
(ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ, Випуск № 25)

Шановні Клієнти!

Пропонуємо  Вам  НОВІ, на наш погляд  ЦІКАВІ та,  сподіваемось,  для  Вас  ВИГІДНІ рішення  по 
ковбасних оболонках. 

В цьому випуску, ми розкажемо  про їстівну сосисочну колагенову оболонку    тип «СТІКС»    - 
відносно новий продукт для українського ринку та дуже популярний у Європі (виробник «ДЕВРО»).

І. «СТІКС» -  їстівна сосисочна колагенова оболонка, призначена для виготовлення  сосисок 
маленького калібру.

ІІ. «СТІКС» - дуже популярна для виготовлення с/к та с/в ковбасок-снеків.

ІІІ. «СТІКС» – вдале та зручне рішення, що привабить покупців до покупки Вашої продукції!

IV. «СТІКС» використовується для виготовлення: 

ковбасок до пива, 
мисливських ковбасок, 

м’ясного хмизку,
кабаносів, 

міні-салямі.

Оболонка   «СТІКС»   має низку переваг:  
- відмінний м’який «укус» та їстівність;
- високотехнологічна (міцна та еластична), призначена для всіх видів сучасних шприців-
наповнювачів, чудово формується на високошвидкісних виробничих лініях, має високу 
димопроникність;
- економічно вигідна - підвищує ефективність виробництва. Працюючи з оболонкою «СТІКС», 
продуктивність збільшується в 3 рази у порівнянні з натуральною черевою, а відходи при 
наповненні практично відсутні;
-  забезпечує стабільність калібру,  що гарантує стандартний розмір та вагу виробів.  Оболонка 
зручна при зберіганні і використанні, ще на заводі ідеально підготовлена до стадії формовки – Вам 
не потрібно її замочувати, що економить час і ресурси;
- вироби в оболонці «СТІКС» користуються попитом у покупців, так як їм подобається її колір, 
форма і ніжність укусу. За органолептичними характеристиками ця оболонка не відрізняється 
від натуральної;
-  безпечна, так як виготовлена  з колагену. Процеси і технології виробництва оболонок «DEVRO» 
виключають ризики для здоров'я людини;
- всі оболонки «ДЕВРО» сертифіковані відповідно до світових стандартів - вони 
халяльної і кошерні.

СТІКС калібр 14
безбарвний

  

СТІКС калібр 16
махагон

СТІКС калібр 14
дарк



«СТІКС» поставляється в наступних варіантах:

«СТІКС-Д» - калібр 14 безбарвний та кольоровому (колір дарк) варіантах

«СТІКС-Р» поставляється в калібрі 16 в кольорі «махагон»



Представляємо смак для ковбасок-гриль, що вразить найвибагливішого 
Вашого покупця!

                   100% грильовий смак з незвичайною та смачною нотою ЧЕРЕМШІ –
добавка смакова СМОЛЛ-АРОМА "ГРИЛЬ ГРАНД"

Склад: спеції  мелені  та  екстракти  спецій  (черемша (14%),  коріандр,  перець,  імбир,  мускатний  горіх, 
кардамон), декстроза, Е 621, Е 300, Е 301, Е 331, ароматизатор м’яса.  Дозування: до 7 г/кг маси фаршу.

Рецептура «ІДЕАЛЬНА ковбаска-гриль»: 
= добавка «СМОЛЛ-АРОМА "ГРИЛЬ ГРАНД"» + оболонка «ФАЙН-АФФ»

                                

ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ: ПОСТІЙНО  В  НАЯВНОСТІ  колагенова  їстівна  оболонка  «ФАЙН-АФФ» для 
ковбасок-гриль та всіх видів сосисок у Ø 23, 24, 26 безбарвні.

«РОНДО-РКью» - це кільцеві їстівні колагенові оболонки для ковбасних виробів у 
вигляді кільця, напівкільця та коротких зігнутих батонів.

Сардельки в оболонці «РОНДО-РКью» виглядають як в натуральній оболонці, 
при цьому:

І. «РОНДО-РКью» зберігає вигнуту форму

ІІ. «РОНДО-РКью» їстивна, має м’яку кусаєміть і, при цьому,
 міцна, придатна для роботи на сучасному обладнанні для наповнення

ІІІ. «РОНДО-РКью» забезпечує випуск продукції стандартної ваги та розміру, що 
важливо для упаковки з фіксованою вагою (для супермаркетів)



Пропонуємо оболонку «РОНДО-РКью» калібр 40 безбарвний. 

Звертайтесь! Ми завжди готові надати зразки для тестування та сподіваємось, що 
Ви поділитесь з нами своїм висновками.

Шановні клієнти,
якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтеся до представників фірми «ВТР» у Вашому 

регіоні  або  задавайте  питання  в  рубриці  «Питання  технологу»  на  нашому  сайті  www.vtr.com.ua. 
Співробітники  фірми  «ВТР» завжди  допоможуть  Вам практичною  порадою та  нададуть  технологічну 
підтримку при безпосередньому виготовленні продукції на Вашому підприємстві.

ФІРМА «ВТР» виграє тоді, коли виграють її Клієнти!


