇÃO / MARKING  Em todas as unidades é marcado: 

Número de Controlo Veterinário - PT C249 1P CE 

Lote – O lote é constituído por: LXXXY ZZZZ W  

 L – Indicativo de lote 

 XXX – Data de inicio de produção 

 Y – Letra correspondente ao ano de 

produção 

 ZZZZ – Código da rastreabilidade 

 W – letra correspondente ao dia de 

cravação  

                   sem letra – 1º dia;  

                                        A – 2º dia;  

                                        B – 3º dia 

Identificação do produto:  XYZW em que: 

                                X – Espécie de peixe 

                                Y – Tipo de produto 

                                Z – Molho 

 In all units is marked: 

Veterinary Control Number - PT C249 1P CE 

Lot – The lot consists of: LXXXY ZZZZ W 

L – Shift 

XXX – Date of the beginning of production 

Y – Year of production 

ZZZZ – Traceability code 

W – letter corresponding at the seaming 

day 

                                Without letter – 1st day 

                                 A – 2nd day 

                                 B – 3rd day 

Identification of the product: XYZW:  

                                X – fish specie 

                                Y – kind of product 

                                Z – Sauce 

                                W - Spices 
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                                W - Condimentos 

VALORES NUTRICIONAIS  

MÉDIOS (POR 100G DE PESO 

LIQUIDO ) / NUTRITIONAL 

VALUES (FOR 100G OF 

DRAINED WEIGHT) 

 

Energia:  1403kJ/339kcal 

Lípidos:  

dos quais:  

- Saturados:  

- Polinsaturados: 

29g 

 

5,6g 

4,2g 

Hidratos de carbono:  

dos quais: 

- Açucares:  

<0,5g 

 

<0,5g 

Proteínas:  20g 

Sal:  0,8g 

Ómega 3 total: 2,5g 

EPA: 662mg 

DHA: 1280mg 

 

Energy:  1403kJ/339kcal 

Fat:  

of which:  

- Saturated:  

- Polyunsaturated: 

29g 

 

5,6g 

4,2g 

Carbohydrates::  

of which: 

- Sugars:  

<0,5g 

 

<0,5g 

Protein:  20g 

Salt:  0,8g 

Omega 3 total: 2,5g 

EPA: 662mg 

DHA: 1280mg 

ALEGAÇÕES/CLAIMS Fonte de ácidos gordos – Ómega 3 Source of fatty acids – Omega 3 

PROCESSAMENTO TÉRMICO/ 

THERMAL PROCESSING 

F0 >6  F0  >6 

ARMAZENAMENTO/STORING Manter em local fresco e seco.   Keep in a cool, dry place. 

UTILIZAÇÃO 

PREVISTA/INTENDED USE 

Pronto a consumir. Devem ser consumidas no dia 

de abertura da embalagem, ou não o sendo, retirar 

da lata e conservas sob refrigeração em 

embalagem fechada por um máximo de 48h.   

Ready to be consumed. To be consumed in the 

opening day, or in case it isn´t, remove from tin, 

preserve under refrigeration in closed package 

for a maximum of 48h.   

GRUPO DE 

UTILIZADORES/USER GROUP 

Produto destinado a ser consumido pela 

população em geral, englobando uma faixa etária 

muito extensa, desde as crianças até aos idosos e 

incluindo grupos mais vulneráveis como enfermos 

ou imuno-deprimidos. Consideram-se como 

consumidores de risco aqueles com sensibilidade 

específica a algum dos ingredientes. 

Product intended to be consumed by the general 

population, covering an age range very wide, 

from children to the elderly and most vulnerable 

groups including ill or immune-depressed. 

Considered as risk consumers those with 

particular sensitivity to any ingredient.  

ALERGÉNIOS/ALLERGENS Contém peixe. Contains fish. 
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OGM´S/GMO’S Não contém Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM).  

Doesn´t contain genetically modified organisms 

(GMO). 

VALIDADE/VALIDITY 5 anos a partir da data de produção.  5 years from the production date. 

 
 
 
 
 
 
 

POVEIRA CLIENTE/CLIENT 

Nome/Name: 

 

Nome/Name: 

 

Assinatura e carimbo/Signature and stamp: 

 

Assinatura e carimbo/Signature and stamp: 

 

Data/Date:        Data/Date:        

 
 
 
 

VERSION DATE 

00 24/11/2020 

 


