
Wydajność. 

Kompetencja. 

Bezpieczeństwo. 
 

 
Wszystkie dane i zalecenia nie są wiążące. Dostawa odbywa sie ze wskazaniem na fakt, że podmiot stosujący produkt sam jest odpowiedzialny za przydatność do zastosowania. Należy przestrzegać 
miejscowych przepisów i rozporządzeń. Ponadto obowiązują nasze Warunki Sprzedaży i Dostaw. Żadna z informacji nie może był kopiowana, publikowana lub stosowana w celach dowodowych bez 
naszej pisemnej zgody. 
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Matjes Reif 
Nr artykułu 95001-00  
 
Produkt Matjes Reif Spezial S nadaje się do produkcji śledzi typu Matias lub filetów 
Matias. Dojrzewanie następuje w wywarze. Dzięki składowi produktu wspierane jest 
naturalne enzymatyczne dojrzewanie śledzi lub filetów. Utlenianiu lub obciążeniu 
mikrobiologicznemu można skutecznie zapobiegać dzięki zawartym składnikom.  
 
Przykładowy przepis na standardowy wywar: 
Woda 86,0 % 
Sól kuchenna 10,0 % 
Matjes Reif 95001-00 4,0 % 

 
 
Propozycja przetworzenia: 
W celu optymalnego przetworzenia należy oczyścić śledzia bardzo dokładnie. W celu 
optymalnego przetworzenia zalecamy poddanie działaniu 1-procentowegou roztworu 
Antibac AC-PH (96001-00) po filetowaniu względnie wypatroszeniu. W ten sposób już 
na początku produkcji Matiasów można wykluczyć obciążenie mikrobiologiczne. 
Po zakończeniu przygotowań śledź trafia do wywaru w proporcjach 1:1 w 
odpowiednich pojemnikach (np. beczkach). Oznacza to, że dla jednego kilograma 
śledzi należy zastosować 1 kg wywaru. Ostateczny czas dojrzewania zależy od 
pożądanego smaku i konsystencji ryby, wynosi jednak z reguły 4 – 6 dni. Zalecamy 
dojrzewanie w temperaturze chłodni (4 – 8 °C). Po zakończeniu dojrzewania śledzie 
doprawia się olejem poprzez polanie lub trzymanie w oleju. 
W celu przedłużenia przydatności do spożycia towaru możliwe jest dodanie do wywaru 
substancji Antibac AC-PH oraz Konsamat Plus.  
 
Przykładowy przepis na wywar z konserwowaniem: 
Woda 84,0 % 
Sól kuchenna 10,0 % 
Matjes Reif 95001-00 4,0 % 
Konsamat Plus 95016-00  0,5 % 
Antibac AC-PH 1,5 % 

 
Wielko ść opakowania: 25 kg papierowy worek, pakowanie na potrzeby transportu 
Warunki składowania:   w chłodnym i suchym pomieszczeniu 

 


