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NOTA TÉCNICA Nº 016/2022 
 
 

ORIENTAÇÃO SOBRE VALIDADE DE TEMPEROS DESIDRATADOS E SEU 
ARMAZENAMENTO 

 
 

 A presente Nota Técnica tem o objetivo orientar os estabelecimentos de ensino sobre o 

armazenamento adequado e validade dos temperos desidratados, garantindo a qualidade do aroma 

e princípios ativos. 

 Os temperos enviados possuem a validade de 30 dias após aberto em embalagem original, 

entretanto se observado as orientações abaixo, a validade poderá ser estendida para 12 meses (um 

ano). 

Sendo assim, orientamos: 

• Após a abertura da embalagem o produto seja transferido para um recipiente de 

plástico ou vidro, com tampa de boa vedação ou pote hermeticamente fechado, de 

forma que não ocorra a contato com o ar e absorção de umidade.  

• Etiquetar os recipientes com a data de validade indicada no rótulo, ou seja, a 

validade de 12 meses.  

• Armazenar os recipientes dos temperos devidamente etiquetados em local seco e 

arejado. 
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 Enfatizamos que a validade a ser considerada é a que consta no rótulo, seguindo as 

recomendações expostas a cima.  

Curitiba, 30 de maio de 2022 

 

Equipe Técnica de Nutricionistas 

Coordenação de Planejamento da Alimentação Escolar 
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