
CABAZ NATAL NEW YORK da Casa da Prisca: Baú Azulejos Portugalidade 

composto por 32 Deliciosos Produtos 
 

Vinho Tinto Reserva 75cl - Adega Mayor 
40% Aragonez, 30% Touriga Nacional e 30% Alicante Bouschet 
Teor alcoólico 14,5,0% vol. 
Acidez total (g/l) 5,5 
pH 3,56 
Açúcares  (g/l) 0,6 
Contém sulfitos 
 
Espumante Vinha Amores 750ml - Casa Santar 
Casta: 100% Touriga Nacional. Origem: Dão 
Teor Alcoólico: 12,5% 
pH: 3,10 
Acidez Total: 6,5 g/L 
Açucares Totais: 3,5g/L 
Contém sulfitos e dióxido de enxofre 
 
Vinho Porto LBV 75cl – Quinta da Pacheca 
Pacheca Porto LBV 2016 resulta de uvas provenientes de vinhas muito velhas que são 
vindimadas para caixas de 25Kg. Na adega são ainda sujeitas a uma rigorosa triagem em 
mesa de escolha e logo depois desengaçadas e esmagadas. Entram em lagar de Granito 
que depois de cheio é pisado a pé durante três horas. Segue-se a fermentação com 
remontagens para lixiviação da manta e extracção de compostos fenólicos e aromáticos 
e interrompe-se a fermentação com adição de aguardente vínica. Envelhece em cascos 
de 600 litros durante cerca de 4 anos. Foi engarrafado sem filtração, estando sujeito, 
durante o seu envelhecimento, a criar depósito. 
Teor Alcoólico: 19,5% 
Baumé: 3,7 
Açúcares Totais: 104 g/L 
Contém sulfitos 
 
Vinho Branco Reserva 75cl – Quinta da Pacheca 
 
Licor Beirão de Honra 75cl 
13 Plantas aromáticas, sementes e especiarias manualmente selecionadas. Dupla 
destilação em alambiques de cobre. Aroma: Nariz delicado, mas absorvente. Cor: 
Amarelo Âmbar. Sabor: Licor com notas de erva-doce, alecrim e laranja e uma variedade 
de especiarias como canela e cardamomo. 
Teor alcoólico 22% vol. 
 
Bacalhau Especial Graúdo 4Kg - Lugrade 
Bacalhau/Bacalhau do Pacífico e sal 
Conservar entre 0 e 7ºC. Validade: 18 MESES Após embalamento 
 
Vinagre de Vinho Tinto 250ml - Prisca 



Vinagre de vinho, conservante (metabissulfito de potássio) 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 114/26 
Lípidos (g) | - 
Dos quais saturados (g) | - 
Hidratos de Carbono (g) | 1,30 
Dos quais açúcares (g) | - 
Proteínas (g) | - 
Sal (g) | - 
Contém sulfitos 
Conservar a temperatura ambiente, evitando exposição solar 
 
Piripiri 50ml - Prisca 
Água, massa de pimento (pimento (85%), sal, conservante (benzoato de sódio), 
regulador de acidez (ácido tartárico)), pimento, vinagre de vinho branco, sal especiaria, 
extrato de piri-piri (0,4%), planta aromática, regulador de acidez (ácido cítrico), 
conservante (sorbato de potássio) 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 99/23 
Lípidos (g) | 0,8 
Dos quais saturados (g) | 0,1 
Hidratos de Carbono (g) | 2,6 
Dos quais açúcares (g) | 0,40 
Proteínas (g) | 0,70 
Sal (g) | 10,50 
Contém sulfitos. Conservar num local fresco e seco ao abrigo da luz solar. Após abertura 
conservar no frigorífico. Validade 730 dias. 
 
Azeite DOP 500ml - Prisca 
Azeite extra virgem. 
Valor energético (Kj/ Kcal) |3700/900 
Lípidos (g) | 99,90 
Dos quais saturados (g) | 14,40 
Hidratos de Carbono (g) | - 
Dos quais açúcares (g) | - 
Proteínas (g) | 0,10 
Sal (g) |  
Pode ser consumido sem restrições. Conservar a temperatura ambiente, evitando 
exposição solar. Validade 545 dias.  
 
Chouriça Porco Bísaro 180gr - Prisca 
Carne de Porco Bísaro (83%), vinho (sulfitos), especiarias, água, sal, amido, extrato 
vegetal, alho, açúcar, dextrose. 
Valor energético (Kj/ Kcal) |1113/267 
Lípidos (g) | 26,8 
Dos quais saturados (g) | 10,05 
Hidratos de Carbono (g) | 1,97 
Dos quais açúcares (g) | 0,9 
Proteínas (g) | 24,4 



Sal (g) | 2,8 
Grupo de pessoas intolerantes a sulfitos. 
Conservar em local seco e fresco. Validade 120 dias 
 
Salpicão Porco Bísaro 200gr - Prisca 
Carne de Porco Bísaro (83%), vinho (sulfitos), especiarias, água, sal, amido, extrato 
vegetal, alho, açúcar, dextrose. 
Valor energético (Kj/ Kcal) |939/225 
Lípidos (g) | 13,6 
Dos quais saturados (g) | 7,1 
Hidratos de Carbono (g) | 1,97 
Dos quais açúcares (g) | 0,9 
Proteínas (g) | 23,8 
Sal (g) | 2,8 
Grupo de pessoas intolerantes a sulfitos. Conservar em local seco e fresco. Validade 120 
dias. PT I343 
 
Presunto Sem Osso Sem Courato 1/4 Porco Bísaro - Prisca 
Carne de suíno Bísaro (presunto) (97,4%), sal, especiarias naturais. 
Valor energético (Kj/ Kcal) |937/223 
Lípidos (g) | 8,3 
Dos quais saturados (g) |2,65 
Hidratos de Carbono (g) | 0,50 
Dos quais açúcares (g) | 0,26 
Proteínas (g) | 37 
Sal (g) | 2,15 
Pode ser consumido sem restrições. Conservar em local seco e fresco. Validade 150 dias. 
 
Condimento de Figo com Vinagre Balsâmico e Vinho do Porto 125gr Seduction - Prisca 
Figo 53,1%, açúcar, vinagre balsâmico (sulfitos) 6,7% e vinho do porto (sulfitos) 3%. 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 879/206 
Lípidos (g) | 0,30 
Dos quais saturados (g) | 0,10 
Hidratos de Carbono (g) | 50,00 
Dos quais açúcares (g) | 33,00 
Proteínas (g) | 0,50 
Sal (g) |  
Grupo de pessoas intolerantes a sulfitos 
Conservar em local seco e fresco. Validade 1460 dias. Validade após abertura 21 dias. 
 
Condimento de Cebola Caramelizada com Vinagre Balsâmico e Vinho do Porto 125gr 
Seduction - Prisca 
Cebola 40%, vinagre Balsâmico (sulfitos) 28%, açúcar, vinho do Porto (sulfitos) 3% e óleo. 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1224/266 
Lípidos (g) | 0,30 
Dos quais saturados (g) | 0,06 
Hidratos de Carbono (g) | 64,00 



Dos quais açúcares (g) | 54,30 
Proteínas (g) | 1,20 
Sal (g) |  
Contém sulfitos. Conservar em local seco e fresco. Validade 1460 dias. 
 
Sardinha em Azeite 120gr - Minerva  
Sardinha (Sardina Pilchardus) – min. 70% 
Azeite refinado – 29%. Sal 
Energia: 1403kJ/339kcal  
Lípidos: 29g 
dos quais: 
- Saturados: 5,6g 
- Polinsaturados: 4,2g 
- Ómega 3: 2,5g 
- EPA: 662mg 
- DHA: 1280mg 
Hidratos de carbono: <0,5g dos quais: 
- Açucares: <0,5g Proteínas: 20g 
Sal: 0,8g 
Contém peixe. Armazenar à temperatura ambiente. Validade: 5 anos a partir da data de 
produção. PT C249 1P CE 
 
Sardinha em Azeite Com Tomate 120gr - Minerva 
Sardinha (Sardina Pilchardus) – min 70%  
Azeite refinado – 19% 
Tomate - 10%. Sal 
Energia: 588,2kJ/140,4kcal  
Lípidos: 6,7g dos quais: - Saturados: 2,3g   
Polinsaturados:1,7g   
Ómega 3: 1,4g  
DHA: 337mg EPA: 601mg  
Hidratos de carbono: 0,8g  
Dos quais: Açucares: 0,7g 
Proteínas: 19,2g  
Sal: 0,9g 
Contém peixe. Armazenar à temperatura ambiente. Validade: 5 anos a partir da data de 
produção. PT C249 1P CE 
 
Chá Amazónia Seduction 40gr – Prisca 
Combinação de chá verde, cascas de laranja, flores de girassol, flores de aciano, botões 
de rosa, pétalas de rosa e aromas naturais de manga. Pode ser consumido sem 
restrições. Conservar em local seco. Validade 540 dias. 
 
Doce Abóbora 250gr - Prisca 
Abóbora (65%), açúcar, casca de laranja e canela. 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 937/224 
Lípidos (g) | 0,10 



Dos quais saturados (g) | 0,10 
Hidratos de Carbono (g) | 55,00 
Dos quais açúcares (g) | 35,00 
Proteínas (g) | 0,50 
Sal (g) | -Valor energético (Kj/ Kcal) | 937/224 
Lípidos (g) | 0,10 
Dos quais saturados (g) | 0,10 
Hidratos de Carbono (g) | 55,00 
Dos quais açúcares (g) | 35,00 
Proteínas (g) | 0,50 
Sal (g) | 
Pode ser consumido sem restrições. Validade 1080 dias 
 
Mel Simples 250gr - Prisca 
Mel 100% 
Valor energético (Kj/ Kcal): 1314/314 
Lípidos (g): 0 
Dos quais saturados (g): 0 
Hidratos de Carbono (g): 78 
Dos quais açúcares (g): 78 
Fibras Alimentares (g): 0 
Proteínas (g): 0.5 
Sal (g): 0 
Conservar ao abrigo da luz. Validade 730 dias. 
 
Marmelada 250gr - Prisca 
Marmelo 50% e açúcar 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1150/274,9 
Lípidos (g) | 0,30 
Dos quais saturados (g) | 0,10 
Hidratos de Carbono (g) | 67,00 
Dos quais açúcares (g) | 66,00 
Proteínas (g) | 5,90 
Sal (g) | - 
Pode ser consumido sem restrições 
Conservar em local seco e fresco. 
Validade 270 dias. Após abertura 21 dias  
 
Paté Presunto 90gr - Prisca 
Toucinho e fígado de porco, água, cebola, amido de milho, sal, plasma de suíno, aroma 
de presunto, especiarias, emulsionante (E451i), dextrose, intensificador de sabor (E621), 
aroma de suíno, antioxidante (E316) e conservante (E250). 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1118,6/270,8 
Lípidos (g) | 24,00 
Dos quais saturados (g) | 10,12 
Hidratos de Carbono (g) | 1,60 
Dos quais açúcares (g) | 1,50 



Proteínas (g) | 9,80 
Sal (g) | 1,67 
Pode ser consumido sem restrições. Conservar em local seco e fresco. Validade 1440 
dias. I 343 
 
Paté Com Vinho do Porto 90gr - Prisca 
Toucinho e fígado de suíno, água, cebola, vinho do porto (6%), amido de milho, sal, 
plasma de suíno, especiarias, emulsionante (E451i), dextrose, intensificador de sabor 
(E621), aroma de suíno, antioxidante (E316) e conservante (E250). 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1118,6/270,8 
Lípidos (g) | 24,00 
Dos quais saturados (g) | 10,12 
Hidratos de Carbono (g) | 1,60 
Dos quais açúcares (g) | 1,50 
Proteínas (g) | 9,80 
Sal (g) | 1,67 
Contém sulfitos. Conservar em local seco e fresco. Validade 1440 dias. I 343 
 
Queijo Ovelha 900gr - Serra das Beiras 
Leite de Ovelha Pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, flor de cardo, coalho, culturas 
lácteas, conservantes (E202, E235 E E252). 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1389/335 
Lípidos (g) | 29 
Dos quais saturados (g) | 19 
Hidratos de Carbono (g) | <0,5 
Dos quais açúcares (g) | <0,5 
Proteínas (g) | 18 
Sal (g) | 1,4 
Grupo de pessoas intolerantes a Lactose. Conservar em local fresco e seco. Validade 270 
dias. PT C2916 CE 
 
Biscoitos de Canela 200gr – Biscoitaria Nacional 
Farinha de trigo (GLÚTEN), açúcar, gordura e óleos vegetal (palma e girassol), OVO 
pasteurizado, água, xarope de glucose, estabilizante (goma xantana (E415)), canela em 
pó (0,7%), sal, levedantes (E500ii e E503ii), corante (E150b) e emulsionante (lecitina de 
SOJA (E322)).  
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1721/411 
Lípidos (g) | 17 
Dos quais saturados (g) | 8,4 
Hidratos de Carbono (g) | 59 
Dos quais açúcares (g) | 23 
Proteínas (g) | 5,3 
Sal (g) | 0,93 
Pode conter vestígios de LEITE, AMENDOIM, SEMENTES DE SÉSAMO, FRUTOS DE CASCA 
RIJA, DIÓXIDO DE ENXOFRE e SULFITOS. 
Conservar em local seco e fresco, ao abrigo dos raios solares. Validade 180 dias 
 



Biscoitos Manteiga 200gr - Biscoitaria Nacional 
Farinha de TRIGO, gordura vegetal [gordura vegetal refinada (palma), óleo vegetal 
refinado (girassol), água, sal, emulsionantes (lecitina de girassol (E322) e mono e 
diglicerídeos de ácidos gordos de origem vegetal (E 471), conservante (sorbato de 
potássio (E 202)), acidificante (ácido cítrico (E 330)), aroma, corante (β-caroteno (E 
160ai)) e farinha de TRIGO fermentada], açúcar, água, OVO pasteurizado, sal, levedantes 
(E500ii, E503ii). 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 2135/511 
Lípidos (g) | 27,00 
Dos quais saturados (g) | 13,00 
Hidratos de Carbono (g) | 59,00 
Dos quais açúcares (g) | 14,00 
Proteínas (g) | 6,9 
Sal (g) | 1,3 
Contém glúten e ovo. Pode conter vestígios de LEITE, SOJA, AMENDOIM, SEMENTES DE 
SÉSAMO, FRUTOS DE CASCA RIJA, DIÓXIDO DE ENXOFRE e SULFITOS. Conservar em local 
seco e fresco. Validade 120 dias. 
 
 
Trufas Fantasia 1917 100gr - Ibercacao 
Gorduras vegetais (palma, coco e palma), açúcar, cacau em pó desonrado (18%), soro 
em pó (LEITE), lactose (LEITE), aromas, emulsionante (lecitina de SOY) e sal.  
PODE CONTER VESTÍGIOS DE NOZES. 
Valor energético (Kj/ Kcal) | 2399/577 
Lípidos (g) | 41 
Dos quais saturados (g) | 34 
Hidratos de Carbono (g) | 44 
Dos quais açúcares (g) | 43 
Proteínas (g) | 5,6 
Sal (g) | 0,20 
Pode conter vestígios de frutos de casca rija. Armazenar num local fresco, seco e 
inodoro. Temperatura de armazenamento ideal: 18°C.  
Validade 540 dias 
 
Chocolate de Leite Momentos 1917 - Ibercacao 
Açúcar, manteiga de cacau, LEITE EM PÓ (18%), pasta de cacau, soro de leite em pó  
(LEITE), emulsionantes (lecitina SOY, E-476) e aromas. Cacau mínimo: 30 %. PODE 
CONTER  
VESTÍGIOS DE NOZES. 
Valor energético (Kj/ Kcal) |2199/526 
Lípidos (g) | 29,6 
Dos quais saturados (g) | 19,5 
Hidratos de Carbono (g) | 57 
Dos quais açúcares (g) |56 
Proteínas (g) | 6,9 
Sal (g) |0,32 



Contém leite e soja. Pode conter vestígios de frutos de casca rija. Guarde o produto num 
local fresco, seco e sem odores. Temperatura de armazenamento ideal: 18º C. Validade 
720 dias. 
 
Todos os produtos carecem de confirmação da informação presente no rótulo. 
Em caso de ruptura de algum artigo/produto será substituído por outro de valor 
idêntico ou superior. 
 


