
Uzyskaj piękną barwę wyrobu dzięki                                    
                   NATUR GOLD

Naturalny kolor
... nawet w środku zimy ;)



Nasz sposób na złotą opaleniznę:
Aromaty wędzarnicze 

Główne zalety produktu:

NATUR GOLD
426/7210

Środek nadający piękny brązowo 
– złoty kolor wyrobom. 
Bez E-dodatków.

Deklarowany na etykiecie 
wyrobu gotowego jako aromat 
naturalny.

Szczególnie polecany do stoso-
wania i nadawania koloru przy 
boczkach i szynkach.

Oszczędność - mniejsze ubytki surowca, zmniejszenie czasu 
pieczenia i kosztów energii

Wygląd - w szybki i powtarzalny sposób uzyskujesz naturalny, 
głęboki kolor pieczenia

Łatwa aplikacja - poprzez atomizacje lub zanurzeniowo

„Czysta” etykieta- nasze aromaty nie wnoszą do etykiety 
produktu żadnych E-składników. 



Przykłady wyrobów gotowych 
                                     Po zastosowaniu aromatu                   

    

Dowiedz się jak użyć próbki !
Skontaktuj się z naszymi Technologami:

Tomasz Wilk:  665 029 304  tomek.wilk@maspol.com.pl

Krzysztof Suchodolski: 697 251 800   

krzysztofsuchodolski@maspol.com.pl
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Posiadamy Certyfi kat Bezpieczeństwa Żywności
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BLACK SMOKE
100 BZ 419/1550

NATUR GOLD
426/7210

Środek nadający piękny brą-
zowo – złoty kolor wyrobom. 
Bez E-dodatków.

Deklarowany na etykiecie 
wyrobu gotowego jako aro-
mat naturalny.

Szczególnie polecany do 
stosowania i nadawania kolo-
ru przy boczkach i szynkach.

Skoncentrowany aromat 
dymu. Nadaje ciekawy ciem-
ny kolor oraz subtelny aro-
mat wyrobom. 
Bez E-dodatków.

Produkt jest w pełni rozpusz-
czalny w wodzie i znajduje 
zastosowanie do barwienia 
wszelkiego rodzaju wędzo-
nek oraz jelit naturalnych.

Intensywność barwienia uza-
leżniona jest od stopnia roz-
cieńczenia barwnika wodą 
oraz czasu barwienia.

Nasz nowy produkt do ubrą-
zowiania powierzchni pasz-
tetów, wędzonek, pieczeni 
oraz innych produktów. 
Bez E-dodatków.

Zalety stosowania Gold 
Brown to piękny wygląd wy-
robu, skrócenie czasu obrób-
ki, powtarzalność produkcji 
oraz łatwość stosowania.

GOLD BROWN
821/7001

Aromaty wędzarnicze
dostosowane do Twojej produkcji


