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Segurança 
dos Alimentos

No setor de alimentos e bebidas, como 
restaurantes e lanchonetes, é fundamental 
contribuir para a preservação da qualidade 
dos alimentos fornecidos aos clientes do 
estabelecimento. Por isso, existem normas 
básicas de higienização para serem 
seguidas pelos manipuladores de alimentos, 
identificar bem os produtos é uma delas.

A implantação das normas, além de garantir 
a produção de refeições com segurança, 
reduz as perdas de matérias primas e 
favorece uma melhor organização interna 
do estabelecimento, resultando em maior 
produtividade para o negócio.



Manipulação
de Alimentos

As etiquetas para essa finalidade podem 
variar, dependendo na necessidade de 
resistência. Oferecemos etiquetas com 
aplicações técnicas, com resistência ao 
calor, ao frio e congelamento.

Utilizada em supermercados, padarias, 
restaurantes, lanchonetes, bares e 
cantinas, as etiquetas para manipulação 
de produtos se adequam a necessidade 
de cada cliente. Utilizada por 
profissionais com certificação para 
garantir a segurança dos alimentos 
expostos.

https://hanneprint.com.br/etiquetas-de-balanca-2-2/


Manipulação
de Alimentos

Após abertos, os alimentos devem ser 
consumidos em um período de tempo 

controlado  para manter seu aspecto, cor e 
sabor desejados. As etiquetas para 

manipulação dos alimentos têm o objetivo de 
informar para qualquer pessoa que  for utilizar 

aquele conteúdo, quando o mesmo  foi 
manipulado e qual a sua validade. 

Os produtos que forem refrigerados precisam 
ser etiquetados para esse controle.

Separamos alguns benefícios desse
modelo de etiqueta:

- Garantir a segurança dos alimentos e
 dos consumidores.

- Tornar rapidamente visível o conteúdo 
de embalagens refrigeradas para a 
equipe responsável.  

- Monitorar o estoque de produtos e validade.

- Reduz o desperdício dos alimentos.

- Auxilia no planejamento de compras 
e fluxo de caixa do restaurante.
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Modelo Padrão POLY

Modelo Validade

PRODUTO: ________________________

MANIPULADO  EM:   ____/____/_______

VALIDADE:    ____/____/________

RESPONSÁVEL: ___________________

70mm

70x24

33x22
24

m
m

Produto:__________________

Manip./Fab:____/____/______

Validade:_________________

33mm

22
m

m
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Modelo A

Modelo B

Ideais para mais informações sobre o produto, como
fabricação, lote, processos como descongelamento
 e/ou dessalgue e controle. 

Produto:

Fornec./marca:

Lote/Fabric:

Manip./abertura:

Validade:

Funcionário:

A

40
m

m
60mm

Produto:

Manipulado:

Validade:

Funcionário:

B

40
m

m

60mm
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Modelo C

Modelo D
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Produto:

Início:

Término:

Responsável:

DESCONGELAMENTO 
DESSALGUE

C

40
m

m

60mm

Produto 
Manip./abertura:
Validade: 
Fornec./Marca:
Lote/Fabric:
Funcionário:

DDescong.      Dessalgue      Produção

40
m

m

60mm
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Modelo Descongelar

Modelo SIF
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40
m

m

60mm

Produto:

Fornec./marca:

Manip.Abertura:

Validade:

SIF:                       Lote:

Responsável:

40
m

m

60mm
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Modelo G
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Produto: 

Manip./abertura:

Validade: 

Fornec./Marca:

Lote/Fabric:

Funcionário:

G     Produção

60mm

60
m

m
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Fabricamos etiquetas personalizadas 
para entregas de alimentos, como lacres de
segurança e identificação da empresa. 
Etiquetas personalizadas garantem a
qualidade  do seu serviço e da sua marca. 

Os lacres adesivos podem ter picotes que
dificultam a sua remoção ou serem produzidos 
em materiais, como o modelo casca de ovo, 
que se quebram em partes na tentativa 
de remoção.  Os lacres são utilizados 
nas entregas  de marcas que querem 
assegurar boas experiências aos clientes. 

Lacres
personalizados



Utilizada em embalagens para produtos 
que precisam ser consumidos 
rapidamente para preservar suas 
propriedades. Indicam uma informação 
relevante aos consumidores como 
aquele alimento deve ser consumido 
e/ou armazenado.

Recomendações
para consumo



O QR Code é um código visual que pode ser 
facilmente escaneado com a câmera da maior parte 
dos celulares. Esse código é convertido em 
informações textuais, como endereço, telefone, 
e-mail e links para páginas na internet. Assumindo 
que o QR Code armazena informações, ele pode ser 
utilizado como uma ferramenta para aproximar 
empresas e clientes.

Alguns usos comuns de QR Code para restaurantes:

- Menu digital: a etiqueta adesiva pode ser fixada na 
mesa do restaurante facilitando os clientes 
acessarem o link para o cardápio.

- Receber as avaliações dos clientes nos aplicativos 
de entrega. Ter uma etiqueta com o QR Code na 
embalagem indicando a avaliação é um bom 
lembrete de apoiar o restaurante. 

QR CODE



Resumo dos principais
modelos de etiqueta

adesiva para restaurantes

Manipulação
de Alimentos

Lacres para
embalagens

Indicação
de consumo

QR Code



www.hanneprint.com.br

(11) 2201-4320

contato@hanneprint.com

@hanneprint

/hanneprintetiquetas

https://api.whatsapp.com/send?phone=551122014320&text=Ol%C3%A1%2C%20encontrei%20o%20site%20de%20voc%C3%AAs%20e%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es.
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