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Validade de um produto após ser aberto, como fica?
Muitas pessoas pensam que a data de validade dos
gêneros alimentícios após serem abertos, continua
com a mesma validade apresentada no rótulo do
produto fechado. Este é um erro frequente! Deve-se
adotar o hábito de ler as embalagens, com as
informações descritas pelo fornecedor como o
armazenamento e a data de validade do produto
após a abertura.

Atenção à legislação vigente:
Caso a embalagem do produto não venha com as
informações de conservação do produto e validade
após a abertura, a legislação estabeleceu tabela de
validade que auxilia na identificação dos prazos de
validade para os produtos industrializados e também
para os alimentos manipulados e produzidos. Fique
atento!
Temperatura

Tempo Máximo de Armazenamento

0 a - 5oC

10 dias

- 5 a - 10oC

20 dias

- 10 a - 18oC

30 dias

< -18oC

90 dias

Informações importantes contidas nos rótulos que
devem ser lidas:
As informações contidas no rótulo variam de
produto para produto e de marca para marca. Por
exemplo, o leite condensado após aberto tem
validade de 7 dias e manter sob refrigeração. O
leite UHT tem validade de 4 meses e após abertura
deve ser armazenado sob refrigeração e por até 48
horas. Portanto, deve-se sempre ler o rótulo.

Produto

Pescados e seus produtos crus
Pescados pós-cocção
Maionese e misturas com
maionese
Produtos cárneos
Sobremesas, frios, laticínios
manipulados
Alimentos pós-cocção
Ovos
Folhosos e frutas sensíveis
Outras frutas e legumes

Temperatura de armazenamento

Até 4oC por 24 horas

Até 4oC por 72 horas
Até 10oC por 14 dias
Até 10oC por 72 horas
Até 10oC por 1 semana

Atenção com a NOVA data de validade do produto
após aberto:
*A nova data de validade não deve ultrapassar a data
de validade do fabricante.
Identificação dos produtos após abertos:
Para se obter maior controle sobre as validades dos
produtos após a abertura, uma etiqueta de
identificação deve ser fixada no produto com a
data de abertura e a nova validade.

*Observar o novo prazo de validade do produto após
aberto.

Fonte: http://foodsafetybrazil.org/qual-e-a-validade-de-um-alimento-cujaembalagem-foi-aberta/#ixzz4lUPZ9ZdP

