
SafePro® 
EasyCure LC
Objevte novou generaci kultur 
pro sušená nebo fermentovaná 
masa zároveň s bezpečností 
produktu.
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Tyto informace zde obsažené jsou prezentovány v dobré víře podle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení a jsou pravdivé a 
spolehlivé. Jsou Vám nabízeny výhradně pro představu, testování a zhodnocení a mohou být bez předchozího upozornění změněny., 
pokud není ze zákona nebo písemně dohodnuto jinak. Na přesnost, úplnost, aktuálnost, neporušování prezentovaných informací a 
jejich obchodovatelnost a vhodnost pro daný účel se neposkytuje žádná záruka. Podle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení tento 
produkt/produkty neporušují právo duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.  Na produkt/produkty se mohou vztahovat nevyřízené 
nebo vydané patenty, registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo podobná práva duševního vlastnictví. Všechna práva 
vyhrazena

Kultury SafePro® pomáhají a zlepšují chuť a 
bezpečnost Vašich masných výobků.

¹ Interní studie zadaná společností Chr. Hansen
2 Euromonitor (2018)

Důkladně vybrané kmeny v kultuře SafePro® EasyCure LC podpoří tradiční středomořské 
aroma a zajistí intenzivní barvu výrobku po celou dobu trvanlivosti.

Kultura SafePro® EasyCure LC je řešením, jak 
přírodní cestou podpořit vybarvení výrobku i při 
nízkých teplotách. Rychlé červené vybarvení je vidět 
na obrázku vlevo. 

Kvasinky obsažené v kultuře SafePro®EasyCure 
LC vylepšují chuťové vlastnosti a dodávají výrobku 
charakteristické aroma.

Běžně je u tepelně neopracovaných výrobků, jakými 
jsou sušená masa, dosaženo bezpečnosti správnou 
kombinací teploty a obsahem soli, u SafePro® 
EasyCure LC je potlačení růstu Listeria monocytogenes 
a zvýšení bezpečnosti dané potraviny dosaženo 
obsahem účinných bakteriálních kmenů.

With SafePro® EasyCure LC

Porovnání sušené vepřové pečeně po 9 dnech nasolování 
při 5 °C.

Kontrola

S kulturou SafePro® EasyCure LC zajistíte Vašim sušeným a fermentovaným masům 
autenticitu i bezpečnost, bez kompromisů.

Pro výrobce masa a masných výrobků představuje 
výroba poctivých a přitom bezpečných potravin dilema.

Zákazníci hledají tradiční výrobky1 s původní 
recepturou, ale tyto výrobky mohou představovat 
mikrobiální riziko2.

Průmyslově vyráběné potraviny jsou sice bezpečné, 
ale chuťově nevýrazné a v chuti se lišící od 
původního výrobku zpracovaného tradiční cestou. 
Nebo jsou výrobky chutné, ale na úkor tzv. čisté 
etikety2.

Jak se objevují nové exportní trhy a s tím se 
prodlužuje doba distribuce, jsou kladeny i vyšší 
nároky na bezpečnost a stabilitu výrobků. 

Kultura SafePro® EasyCure LC dovoluje vyrábět 
originální autentické masné výrobky vysoké kvality.

Získejte intenzivní a stabilní červené vybarvení 
Vašeho výrobku, které si udrží po celou dobu 
trvanlivosti.

Nabídněte spotřebitelům vyváženou chuť a jemné 
středomořské aroma.

Potlačte celou dobu trvanlivosti růst a množení 
Listeria monocytogenes, čímž přispějete ke zvýšení 
kvality a bezpečnosti výrobku.


