ST. NICOLAUS a.s.
Ul. 1. mája 113
031 28 Liptovský Mikuláš

tel: 044/5520335
tel: 0915/848064
fax: 044/5525351

VONNÉ A CHUŤOVÉ LÁTKY PRE LIEHOVINY A VÍNA
Vonné a chuťové látky pre liehoviny a vína
Názov

Doporučené
dávkovanie
v kg/1000 kg

Charakter výrobku

Obsah
alk.
la/kg

Číslo artikla

Extrakt orechový, alk. 40 % obj.
Extrakt hrozienkový, alk. 40 % obj.
Extrakt kakaový, alk. 60 % obj.
Extrakt kávový, alk. 60 % obj.
Extrakt limuzínový, alk. 40 % obj.
Extrakt horcový, alk. 60 % obj.
Extrakt slivkový, alk. 40 % obj.
Extrakt karpatská horká, alk. 60 % obj.
Extrakt muškátový vínny, alk. 40 % obj.

10
10
10
10
10
1
10
10
10

prír. aromat. prípravok3302101001010100
prír. aromat. prípravok3302101001050100
prír. aromat. prípravok3302101001060100
prír. aromat. prípravok3302101001070100
prír. aromat. prípravok3302101001080100
prír. aromat. prípravok3302101001100100
prír. aromat. prípravok3302101001140100
prír. aromat. prípravok3302101001220100
prír. aromat. prípravok3302101001230100

Extrakt svätojánsky chlieb, alk. 40 % obj.

10

prír. aromat. prípravok3302101001250100 0,4224

Extrakt benediktu, alk. 40 % obj.
Brandy bonifikátor, alk. 60 % obj.
Extrakt kardamónový / 60%
Destilát ginový, alk. 80 % obj.
Inovecká borovička bonifikátor, alk. 60 %
obj.
Aróma rum Jamaica, alk. 80 % obj.
Aróma aníz 30/70 %
Aróma vanilka pre liehoviny 10/alk. 40 %
obj.
Aróma pomaranč pre liehoviny 10/alk. 70
% obj.
Aróma pepermint pre liehoviny 10/alk. 70
% obj.
Aróma mandľa horká pre liehoviny 10/alk.
60 % obj.
Borievkový bonifikátor, alk. 60 % obj.
Aróma rum Kingston, alk. 40 % obj.
Aróma ginová, alk. 60 % obj.

10
10
10
20

prír. aromat. prípravok3302101001110100
aróma
3302101001280100
prír. aromat. prípravok3302101001290100
prír. aromat. prípravok3302101002010200

2
5
30

prír. aromat. prípravok3302101002020100 0,6608
aróma
3302101002030100 0,9322
prírodná aróma
3302101003090100 0,7914

0,4224
0,4224
0,6608
0,6608
0,4224
0,6608
0,4224
0,6608
0,4224

0,4224
0,6608
0,4795
0,9322

10

aromatická látka

3302101003020100 0,4224

10

aromat. prípravok

3302101003070200 0,7914

10

aromat. prípravok

3302101003080100 0,7914

10

aróma

3302101003100100 0,6608

10
10
10

aróma
aróma
aróma

3302101003630100 0,6608
3302101003680200 0,4224
3302101003720100 0,6608

Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné odskúšať odberateľom vo finálnom výrobku.
Logistika: minimálny odber 0,5 kg
.
Balenie:
plastové obaly vhodné pre styk s potravinami ( 50 L, 200 L , 1000 L – nie sú zahrnuté v cene výrobku)
náves s nerezovou cisternou 30000 L - nie je zahrnurtý v cene výrobku
Za čistotu a zdravotnú neškodnosť obalov dodaných zákazníkom zodpovedá zákazník.
Doba minimálnej trvanlivosti: 6 mesiacov
Súvisiaca legislatíva: Nar. (ES) č. 1334/2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými
vlastnosťami na použitie v potravinách
Okrem výrobkov uvedených vyššie ponúkame možnosť prípravy aróm podľa špeciálnych
požiadaviek zákazníkov
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