Сезон 2018 року обіцяє бути гарячим, тому дозвольте представити Вам:
НОВИНКУ кінця 2017 року від компанії DEVRO (Шотландія) – їстівну колагенову
оболонку FINE-SD 21 ORA (оранж), яка дійсно дивує сонячним відтінком свого кольору.
Перше, що вирізняє дану
оболонку,
це
саме
ОРИГІНАЛЬНИЙ колір FINESD 21 ORA (оранж), який
можна назвати ЗОЛОТИСТО
СОЛОМ’ЯНИЙ, що відразу
виділяє продукт у даній
оболонці
серед
інших
продуктів
на
полицях
магазинів. Важливо, що
даний
золотисто-солом’яний відтінок готових
виробів
виглядає
дуже
натурально, приємний на
вигляд і додає продукту
особливого шарму.
Коли оболонка з’явилась у
асортименті, перші сумніви
щодо схожості з оболонкою
чеського
виробництва
DEVRO тип FINE-С 20 SAL
(лосось) відпали відразу,
оскільки вироби у цих
оболонках з застосуванням
одного
фаршу
суттєво
відрі-знялись один від
одного та були кожен посвоєму,
оригінальні
та
цікаво сприймалися, тим
більше, що перші клієнти
дали
високу
оцінку
НОВИНЦІ та побажали мати
цю позицію в постійному
асортименті для виготовлення своєї продукції.

Важливо відмітити, що на
відміну від оболонки FINEС 20 SAL (лосось), яка
застосовується, в основному,
для
випуску
сосисок, оболонка FINESD 21 ORA (оранж) гарно
зареко-мендувала
себе
при випуску не тільки
сосисок, але і продуктів в/к
і н/к групи ковбас, наприклад,
«Мисливських
ковбасок». Колір копчення
в/к ковбасок та міні-салямі
дійсно
має
неперевершений
золотистий
відтінок
копчення
та
приваблює увагу.
Також, як і у їстівних
колагенових
оболонок
кольору SAL (лосось),
оболонка FINE-SD 21 ORA
(оранж) дозволяє максимально усунути такий
небажаний
ефект
на
продукті, як контрастні
плями у місцях контакту
(«злипів»). За рахунок
даного
кольору
також
максимально
зменшено
ефект «віддачі кольору»
ковбасного
виробу
у
торгівлі, особливо в період
зберігання без додаткової упаковки.
Фірма «ВТР» пропонує усім нашим клієнтам звернути увагу на дану НОВИНКУ,
оскільки за останній період це одна із найоригінальніших і найцікавіших
НОВИНОК у асортименті їстівних колагенових оболонок на ринку.
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.

