FIOCCOMIL: FARINHA DE MILHO TERMO TRATADA
PARA EMPANAMENTOS SAUDÁVEIS, COM EXCLUSIVA
CARACTERÍSTICA "LOPÓFOBA".
Um lançamento

www.zini.com.br
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FIOCCOMIL é produzida a partir de farinha de milho pura,
(fubá), em alta temperatura e sob elevada pressão, com
tecnologia de nova geração, mas baseada na sabedoria e
tradição da ZINI Itália, que inativa as enzimas ao mesmo
tempo que reduz a carga microbiana.
Esse processamento permite a produção de uma farinha
de milho compacta, esférica e lisa, perfeitamente
padronizada e adaptada às necessidades gastronômicas
do produto final, onde ela é utilizada. Essa estrutura lhe
confere a qualidade lipófoba, com mínima absorção de
óleo, resultando num empanamento seco, crocante e com
menos gordura.
FIOCCOMIL tem uma coloração homogênea que não se
altera durante a fritura, como acontece quando se usa
outras farinhas de milho e resulta num empanamento
seco, crocante, uniforme e mais saudável.

VANTAGENS DO FIOCCOMIL

Além de suas características de empanamento, as
farinhas de milho são consideradas ótimos complementos
alimentares devido ao elevado conteúdo de fibras
dietéticas e corantes naturais.
Ingredientes
Fubá mimoso e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Conservar em local seco, arejado e protegido da luz.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g
Quantidade por Porção
Valor Calórico
108kcal=456kj
Carboidratos
25 g
Proteinas
1,7 g
Gorduras Totais
0,41 g
Gorduras Saturadas
0,05 g
Gordura Trans
0g
Colesterol
0g
Fibras
0,56 mg
Sódio
115 g

(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal
ou 8400kcal. Seus valores diários podem variar dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.

SUGESTÃO DE PREPARO
FIOCCOMIL

FIOCCOMIL

EMBALAGENS
500g - Varejo
10Kg - Food Service
25Kg - Indústria
Granel - Big bag
Sugestões de preparo na TVZINI
www.youtube.com/tvzinibrasil
@zinibrasil

%VD(*)
5,4%
8%
2,2%
0,75%
0,21%
----2,26%
4,8%
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