
Farinha para Tempurá permite que o 
prato seja preparado de forma rápida e 
prática, bastando misturá-la com água 
até que forme uma massa homogênea. 

Perfeita para empanar legumes, frutos 
do mar, peixe e carnes, não deixa os 
bolinhos encharcados, garantindo uma 
crocância perfeita para os empanados.

CONSERVAÇÃO
Mantenha em local fresco, arejado e ao 
abrigo da luz. Após aberto, conserva 
sob refrigeração em consumir em até 
60 dias.

MODO DE PREPARO
1. Coloque 100 g de Farinha para Tem-
purá em uma tigela, adicione 160ml de 
água gelada e misture até a massa fi car 
cremosa.

                 PRONTA PARA EMPANAR

FARINHA PARA TEMPURÁ

2. A temperatura ideal de fritura é entre 
170 a 180ºC, ou ao pingar a massa no 
óleo, a massa submerge até a metade 
do nível do óleo e emerge imediata-
mente até a superfície.
3. Quando a massa fi car crocante e as 
bolhas que saem do tempura fi carem 
pequenas, retire-o e deixe escorrer o 
excesso de óleo sobre papel absorven-
te e estará pronto para servir.

INGREDIENTES
Farinha de trigo fortifi cada com ferro e 
ácido fólico, amido de milho, pirofos-
fato ácido de sódio e bicarbonato de 
sódio.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
• Saco plástico com zíper 500 g
• Saco plástico com zíper 1 kg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 100 g (1 xícara)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Fibra alimentar
Sódio

340 kcal = 1428 kJ
74 g
6,6 g
2 g

0,34 g
2,4 g

427 mg

17%
25%
13%
4%
1%

10%
18%

%VD(*)Quantidade por porção

“Não contém quantidade signifi cativa de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fi bra alimentar.”  (*)% Valores Diários 
de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 
de suas necessidades energéticas.
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LINHA FARINHA
PARA TEMPURÁ

VALIDADE
Depois de aberto, consumir em até 6 
meses.


