
UM BACALHAU DE RESPEITO!



BACALHAU SALGADO SECO INTEIRO

Todos os tamanhos disponíveis:
Jumbo, Especial, Graúdo, Crescido,
Corrente, Miúdo

Caixas de 25kg, 15kg

Asa Branca ou Asa Preta

Desembalado ou embalado individualmente
em filme termo-retractil

Disponível nas variedades: Gadus morhua,
Gadus macrocephalus e Pollachius Virens
(saithe).



BACALHAU SALGADO SECO CORTADOS

Meio peixe cortado ao longo da espinha
dorsal. Embalado em filme termo-retráctil.
Todos os tamanhos disponíveis.
Especial, Graúdo, Crescido, Corrente, Miúdo

Peixes cortados pré-embalados em cuvete
e filme termo-retráctil
•Especial / Graúdo – meio peixe por cuvete
•Crescido – um peixe por cuvete
•Corrente / Miúdo – dois peixes por cuvete

Ambas as apresentações disponíveis em
caixas de 25kg e 15kg



BACALHAU SALGADO SECO CORTADOS

Postas embaladas em cuvete, cortadas com
pele e espinhas, provenientes de diversos
peixes.
Cuvetes de 700g/800g (peso variável)
Caixas de 10kg.

Lombos embalados em cuvete, provenientes
de diversos peixes.
Cuvetes com 800g/900g (peso variável)
Caixas de 6kg.



BACALHAU SALGADO SECO CORTADOS

Rabos embalados em cuvete, provenientes
de diversos peixes.
Cuvetes com 3 a 4 unidades (peso variável)
Caixa de 6kg

Caldeirada pedaços de bacalhau cortado
(aprox. 5x5cm) com pele e espinhas,
provenientes de diversos peixes.
* Cuvetes de 400g (peso fixo) – 20 unid / cx
Caixas de 8kg
* Cuvetes de 1kg (peso variável)
Caixas de 15kg ou 25kg



BACALHAU SALGADO SECO DESMIGADO

Migas de bacalhau salgado seco
Pequenos pedaços de fibra muscular sem pele e
sem espinhas.

Morhua, Macrocephalus, Paloco (Theragra
Chalcograma)

Disponível nas seguintes apresentações:
•Cuvetes 400g – 20unidades/cx – caixas de 8kg
•Sacos de 1kg – 20unidades/cx – caixas de 20kg
•Sacos de 5kg – 5 unidades/cx – caixas de 25kg

Disponível apenas para Gadus morhua:
•Sacos 400g – 25unidades/cx – caixas de 10kg
•Sacos 250g – 32 unidades/cx – caixas de 8kg



BACALHAU SALGADO VERDE - DERIVADOS

Caras pré-embalados.
2 unidades por embalagem (peso variável)
Caixa de 10kg
Também disponível desembaladas em caixas de
10kg avulso.

Badanas pré-embaladas em cuvete.
Caixas de 15kg
Também disponível desembaladas em caixas de
10kg avulso.

Línguas de bacalhau / Medalhões de bacalhau:
Disponível nas seguintes apresentações:
•Baldes de 0,5kg – 12 unid/cx – caixa de 6kg



BACALHAU SALGADO SECO – PACKS ESPECIAIS

Caixa “Boas Pescas”: (Aprox. 3kg)
Disponível nas seguintes apresentações:
• Bacalhau Especial (3kg)
• Bacalhau Graúdo (2 a 3kg)
5 unidades por caixa de transporte (peso variável)

Caixa Pequena (Aprox. 1kg)
Disponível nas seguintes apresentações:
• Postas de Bacalhau
• Lombos de bacalhau
8 unidades por caixa de transporte (peso variável)


