
Přednosti:
- snížený obsah soli
- zdroj draslíku
- zdroj jodu

Oblast použití
MARY – solící směs je vhodná pro přípravu pokrmů a přímé ochuco-
vání pokrmů v domácnostech i podnicích společného stravování, kde 
je záměrem omezit příjem sodíku do organismu strávníků. S ohledem 
na obsažený chlorid draselný je vhodné u osob s kombinací chorob, 
s onemocněním ledvin a u dětí do 3 let spotřebu konzultovat s ošetřu-
jícím lékařem.

Produkt
MARY solící směs je vyrobena smícháním jedlé soli vakuové (max. 58 
%), chloridu draselného (min. 38 %), cukru a protispékavé látky. Výrobek 
je obohacen o jod. Díky vyváženému složení nabízí chuť srovnatelnou 
s běžně používanou solí. 

• Solící směs s obsahem soli do 58 %, obohacená 
draslíkem, pocházejícím z chloridu draselného

• Zdroj jodu
• Skvělá chuť
• Pomáhá snižovat spotřebu soli
• Vhodná pro ochucování pokrmů
• Stálá kontrola kvality

Vlastnosti výrobku
Výrobek je vyroben z čisté vakuové soli a chloridu draselného a je obo-
hacený o jod. Je ideální pro přípravu pokrmů a přímé ochucování pokrmů 
pro spotřebitele, kteří chtějí omezit příjem soli a tím sodíku do organis-
mu. Snížený obsah sodíku, zdroj draslíku, sypkost a jod jsou charakteris-
tickými znaky MARY – solící směsi. Výrobek neobsahuje alergenní látky 
a GMO. Doporučená denní dávka je 5 g. MARY – solící směs není určena 
pro neslanou dietu.

Kvalita výrobku
Produkt splňuje legislativní předpisy ES a ČR. Trvale garantujeme vyso-
kou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou kontrolou kvality a bezpro-
blémovou dohledatelností.

Parametry výrobku

Certifikace
Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009. Společnost 
dodržuje přísná hygienická pravidla, vycházející ze zavedeného systému 
HACCP.

Servis
Zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní servis, zajišťující vysokou kvalitu 
produktu a spolehlivost dodávek.

Další produkty
Dále nabízíme tyto speciální produkty: Jedlou sůl kamennou, hrubou, ur-
čenou do solných mlýnků a na dekoraci pečiva, a také pro osoby s alergií 
na jód nebo pro osoby, u kterých došlo k předávkování jódem. 

MARY – solící směs

www.ks-cz.com

Velikost balení: 500 g
Používaný obal: BOPP sáček
Složení: Jedlá sůl vakuová, chlorid draselný, 
 jodičnan draselný (KIO3), cukr bílý krupice, 
 oxid křemičitý E551
Obsah jodu: 20 – 34 mg/kg
Doba minimální trvanlivosti: 2 roky od data výroby
Logistika:
Spotřebitelské balení: sáček 500 g
Obchodní balení: 12 sáčků v půlkartonu
 12 půlkartonů ve vrstvě
 10 vrstev na paletě
 120 půlkartonů na paletě
 1440 sáčků na paletě (720 kg)
Rozměry palety v mm: 1200 x 800 x 865 (h x š x v) 
GTIN sáčku: 8595005074054
GTIN půlkartonu: 8595005074078
Na obalu jsou uvedeny informace o produktu v těchto jazycích: CZ, SK
Jiný způsob balení po dohodě
Vyrobeno ve výrobním závodě Solné mlýny, Olomouc ze soli dodané 
z Německa od společnosti esco-european salt company GmbH & Co.KG.


