
Přednosti:
- PIKANTA® – přípravek s vyváženou chutí, obsahující cukr
- PIKANTA® a PIKANTA® HANÁ – přípravky bez chemických 

konzervantů
- PIKANTA® PIKO – přípravek s konzervačním činidlem pro na-

kládání zeleniny za studena

Oblast použití
Produkty jsou určeny pro přípravu láků pro domácí nakládání 
okurek, hub, zeleniny a utopenců. 

Produkt
Přípravek PIKANTA® obsahuje koření, hořčičné semeno, kopr, sůl 
a cukr, proto není třeba nálev doslazovat. Přípravek PIKANTA® 
HANÁ obsahuje koření a sůl. Oba přípravky neobsahují chemické 
konzervanty, proto je nutné produkty v těchto nálevech sterilovat. 
Přípravek PIKANTA® PIKO obsahuje koření, sůl, antioxidant ky-
selinu askorbovou a konzervant kyselinu benzoovou, a proto je 
určen k nakládání zeleniny bez nutnosti sterilizace. 

• Pro domácí nakládání zeleniny a utopenců
• Vyvážená chuť
• PIKANTA® a PIKANTA® HANÁ – přípravky 

bez chemických konzervantů
• Stálá kontrola kvality
Vlastnosti výrobku
Výrobky jsou vyrobeny z kamenné soli, smíchané s kořením, 
případně cukrem a chemickým konzervantem. Jsou ideální pro 
přípravu láků na nakládání zeleniny, hub a utopenců. Výrobky 
neobsahují GMO. Výrobky obsahují alergenní látky: hořčičné 
semeno. Ztvrdnutí výrobků není na závadu.

Kvalita výrobku
Produkt splňuje legislativní předpisy ES a ČR. Trvale garantuje-
me vysokou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou kontrolou 
kvality a bezproblémovou dohledatelností. 

Parametry výrobku

Certifikace
Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009. Společ-
nost dodržuje přísná hygienická pravidla, vycházející ze zavede-
ného systému HACCP.

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

PIKANTA®

www.ks-cz.com

Velikost balení: 100 g / 200 g
Používaný obal: PAP+PE sáček / Al+PE sáček
Složení: PIKANTA®: cukr, jedlá sůl, semeno hořčice, 
 sušený kopr, směs koření
 PIKANTA® HANÁ: jedlá sůl, semeno 
 hořčice, pepř černý, bobkový list
 PIKANTA® PIKO: jedlá sůl, konzervační 
 prostředek E210, semeno hořčice, sušený 
 koriandr,sušený kopr, směs výtažků 
 z koření, antioxidant E300
Doba minimální trvanlivosti: 4 roky od data výroby
Logistika:
Spotřebitelské balení: sáček 100 g/ 200 g
Obchodní balení: 80 sáčků v kartonu / 60 sáčků v kartonu
 12 kartonů ve vrstvě
 5 vrstev na paletě
 60 kartonů na paletě
 4800 sáčků na paletě (480 kg) / 
 2400 sáčků na paletě (480 kg)
Rozměry palety v mm: 1200 x 800 x 865 (h x š x v) 
PIKANTA® 200 g: GTIN sáčku 500 g: 8595005051024
 GTIN kartonu 500 g: 8595005051123
PIKANTA® HANÁ 100 g: GTIN sáčku 1 kg: 8595005051031
 GTIN kartonu 1 kg: 8595005051048
PIKANTA® PIKO 100 g: GTIN sáčku: 8595005053011
 GTIN kartonu: 8595005053127
Jiný způsob balení po dohodě
Na obalu jsou uvedeny informace o produktu v těchto jazycích: CZ, SK
Vyrobeno ve výrobním závodě Solné mlýny, Olomouc ze soli dodané  
z Německa od společnosti esco-european salt company GmbH & Co.KG.


