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Conservação a -23 ° C
(5 graus abaixo

da exijida).

LIVRE DE OGM

Nós crescemos com você

A FRIPOZO pertence à 
holding do GRUPO FUERTES, 
um holding de negócios 
com mais de 65 anos de 
desenvolvimento, de capital 
espanhol e constituída por 
mais de 20 empresas, dentre 
as quais se destaca a ELPOZO 
ALIMENTACIÓN.

Desde 1989

Nós estivemos lá o tempo todo 
e entendemos o seu modo de vida, 
porque é o nosso.

Por isso, trabalhamos para tornar 
a vida mais ƒácil.

O segredo é inovar

Levamos a inovação no 
nosso ADN. São mais de 30 
anos adaptandonos a novas 
idéias e objetivos. Sabemos 
que a zona de conƒorto não 
existe. A tecnología de última 
geração, esta mentalidade de 
equipa e crescer contigo e 
o que nos permite oƒerecer 
te saborosas receitas que se 
adaptam ao teu ritmo de vida.

Hoje, como todos os días, 
cozinhamos pensando em ti..

Estamos ƒeitos para partilhar

Somos como você: exigente, 
aventureiro, inovador, curioso e 
inquieto.

Buscamos inspiração em receitas 
de todo o mundo, em mercados 
gastronômicos, em tendências como 
“Finger Food” ou nas propostas 
simples e saborosas de “Food 
Trucks”.

Comida para experimentar, 
saborear e, acima de tudo, partilhar.

25.000 m²

em 2019

60.000 m²

em 2021

+600
profissionais

+18.000 clientes

+600
produtos

Desde
1989
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Faça-os no forno!Faça-os no forno!

Faça-os no forno!

PEITO DE FRANGO FORNO
Peito de frango panado com ervas

4 mins.
(175 ºC)

15 mins.
(200 ºC)

não apto

5 x 900 g. 13 uds/kg. 75 gr/ud.

PEITO NATURAL DE FRANGO PANADO
Filete 100% de peito de frango com ervas

4 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

1 x 4 kg. 8 uds/kg. 120 gr/ud.

PEITO DE FRANGO NATURAL PANADO 
EXTRAFINO 1U

Em um formato mais confortável de 1 unidad

4 mins. (175 ºC) 15 mins. (200 ºC) não apto

1 x 4 kg. 8 uds/kg. 120 gr/
ud. aprox.

CROCANTES DE QUEIJO GOUDA
100% queijo gouda com panado de cereais

2 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

3 x 1 kg. 65 uds/kg.
aprox.

15,5 gr/ud.

CROCANTES DE FRANGO
Peito de frango com panado de cereais

3 mins.
(175 ºC)

16 mins.
(200 ºC)

não apto

3 x 1 kg. 44 uds/kg. 
aprox.

13,4 gr/ud. 

CROCANTES DE PESCADA
Pescada com panado de cereais

3 mins.
(175 ºC)

16 mins.
(220 ºC)

não apto

3 x 1 kg. 69 uds/kg. 14,5 gr/ud. 

CHEDDAR BITES COM JALAPEÑO
Bolas de queijo cheddar com jalapeño

2 mins.
(175 ºC)

6 mins.
(220 ºC)

não apto

3 x 1 kg. 80 uds/kg. 12,5 gr/ud.
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Faça-os no forno!

Faça-os no forno!

SOLOMILHO ESTILO KENTUCKY
Solomilho de frango com panado Kentucky

4 mins.
(175 ºC)

18 mins.
(220 ºC)

não apto

4 x 1 kg. 25 uds/kg. 40 gr/ud. 

COXINHA DE FRANGO KENTUCKY
Frango saboroso com uma massa famosa

4 mins.
(175 ºC)

16 mins.
(220 ºC)

não apto

1 x 3 kg. 9-10
uds/kg.

110 gr/ud. 
aprox

TENDERS BARBACUE E MEL
Peito de frango marinado com sabor a mel

2-3 mins.
(175 ºC)

14 mins.
(180 ºC)

não apto

3 x 1 kg. 50 uds/kg. 20 gr/ud. 

TIRAS DE FRANGO PIRI PIRI
Peito marinado com uma massa piri piri

3 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

5 x 700 g. 41 uds/kg. 17 gr/ud. 

Faça-os no forno!
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CORDON BLEU
Peito de frango, fiambre ELPOZO e queijo 

derretido

4-5 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

1 x 5,04 kg. 11 uds/kg. 90 gr/ud.

PANADINHOS DE FIAMBRE E QUEIJO
Fiambre ELPOZO com queijo derretido

3 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

5 x 960 g. 12 uds/kg. 80 gr/ud.

ALMÔNDEGAS DE CARNE
Carne de porco picada levemente panada

2 mins.
(175 ºC)

2 mins. 
máximo

drenar e usar 
em receitas

2 x 2 kg.
5 x 1 kg.

45
uds/kg.

22
gr/ud.

FINGERS DE FRANGO
Lombo de frango 100% natural com especiarias

4 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

4 x 1 kg. 25 uds/kg. 40 gr/ud. 
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Faça-os no forno!

Faça-os no forno!

BACALHAU Á MILANEZA
Porções de bacalhau no seu ponto de sal

3 mins.
(175 ºC)

18 mins.
(200 ºC)

não apto

5 x 1 kg. 67 uds/kg. 15 gr/ud.

PESCADA COM FIAMBRE E QUEIJO
Filete de pescada sem pele ou espinhas com 

fiambre ELPOZO e queijo derretido

4-5 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

5 x 1,08 kg. 11 uds/kg. 90 gr/ud.

BOCADITOS DE PESCADA
Pescada assada sem pele nem espinho

3 mins.
(175 ºC)

18 mins.
(200 ºC)

não apto

4 x 1 kg. 48 uds/kg. 21 gr/ud.

PERU COM VERDURAS
Peru, feijão redondo, cenoura, cebola e berinjela

8 mins. 12 mins.
(180 ºC)

6 mins. 
(MÁX)

40 % de peru4 x 1 kg.
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de bacon e cogumelos

barbecue

de atum

bolonhesa

4 queijos

de frango

de fiambre e queijo

Faça-os no
  forno!

Faça-os no forno!

BARRINHAS DE PESCADA
Pescada sem pele ou espinhas panada

4 mins.
(175 ºC)

20 mins. 
(200 ºC)

não apto

4 x 1 kg. 33 uds/kg. 30 gr/ud.

FILETE DE PESCADA FORNO
Pescada sem pele ou espinhas panada

4 mins.
(175 ºC)

17 mins. 
(200 ºC)

não apto

1 x 5 kg. 59 uds/kg. 85 gr/ud.

PIZZAS AO FORNO DE PEDRA
4 queijos (400 gr.); de atum (385 gr.);

de bacon e cogumelos (390 gr.);
de barbecue (400 gr.);  bolonhesa (390 gr.); de 

fiambre (400 gr.); de frango (420 gr.).

6 uds/caja 10-12 mins.
(200 ºC)

não apto
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6 uds/caja 10-12 mins.
(200 ºC)

não apto



MINI CROQUETES DE PRESUNTO
de presunto e carne

2-3 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

4 x 1 kg. 100 uds/kg. 10 gr/ud.

BARRINHAS DE FIAMBRE E QUEIJO
Porções de fiambre e queijo panados

3 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

5 x 1 kg.
2 x 2 kg.

50 uds/kg. 20 gr/ud. 

NUGGETS DE FRANGO
100% peito de frango com uma massa leve

4 mins.
(175 ºC)

16 mins.
(200 ºC)

não apto

5 x 1 kg.
2 x 2 kg.

54 uds/kg. 18 gr/ud. 

CROQUETES DE ESPINAFRES
Bechamel com espinafre, passas e pinhões

(6,5 cm)

4-5 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

4 x 1 kg. 30 uds/kg. 33,4 gr/ud.

CHICKEN POPS
Bolas de 100% peito de frango

2,5 mins.
(175 ºC)

15 mins.
(200 ºC)

não apto

3 x 1 kg. 250 uds/kg. 4 gr/ud. 
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ARROZ TRÊS DELICIAS COM 
TORTILHA

Arroz, ervilha, fiambre, camarão descascado, 
cenoura e tortilla

4 x 1 kg. 5 mins. 4 mins. 
(MÁX)

PERU BRASEADO
Peru, tomate cereja, abobrinha, berinjela, 

pimenta e cebola

6-8 mins. 12 mins.
(180 ºC)

6-8 mins. 
(MÁX)

35 % de peru4 x 1 kg.

BACON E QUEIJO
Batata, bacon defumado e queijo (incluindo 10 

porções de 40 gr. de molho ranchera)

5 mins. 12 mins.
(180 ºC)

5 mins. 
(MÁX)

50% de bacon e queijo
Mexa e adicione o molho10 x 350 g.

SALTEADO MONTANHÊS
Batata, fiambre, bacon, pimentão verde, 

pimenta vermelha e cebola frita

5 mins. 12 mins.
(180 ºC)

5 mins. 
(MÁX)

35 % de fiambre e 
bacon4 x 1 kg.
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MINI HAMBURGUERES
Carne de porco ELPOZO.

60 mm de diâmetro

2 mins. 
cada lado

não apto não apto

2 x 2 kg. 40 uds/kg. 25 gr/ud.

HAMBURGUERES
Hambúrguer de carne de porco ELPOZO.

11 x 9 cm. e 1,2 cm. grosso

2-3 mins. 
cada lado

não apto não apto

5 x 1,08 kg. 11 uds/bolsa 90 gr/ud.

ASAS DE FRANGO AO FORNO

3-4 mins.
(175 ºC)

20 mins. 
(200 ºC)

8 mins. 
(MÁX)

cubra-os 
com caldo 
fervente 

20 
minutos4 x 1 kg. 20

uds/kg.
50

gr/ud.

ASAS DE FRANGO GRILL

4-5 mins.
(175 ºC)

15 mins. 
(220 ºC)

8 mins. 
(MÁX)

cubra-os 
com caldo 
fervente 

20 
minutos4 x 1 kg. 25

uds/kg.
40

gr/ud.
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CAMARAO PANADO COM CAUDA Á 
VISTA

Estilo “camarão à gabardina”

3 - 4 mins.
(175 ºC)

20 mins. 
(220 ºC)

não apto

4 x 1 kg. 59 uds/kg. 17 gr/ud.

FINGERS DE MOZZARELLA
Palitos de queijo mozzarella com um toque de 

alho e salsa

1,5 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

4 x 1 kg. 33 uds/kg. 30 gr/ud.

BIFE DE FRANGO ARTESANAL
100% peito de frango com um toque de alho e 

salsa e forma de peito oberta

4-5 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

1 x 3,12 kg. 8 uds/kg. 135 gr/ud.

TIRINHAS DE LULA
Tiras de lula panadas de 10-15 cm.

2-3 mins.
(175 ºC)

20 mins.
(200 ºC)

não apto

4 x 1 kg. 42 uds/kg.
aprox.

24 gr/ud. 
aprox.

FILETES DE PESCADA PANADA 
ARTESANAL

Filete de pescada sem pele nem espinhas, 
panados e com forma artesanal

4 mins. (175 ºC) não apto não apto

1 x 5 kg. 8 uds/kg. 125 gr/ud.

MINI EMPANADILLAS DE ATUM
Tomate frito, pimenta, ovo e atum

3 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

3 x 1 kg. 67 uds/kg. 15 gr/ud.

AROS DE CEBOLA PANADOS
Cebola panada preparada

2-3 mins. 
(175 ºC)

16 mins.
(200 ºC)

não apto

6 x 1 kg. 63 uds/kg. 16 gr/ud.

SALPICÃO DE MARISCO
Mexilhões, pota e camarão, surimi, pimentos 

verdes e vermelhos e cebolas

50 % de 
marisco mínimo

Descongele e vista-se 
a gosto

6 x 950 gr.
3 x 1 kg.

Frutos do mar e vegetais 
em proporção variável

FRUTOS DO MAR (COM e SEM concha)
Pota, camarão descascado, mexilhão, amêijoas 

e pescada

Descongele 24 horas antes na 
refrigeração

6 x 1 kg. Frutos do mar em 
proporção variável

PREPARADO DE PAELLA
Pota, camarão, mexilhão,

amêijoas e tintoreira

1 x 6 kg. Frutos do 
mar em 

proporção
variável

Descongele 24 horas 
antes na refrigeração

MUSLITOS DO MAR
Peixe branco com sabor de caranguejo com 

braçadeira natural

4 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

4 x 900 gr. 29 uds/kg. 31 gr/ud.

DELICIAS DO MAR
Peixe preparado com sabor de 

caranguejo

pré-degelo

3 x 1 kg.

35 uds/kg. 29 gr/ud.

TORTILHA DE BATATAS 
COM CEBOLA

Pronto para aquecer

5 mins. cada 
lado

10 x 700 
gr.

10 mins.
(180 ºC)

10 uds/caja

10 mins.
(MÁX)

700 gr/ud.

LASANHA DE BERINJELA 
MOUSSAKA

Berinjela, legumes e carne

7 mins. 
(MÁX).

12 x 300 
gr.

30 mins.
(200 ºC)

1 porção

1 porção

LASANHA BOLONHESA
3 camadas de carne, bechamel e

queijo emmental

7 mins. (MÁX).
10 mins. (MÁX).

12 x 300 gr.
12 x 500 gr.

35 mins.
(200 ºC)

1 porção

1 porção

EMPADAS DE ATUM
Tomate frito, pimenta, ovo

e atum

3-4 mins.
(175 ºC)

1 x 3 kg.

não apto 32 uds/kg.

não apto 31 gr/ud.
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não apto

4 x 1 kg. 59 uds/kg. 17 gr/ud.

FINGERS DE MOZZARELLA
Palitos de queijo mozzarella com um toque de 

alho e salsa

1,5 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

4 x 1 kg. 33 uds/kg. 30 gr/ud.

BIFE DE FRANGO ARTESANAL
100% peito de frango com um toque de alho e 

salsa e forma de peito oberta

4-5 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

1 x 3,12 kg. 8 uds/kg. 135 gr/ud.

TIRINHAS DE LULA
Tiras de lula panadas de 10-15 cm.

2-3 mins.
(175 ºC)

20 mins.
(200 ºC)

não apto

4 x 1 kg. 42 uds/kg.
aprox.

24 gr/ud. 
aprox.

FILETES DE PESCADA PANADA 
ARTESANAL

Filete de pescada sem pele nem espinhas, 
panados e com forma artesanal

4 mins. (175 ºC) não apto não apto

1 x 5 kg. 8 uds/kg. 125 gr/ud.

MINI EMPANADILLAS DE ATUM
Tomate frito, pimenta, ovo e atum

3 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

3 x 1 kg. 67 uds/kg. 15 gr/ud.

AROS DE CEBOLA PANADOS
Cebola panada preparada

2-3 mins. 
(175 ºC)

16 mins.
(200 ºC)

não apto

6 x 1 kg. 63 uds/kg. 16 gr/ud.

SALPICÃO DE MARISCO
Mexilhões, pota e camarão, surimi, pimentos 

verdes e vermelhos e cebolas

50 % de 
marisco mínimo

Descongele e vista-se 
a gosto

6 x 950 gr.
3 x 1 kg.

Frutos do mar e vegetais 
em proporção variável

FRUTOS DO MAR (COM e SEM concha)
Pota, camarão descascado, mexilhão, amêijoas 

e pescada

Descongele 24 horas antes na 
refrigeração

6 x 1 kg. Frutos do mar em 
proporção variável

PREPARADO DE PAELLA
Pota, camarão, mexilhão,

amêijoas e tintoreira

1 x 6 kg. Frutos do 
mar em 

proporção
variável

Descongele 24 horas 
antes na refrigeração

MUSLITOS DO MAR
Peixe branco com sabor de caranguejo com 

braçadeira natural

4 mins.
(175 ºC)

não apto não apto

4 x 900 gr. 29 uds/kg. 31 gr/ud.

DELICIAS DO MAR
Peixe preparado com sabor de 

caranguejo

pré-degelo

3 x 1 kg.

35 uds/kg. 29 gr/ud.

TORTILHA DE BATATAS 
COM CEBOLA

Pronto para aquecer

5 mins. cada 
lado

10 x 700 
gr.

10 mins.
(180 ºC)

10 uds/caja

10 mins.
(MÁX)

700 gr/ud.

LASANHA DE BERINJELA 
MOUSSAKA

Berinjela, legumes e carne

7 mins. 
(MÁX).

12 x 300 
gr.

30 mins.
(200 ºC)

1 porção

1 porção

LASANHA BOLONHESA
3 camadas de carne, bechamel e

queijo emmental

7 mins. (MÁX).
10 mins. (MÁX).

12 x 300 gr.
12 x 500 gr.

35 mins.
(200 ºC)

1 porção

1 porção

EMPADAS DE ATUM
Tomate frito, pimenta, ovo

e atum

3-4 mins.
(175 ºC)

1 x 3 kg.

não apto 32 uds/kg.

não apto 31 gr/ud.



300 gr.

Crocantes
de gouda

250 gr.

Crocantes
de pescada

320 gr.

Panadinhos de 
fiambre e queijo

400 gr.

Peru com 
verduras

400 gr.

Legumes refogados 
(com frango vegetal)

400 gr.

Arroz e legumes
(com frango vegetal)

330 gr.

Bacon&Queijo
com molho ranchera

260 gr.

Tenders
cajún

260 gr.

Tenders
barbacue e mel

250 gr.

Solomilho de 
frango Kentucky

250 gr.

Solomilho de 
frango Hot&Spicy

350 gr.

Arroz integral 
com peru

350 gr.

Quinoa e couve
encaracolado com peru

300 gr.

Crocantes
de frango

500 gr.

Arroz três delícias 
com tortilha

260 gr.

Barrinhas de 
fiambre e queijo

240 gr.

Nuggets
de pescada

400 gr.

Tirinhas
de lula

400 gr.

Lulas
à romana

500 gr.

Lasanha
à bolonhesa

360 gr.

Hamburgueres

300 gr.

Pescada com
fiambre e queijo

300 gr.

Barrinhas
de pescada

300 gr.

Nuggets
de frango

320 gr.

Peitinhos de 
frango panado

360 gr.

Cordon bleu
(frango, fiambre e quiejo)

400 gr.

Mini Croquetes 
caseiros de presunto
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