Jedlá sůl vakuová

Obzvláště čistá sůl vakuová pro výrobu potravin

- Maximální čistota
- Vynikající zrnitost

Parametry výrobku
Velikost balení:

PE tašky po 10 kg (100 x 10 kg) na dřevěné EUR
nebo plastové H1 paletě
PE pytle po 25 kg (40 x 25 kg) na dřevěné EUR nebo
plastové H1 paletě
PE pytle po 50 kg (21 x 50 kg) na dřevěné EUR nebo
plastové H1 paletě
Obří vaky po 500 kg (2 x 500 kg) na dřevěné paletě
Obří vaky po 1 000 kg (1 x 1000 kg) na dřevěné paletě
Volně ložená

Úprava:

na vyžádání s jodem, případně zrnitost
Standard (0,1 – 0,71 mm)
0 – 1,25 mm
1 – 3 mm

Užití
Jedlá sůl vakuová je extrémně čistý produkt, určený k ochucování
a konzervaci při výrobě potravin.
Produkt
Jedlá sůl vakuová je extra čistá vakuová sůl. Díky různé granulaci
a případně i obsahu jodu je Jedlá sůl vakuová vhodná pro různé aplikace, zvláště je vhodná pro výrobu mléčných výrobků,
kořenících směsí a pečiva. Jedlá sůl vakuová – granulovaná (o
zrnitosti 1 – 3 mm) je vhodná na dekoraci pečiva. Výrobky neobsahují alergenní látky a GMO.

• Maximální čistota
• Úplná rozpustnost
• Možnost dodávání v jodované podobě
Vlastnosti výrobku
Jedlá sůl vakuová je vyrobena z extra čisté a plně rozpustné jedlé
vakuové soli a je ideální pro využití v potravinářském průmyslu.
Vynikající čistota, zrnitost, sypnost a plná rozpustnost jsou hlavními přednostmi jedlé soli vakuové.
Kvalita výrobku
Jedlá sůl vakuová je vysoce čistá vakuová sůl s obsahem NaCl
min. 99,8 %. Takováto vysoce čistá vakuová sůl je získávána při
šetrné krystalizaci z čistého a koncentrovaného solného roztoku.
Splňuje požadavky, definované v FCC VII Codexu Alimentarius.

Zrnitost:

GTIN:
velikost typ balení jód zrnitost
trvan.
					
(rok)
8595005001333 10 kg
PE taška

0 - 1,25 mm
2
8595005003023 25 kg
PE pytel

0 - 1,25 mm
2
8595005018003 25 kg
PE pytel
x
0 - 1,25 mm
3
8595005003283 25 kg
PE pytel
x
1 - 3 mm
3
8595005004006 50 kg
PE pytel

0 - 1,25 mm
2
8595005018102 50 kg
PE pytel
x
0 - 1,25 mm
3
8595005003252 50 kg
PE pytel
x
1 - 3 mm
3
8595005003016 500 kg big bag

0 - 1,25 mm
2
8595005003009 500 kg big bag
x
0 - 1,25 mm
3
8595005003177 1000 kg big bag
x
0 - 1,25 mm
2
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.

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

