
NOVOS FORMATOS,
NOVA GRAMATURA,
NOVOS SABORES,

DOCE E SALGADOS.
Hummm!

Mais qualidade, amor
e confiança.

NOVO



NAZINHA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Rua José Maria de Lacerda, 2.000, Cidade Industrial, Contagem / MG • CEP 32210-120  
Telefone: 31 3451-1230 • nazinha@nazinha.com.br 

/saudaveisedeliciososwww.nazinha.com.br nazinha_biscoitos
Acesse nosso site, conheça nossa história e participe em nossas redes sociais:

Os Biscoitos de Polvilho Nazinha são produzidos há mais de três décadas a partir das nossas 
tradicionais receitas caseiras. Ideais para acompanhar você e sua família no café da manhã, nos 
momentos de lazer, no lanche, na escola e no trabalho.
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Peso líquido
do pacote

Código de barras Classificação
fiscal 

Dimensões
da caixa
C x L x A (mm)

Peso líquido
da caixa

Quantidade
na caixa Caixa        DUN 14 Pacote      EAN 13 

Validade: 6 meses. Empilhamento máximo: 5 caixas. Armazenamento: Manter em local seco e fresco, ao abrigo da luz.

150 g 24 pctes 3,6 kg 450 x 340 x 640 1 7897042700759 7897042700752 1905.31.00
Parmesão

150 g 24 pctes 3,6 kg 450 x 340 x 640 1 7897042700766 7897042700769 1905.31.00
Amanteigado
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SABOR PARMESÃO SABOR AMANTEIGADO SABOR DOCE

Quantidade por porção
Amount per serving / Cantidad por porción

Valor energético
Calories / Valor energético

Carboidratos
Carbohydrates / Hidratos de carbono

Proteínas
Proteins / Proteínas

Gorduras totais
Total Fats / Grasas totales

Gorduras saturadas
Saturated fats / Grasas saturadas

Gorduras trans
Trans fats / Grasas Trans

Fibra alimentar
Dietary fiber / Fibra alimentaria

Sódio
Sodium / Sodio

131 kcal / 550 kJ

23 g

zero

4,3 g

2,1 g

zero

0,7 g

237 mg

%VD(*)

7 %

8 %

0%

8 %

10 %

**

3 %

10 %

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Nutrition Facts / Información Nutricional

Porção de 30g (15 unidades)
Serving 15 units (30g). Servings per container: 5  

Porción de 30g (15 unidades)

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

*Daily Values are based on a 2000 kcal or 8400 kJ diet. Your daily values may be 
higher or lower depending on your calorie needs. **DV  unestablished.

*Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

**VD no estabelecido.

INGREDIENTES: Polvilho, gordura vegetal de 
palma, condimento preparado sabor parmesão 
(aromatizante e realçador de sabor (glutamato 
monossódico)), sal e ovo em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

INGREDIENTES: Polvilho, gordura vegetal de 
palma, sal, ovo em pó e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

INGREDIENTES: Polvilho, gordura vegetal de 
palma, açúcar, sal e ovo em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Quantidade por porção
Amount per serving / Cantidad por porción

Valor energético
Calories / Valor energético

Carboidratos
Carbohydrates / Hidratos de carbono

Proteínas
Proteins / Proteínas

Gorduras totais
Total Fats / Grasas totales

Gorduras saturadas
Saturated fats / Grasas saturadas

Gorduras trans
Trans fats / Grasas Trans

Fibra alimentar
Dietary fiber / Fibra alimentaria

Sódio
Sodium / Sodio

131 kcal / 550 kJ

23 g

zero

4,3 g

2,1 g

zero

0,7 g

237 mg

%VD(*)

7 %

8 %

0%

8 %

10 %

**

3 %

10 %

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Nutrition Facts / Información Nutricional

Porção de 30g (15 unidades)
Serving 15 units (30g). Servings per container: 5

Porción de 30g (15 unidades)

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

*Daily Values are based on a 2000 kcal or 8400 kJ diet. Your daily values may be 
higher or lower depending on your calorie needs. **DV  unestablished.

*Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

**VD no estabelecido.

Quantidade por porção
Amount per serving / Cantidad por porción

Valor energético
Calories / Valor energético

Carboidratos
Carbohydrates / Hidratos de carbono

Proteínas
Proteins / Proteínas

Gorduras totais
Total Fats / Grasas totales

Gorduras saturadas
Saturated fats / Grasas saturadas

Gorduras trans
Trans fats / Grasas Trans

Fibra alimentar
Dietary fiber / Fibra alimentaria

Sódio
Sodium / Sodio

121 kcal / 512 kJ

26 g

zero

1,9 g

1,0 g

zero

zero 

147 mg

%VD(*)

6 %

9 %

0%

3 %

4 %

**

0 %

6 %

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Nutrition Facts / Información Nutricional

Porção de 30g (15 unidades)
Serving 15 units (30g). Servings per container: 5  

Porción de 30g (15 unidades)

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

*Daily Values are based on a 2000 kcal or 8400 kJ diet. Your daily values may be 
higher or lower depending on your calorie needs. **DV  unestablished.

*Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

**VD no estabelecido.

150 g 24 pctes 3,6 kg 450 x 340 x 640 1 7897042700773 7897042700776 1905.31.00
Doce

anos


