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OPRACOVANÉ

STIX
Primárně jde o jedlé střívko malého průměru navržené
speciálně pro suché / polosuché uzeniny typu SNACK.
Skvělá zpracovatelnost na vysokorychlostních zařízeních,
vynikající zpracování a optimální pohlcování kouře.
Sortiment na míru vyhovuje širokému okruhu globálních
aplikací SNACK tyčinek.
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/ Kolagen
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STIX
HLAVNÍ VÝHODY:

Vynikající sušení a zpracování.
Dobré probarvování.
Jemný skus.
Vysoká produktivita.
Stálost kalibru i délky.

VHODNÉ PRO:

K použití přímo z krabice.
Zákazníci rozpoznají,
že jde o vynikající střívko.
Hygienické a bezpečné.
Spolehlivé dodávky.

PŘÍLEŽITOSTI PRO PŘESNÍDÁVKOVÉ PRODUKTY:

Trh se SNACK tyčinkami roste a je důležitou oblastí potravinového odvětví.
Posun k menším velikostem porcí a váze balení si vynucuje poptávka
zákazníků po praktických a výživných masových výrobcích.
Výrobky prodávané v tomto tržním sektoru zahrnují vařené uzeniny
fermentované, s plísní, sušené a ty s malým průměrem.
S řadou čistých i barevných výrobků společnosti Devro jsou zde střívka
vyhovující jakýmkoli potřebám vašich výrobků

HOVĚZÍ TYČINKY
PŘESNÍDÁVKOVÉ
TYČINKY
PIVNÍ TYČINKY
PEPPER TYČINKY
KABANOS
LANDJÄGER
MINI-SALÁMY

KALIBRY A VARIANTY:

TECHNICKÁ PODPORA:

Střívka je možné dodávat s otevřenými nebo uzavřenými konci
ve velikostech od 13 mm do 22 mm s délkou vyhovující vašim konkrétním
zpracovatelským požadavkům. Barevná střívka jsou k dispozici i proto,
aby zvýšila přitažlivost vašich výrobků na regálu.

Celosvětový servis je dostupný díky vysoce
kvalifikovaným technikům a technologům masa,
vývojovým zázemím, zkušebnou masné výroby
a rozsáhlou distribuční sítí.

STANDARDY KVALITY:
Neustále usilujeme o poskytování vysoké úrovně
kvality výrobků a výroby podle standardů kvality
ISO 9001, standardů bezpečnosti potravin
FS 22000 a, kde je to vhodné, standardů BRC.
Zpětná sledovatelnost surovin pro naše výrobky
poskytuje vysokou úroveň zajištění bezpečnosti
vašich finálních výrobků.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

www.devro.com

© 2014-06

Skladujte neotevřené krabice v chladných
a suchých podmínkách (5°C až 25°C).
Znovu uzavírejte otevřená balení do neprodyšné
nádoby nebo pytlů, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti.

