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ІНГРЕДІЄНТИ ІНГРЕДІЄНТИ

BOMBAL® —
для створення безпечних продуктів
VIKOS та  VAN HEES — рішення для зберігання свіжих продуктів

Безпека м’яса й м’ясних продуктів — один з найважливіших критеріїв, який необхідно суворо контролювати й 
дотримуватися на етапах від обробки й приготування до продажу.

У той же час необхідно гарантувати збереження смакових якостей готового продукту. Щоб підвищити безпе-
ку продукту при одночасному збереженні якості, VAN HEES пропонує високоефективні консерванти для будь-
якого застосування.

Використовуйте BOMBAL®-продукти, щоб свіже довше зберегти свіжим!

 Наші найкращі BOMBAL®-консерванти для найвищих запитів щодо якості

BOMBAL®

Класичний

Дозування: 3-5 г/кг.

Класичний спосіб зберегти
свіжість продуктів від псування. 

Поліпшена консистенція.

Стабільне фарбування 
в продукті.

Оптимально підходить 
для застосування 
в м’ясних продуктах
з дозріванням.

Декларація за LMIV:
стабілізатор (E 262, E 331);
антиоксиданти (E 301, E 300).

BOMBAL® Fresh AL
Спеціальний

Дозування: 3-5 г/кг.

Оптимальний склад гарантує 
більший термін свіжості продукту.

Високоефективний проти лістерії.

Оптимально підходить для м’ясних
виробів, пастообразних 
сиров’ялених ковбас, 
веганських/вегетаріанських 
продуктів, салатів.

Декларація за LMIV:
стабілізатор (E 262)

BOMBAL® Plus Spezial
Рідкий

Дозування: 15-30 г/кг (рідкий).

Прекрасний розподіл 
у готовому продукті.

Оптимальний захист 
від псування продуктів і лістерій.

Дуже широкий спектр дії.

Ідеально підходить для розсолу, 
ковбас для смаження, сардельок, 
вареної ковбаси, заправок,
веганських/вегетаріанських
продуктів.

Декларація за LMIV: 
регулятор кислотності (E 326), 
питна вода, 
стабілізатор (E 262).

Перераховані можливі варіанти використання є рекомендаціями. Усі продукти BOMBAL® можуть  також  використовувати-
ся в багатьох інших випадках. 
Якщо у вас є якісь питання з приводу забезпечення безпеки продуктів, звертайтеся до фахівців компанії «Вікос» за індиві-
дуальною консультацією.

з BOMBAL® Plus Spezial

Мал. 1. 
Дія BOMBAL® Plus Spezial на лістерії на прикладі вареного окосту
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Мал. 2. 
Дія BOMBAL® Plus Spezial на загальне число бактерій на прикладі
вареного окосту
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При правильному застосуванні VAN HEES-
консервантів:

пригнічується збільшення 
мікроорганізмів;

досягається особливий 
захист проти лістерій;

продовжується строк 
придатності без втрат якості;

забезпечуються бездоганні
смакові якості для споживача.

www.vikos.in.ua
(044) 580 21 88  


