
NaloSpice

KALLENaloSpice

textilní obal s funkcí přenosu koření a bylinných směsí na povrch 
výrobku během tepelného zpracování

Produkt-info

    
Popis výrobku

obaly NaloSpice realizují přenos směsí koření nebo bylinek během 

vlastního tepelného zpracování výrobku. k přenosu je jako tzv. nos-

ného materiálu obalů použito:

• textilní obal - obšitý jako přířez nebo střižený jako arch (folie) - 

NaloSpice Tex

0blast použití 

zvlášť vhodné pro všechny druhy šunkových výrobků a vařených měk-

kých salámů a paštik v klasickém oválném tvaru, ale pro použití do 

forem.

přednosti  obalu     

•  rovnoměrný  přenos koření a bylinek na povrch výrobku ve stejné kvalitě 

• velmi dobrá stabilita kalibru zajišťujicí přesnou a snadnou loupatelnost 

• výrazné zkrácení technologických procesů ve výrobě, časová a finanční úspora ve vý-

robě 

• realizace výroby v tzv. ,, all-in-one-process,, (vše v jednom zpracování) výrazně zvyšuje  

i faktor hygienické bezpečnosti výroby.                                  
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Specifikace přenášených receptur

Doporučení ke zpracování

Příprava  - Obaly NaloSpice až do zpracování uchovávat v originálním balení, 
jsou určeny k přímém zpracování bez máčení!

Plnění a uzavírání – Suché NaloSpice přířezy se  navlečou na plnící trubku, 
plní se do řádného vypnutí obalu, následně se klipují. Uzavírání se provádí 
na běžných klipovacích strojích. Suché NaloSpice archy (folie) se vkládají do 
formy, forma se naplní dílem a uzavře.

Vaření - Ohřev na požadovanou teplotu v jádře (ve visu nebo ležmo-  přířezy) 

Chlazení - Výrobky po vaření zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v já-
dře (< 25°C). 

Skladování -  Vždy v originálním balení v chladu a na suchém místě.  Obaly 
chránit před mrazem.  Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na 
funkčnost těchto obalů 3 měsíce.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti.
Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití. 
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Potravinářská nezávadnost 

Obaly NaloSpice odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krm-
ných prostředcích dle LFGB, jakož i doporučení XLIV, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení 
risik  BfR, článku 3 evropského nařízení 1935/2004/EG a jejich rozšířením, dále též odpovídajícím regula-
cím FDA v USA. Potravinářské příměsy odpovídají požadavkům LFGB a evropským nařízením 178/2002/
EG jakož i odpovídajícím regulím FDA.                                                                                                

Základní sortiment

Formy konfekcizace

• přířezy - šité přířezy s pomocnou částí pro klipování, sortiment kalibrů 55 - 170 (plošné šíře 80 - 250)
• arch (folie) textilní nosný materiál  - v různých rozměrech dle požadavku zákazníka

    

  

 

   

barvený pepř - směs koření černý pepř  - jemně mletý provensálské koření

dekorační směs - zelená paprika


