
 

 

 

 

  

SUPER BOCK ISENTO DE GLÚTEN 

 

Este produto cumpre com o regulamentado em Portugal e na União Europeia. 

 

Esta cerveja, Isenta de glúten, é especialmente produzida para reduzir o teor de glúten dos seus 

ingredientes que contêm glúten. 

 

Denominação de venda: 

Cerveja. 

Isento de glúten. 

 

Características do Produto: 

- Título alcoométrico volúmico (% vol.): 5,2 

- Extrato Primitivo (º Plato): 10,8 

- Teor de glúten (mg/kg): < 20 

 

Ingredientes: 

Água, malte de cevada, cereais não maltados (milho e cevada), lúpulo. 

 

Substâncias ou produtos que provocam alergias ou intolerâncias: 

Mencionados a negrito na lista de ingredientes. 

 

Em conformidade com a Comunicação da Comissão de 13 de julho de 2017 relativa à prestação 

de informação sobre as substâncias ou os produtos que provocam alergias ou intolerâncias como 

enumerados no anexo II do Regulamento (UE) n.o 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à prestação de informação aos consumidores sobe os géneros alimentícios: 

Sempre que um produto contendo um dos cereais mencionados no anexo II satisfaça os 

requisitos pertinentes do Regulamento de Execução (UE) n.º 828/2014 da Comissão, pode 

ser utilizada no produto a indicação «isento de glúten». No entanto, o cereal mencionado 

no anexo II tem ainda assim de ser indicado e realçado na lista de ingredientes, nos termos 

dos artigos 9.º e 21.º do Regulamento (EU) n.º 1169/2011.  

  

Prazo de consumo preferencial: 

12 meses - Garrafa TP  



 

 

 

 

  

  

Cuidados a ter: 

Proteger da luz, calor, humidade e odores fortes. Deve servir-se fresca. 

  

Capacidades: 

0,33 L  

   

O Super Bock Group recomenda: 

- Não utilizar utensílios de abertura que estiveram em contacto com géneros alimentícios com 

glúten. 

- Não utilizar as embalagens para colocar outro tipo de produto. 

- As embalagens devem ser abertas no momento do consumo pelo consumidor ou na sua 

presença. 

- As embalagens de tara perdida depois de utilizadas devem ser colocadas no ecoponto. 

- Beba com Responsabilidade.  
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