PRAGANDA®

Řeznická solící nakládací směs
pro domácí uzené masné výrobky

Přednosti:
- Vyrobeno z čisté přírodní soli
- Ovlivňuje chuť a vybarvení doma vyráběných uzených masných
výrobků
- Obsah dusitanu sodného max. 0,3 %
Oblast použití
Produkt je pro mikrobiologické a technologické přednosti obsažených ingrediencí určen pro domácí výrobu uzených masných
výrobků. Používá se pro nakládání a předúpravu masa na uzení
a masa, určeného pro další zpracování, např. do drobných masných výrobků a konzerv. Zajišťuje prvotřídní chuť uzených mas
a masných výrobků a také prodlužuje jejich trvanlivost.
Nakládání masa je jedním z nejstarších konzervačních procesů
masa a masných produktů. Nakládáním se maso konzervuje
a získává svou nezaměnitelnou červenou barvu.
Produkt
PRAGANDA – řeznická solící nakládací směs pro domácí uzené
masné výrobky je homogenní směs obsahující kamennou sůl,
dusitan sodný a cukry, určená pro malospotřebitelské použití.
Nesmí být použita k přímému dochucování potravin bez následné
tepelné úpravy, neboť obsahuje dusitan sodný.
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Zvýšení stability vybarvení
Lepší chuťové vlastnosti masných výrobků
Antioxidační efekt
Potlačení činnosti mikroorganismů
Obsah dusitanu sodného max. 0,3 %
Stálá kontrola kvality

Vlastnosti výrobku
Produkt je vyráběn po šaržích, což zajišťuje produkci vysoce
homogenního produktu. Vynikající vlastnosti produktu spolu
s ideální zrnitostí garantují nejlepší výsledky při konzervaci masa
a masných produktů. Jeho použitím docílíte zvýšení stability vybarvení a chuťových vlastností hotových výrobků. Výrobek neobsahuje alergenní látky a GMO.

Parametry výrobku
Velikost balení:
Používaný obal:

250 g
ALU/PE sáček

Složení:

Jedlá sůl kamenná, dusitan sodný E250,
cukr bílý krupice, dextroza, škrobový sirup

Obsah dusitanu sodného: max. 0,3 %
Doba minimální trvanlivosti: 1 rok od data výroby
Logistika:
Spotřebitelské balení:
sáček 250 g
Obchodní balení:
30 sáčků v kartonu
12 kartonů ve vrstvě
5 vrstev na paletě
60 kartonů na paletě
1800 sáčků na paletě (450 kg)
Rozměry palety v mm:
1200 x 800 x 865 (h x š x v)
GTIN sáčku:
8595005007021
GTIN kartonu:
8595005007038
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.

Kvalita výrobku
Produkt je směsí čisté kamenné soli s dusitanem sodným a cukry.
Splňuje legislativní předpisy ES a ČR. Trvale garantujeme vysokou
kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou kontrolou kvality a bezproblémovou dohledatelností.
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.

www.ks-cz.com

