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Biscoito

150g

Bananinha
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Código Interno:  BIBN
Código de Barras: 789 834288 011 3
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20.

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche”  com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes:  Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, água, gordura vegetal de 
palma, ovo integral desidratado, fermento químico, espessante INS 415 (goma xantana) e aroma idêntico 
ao natural de banana.

Isento de:  Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação:  Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.
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Biscoito

150g

Baunilha
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Código Interno: BIBA
Código de Barras: 789 834288 004 5
Registro no MS:  Isento
Código NCM: 19 05 90 20.

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, gordura vegetal de palma, 
água, ovo integral desidratado, fermento químico, espessante INS 415 (goma xantana) e aroma idêntico 
ao natural de baunilha.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro  e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.
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Biscoito

150g

Chocolate

          

- com adoçante

cód. BICH

cód. BACH

Código Interno: BICH
Código de Barras:  789 834288 001 4
Registro no MS:  Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula 
de mandioca, fécula de batata, 
açúcar, água, gordura vegetal de 
palma, cacau em pó, ovo integral 
desidratado, fermento químico, 
espessante INS 415 (goma xantana) e 
aroma idêntico ao natural de 
chocolate.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados 
/ Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Código Interno: BACH
Código de Barras:  789 834288 047 2
Registro no MS:  Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula 
de mandioca, fécula de batata, água, 
gordura vegetal de palma, cacau em 
pó, ovo integral desidratado, fermen-
to químico, espessante INS 415 
(goma xantana), sucralose e aroma 
idêntico ao natural de chocolate.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados 
/ Açúcar / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Apresentação: Saco plástico “stand up 
pouche” com zíper.

Peso Líquido: 150g

Conservação:
Manter em local seco, fresco, inodoro 
e arejado. Após aberto conservar na 
própria embalagem fechada com zíper 
ou em pote hermeticamente fechado e 
consumir preferencialmente em 30 dias.

Validade: 
180 dias após a data de fabricação.
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Biscoito

150g

- com adoçante

Coco

cód. BICO

cód. BACO
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Apresentação: Saco plástico “stand up 
pouche” com zíper.

Peso Líquido: 150g

Conservação:
Manter em local seco, fresco, inodoro 
e arejado. Após aberto conservar na 
própria embalagem fechada com zíper 
ou em pote hermeticamente fechado e 
consumir preferencialmente em 30 dias.

Validade: 
180 dias após a data de fabricação.

Código Interno: BACO
Código de Barras: 789 834288 048 9
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Ingredientes: Farinha de arroz, 
fécula de mandioca, fécula de batata, 
água, gordura vegetal de palma, 
coco ralado, ovo integral 
desidratado, fermento químico, 
espessante INS 415 (goma xantana), 
sucralose e aroma idêntico ao natural 
de coco.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados 
/ Açúcar/ Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Código Interno: BICO
Código de Barras: 789 834288 002 1
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula 
de mandioca, fécula de batata, 
açúcar, água, gordura vegetal de 
palma, coco ralado, ovo integral 
desidratado, fermento químico, 
espessante INS 415 (goma xantana) e 
aroma idêntico ao natural de coco.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados 
/ Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO
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Biscoito

150g

Goiabinha
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Código Interno: BIGO
Código de Barras: 789 834288 003 8
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação:  saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes:  Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, água, gordura vegetal de 
palma, ovo integral desidratado, goiabada, fermento químico, espessante INS 415 (goma xantana) e 
aroma idêntico ao natural de baunilha.

Isento de:  Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.



Biscoito Recheado

150g

Black Baunilha
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Código Interno: BRBB
Código de Barras: 789 834288 078 6
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, gordura vegetal de palma, 
água, ovo integral desidratado, cacau em pó 100%, fermento químico, espessante INS 415 (goma 
xantana), sal, aroma idêntico ao natural de chocolate e aroma idêntico ao natural de baunilha.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.



Biscoito Recheado

150g

Black Morango
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Código Interno: BRBM
Código de Barras: 789 834288 079 3
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, gordura vegetal de palma, 
água, ovo integral desidratado, cacau em pó 100%, fermento químico, espessante INS 415 (goma 
xantana), sal, aroma idêntico ao natural de chocolate, aroma idêntico ao natural de morango e corante 
alimentício químico vermelho.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.
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Biscoito Recheado

150g

Chocolate
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Código Interno: BRCH
Código de Barras: 789 834288 007 6
Registro no MS:  Isento
Código NCM: 19 05 90 20 

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, água, gordura vegetal de 
palma, ovo integral desidratado, cacau em pó, fermento químico, espessante INS 415 (goma xantana), 
aroma idêntico ao natural de baunilha e aroma idêntico ao natural de chocolate.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.



Biscoito Recheado

150g

Limão
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Código Interno: BRLI
Código de Barras: 789 834288 008 3
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, água, gordura vegetal de 
palma, ovo integral desidratado, fermento químico, espessante INS 415 (goma xantana), aroma idêntico 
ao natural de baunilha e aroma idêntico ao natural de limão.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.



Biscoito Recheado

150g

Morango
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Código Interno: BRMO
Código de Barras: 789 834288 009 0
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, açúcar, água, gordura vegetal de 
palma, ovo integral desidratado, fermento químico, espessante INS 415 (goma xantana), aroma idêntico 
ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de morango e corante alimentício químico vermelho.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.



Biscoito Salgado

150g

Original
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Código Interno: BISCS
Código de Barras: 789 834288 005 2
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, água, gordura vegetal de palma, 
ovo integral desidratado, amido modi�cado de milho, sal, fermento químico, espessante INS 415(goma 
xantana) e açúcar.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.



Biscoito Salgado

150g

Ervas Finas
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Código Interno: BISCE
Código de Barras: 789 834288 042 7
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes:  Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, água, gordura vegetal de palma, 
ovo integral desidratado, amido modi�cado de milho, sal, fermento químico, açúcar, espessante INS 415 
(goma xantana) e aroma idêntico ao natural de ervas �nas.

Isento de:  Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.



Biscoito Salgado
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Código Interno: BISCP
Código de Barras: 789 834288 006 9
Registro no MS: Isento
Código NCM: 19 05 90 20

Apresentação: Saco plástico “stand up pouche” com zíper.
Peso Líquido: 150g

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, água, gordura vegetal de palma, 
ovo integral desidratado, amido modi�cado de milho, fermento químico, sal, açúcar, orégano, espessante 
INS 415 (goma xantana) e aroma idêntico ao natural de pizza.

Isento de: Glúten / Leite e Derivados / Soja
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO

Conservação: Manter em local seco, fresco, inodoro e arejado. Após aberto conservar na própria 
embalagem fechada com zíper ou em pote hermeticamente fechado e consumir preferencialmente em 
30 dias.

Validade: 180 dias após a data de fabricação.
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