Jedlá sůl kamenná
hrubá do mlýnků

Přednosti:
- čistě přírodní kamenná sůl
- bez přídatných látek
- speciální zrnitost
Oblast použití
Jedlá sůl kamenná – hrubá je určena pro malospotřebitelské
i velkospotřebitelské použití při přípravě pokrmů a konzervaci potravin. Zvláště vhodná je k dekoraci pečiva a do solných mlýnků.
Produkt
Jedlá sůl kamenná – hrubá se vyrábí z kamenné soli, vzniklé před
cca 200 miliony roků krystalizací z pravěkých oceánů. Je těžená
z nedotčených nalezišť v Německu. Tato čistá přírodní sůl obsahuje jen přírodní minerály a žádné přídatné látky.
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Kamenná sůl z pravěkých moří
Přírodní produkt bez přídatných látek
Speciální zrnitost vhodná pro solné mlýnky
Speciální zrnitost vhodná pro dekoraci pečiva
Stálá kontrola kvality

Vlastnosti výrobku
Výrobek je vyroben z čisté přírodní kamenné soli bez přídavku
přídatných látek. Je ideální pro solné mlýnky, přímé ochucování
pokrmů v domácnosti a pro dekoraci pečiva. Může být použita
i pro přípravu pokrmů a konzervaci potravin. Zrnitost, sypkost
a přírodní čistota jsou charakteristickými znaky Jedlé soli kamenné hrubé. Výrobek neobsahuje alergenní látky a GMO.
Kvalita výrobku
Sůl se vyznačuje přírodní čistotou a bělostí solných krystalů. Pochází z hloubky 400 – 750 metrů a její těžbě je věnována zvýšená
pozornost. Produkt splňuje legislativní předpisy ES a ČR. Trvale
garantujeme vysokou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou
kontrolou kvality a bezproblémovou dohledatelností.

Parametry výrobku
Velikost balení:
500 g, 1 kg
Používaný obal:
BOPP sáček
Složení:
Jedlá sůl kamenná
Doba minimální trvanlivosti: 3 roky od data výroby
Logistika:
Spotřebitelské balení:
sáček 500 g / 1 kg
Obchodní balení:

12 sáčků v půlkartonu
12 půlkartonů ve vrstvě
10 vrstev na paletě / 5 vrstev na paletě
120 půlkartonů na paletě /
60 půlkartonů na paletě
1440 sáčků na paletě (720 kg) /
720 sáčků na paletě (720 kg)

Rozměry palety v mm:
1200 x 800 x 865 (h x š x v)
Jedlá sůl kamenná hrubá 500 g:
GTIN sáčku:
8595005000121
GTIN půlkartonu:
8595005000138
Jedlá sůl kamenná hrubá 1 kg:
GTIN sáčku:
8595005000459
GTIN půlkartonu:
8595005000466
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.

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: MARY – solící směs, určenou k solení pokrmů pro spotřebitele, kteří chtějí omezit příjem
soli a tím prvku sodíku do organismu, a soli obohacené aditivy dle
přání zákazníků (Mg, Se…).
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