Поддържай продукта безопасен, но не прекалено сух или безвкусен
Производител на сухи месни продукти прекарваше по-голямата си част от времето
стриктно да спазва температурата на сушене. Тя трябваше да бъде контролирана
внимателно, особено в присъствието на инспектора. „Трябваше да измервам
температурата на всяко нарязано парченци месо през отворената пещ докато
инспектора кажеше: ОК. Това ме правеше луд. Накрая чух за „Вълшебния Pawkit” и
реших да опитам с ВОДНАТА АКТИВНОСТ”.
АКТИВНОСТ НА ВОДАТА – МАГИЧЕСКИЯТ ПАРАМЕТЪР
Американското законодателство казва, че всяка храна с водна активност по-малко от
0,85 е безопасна. Под тази стойност опасните микроби не се развиват. Активността
на водата е бърза и надеждна проверка на безопасността. Pawkit е най-бързият
преносим инструмент за измерване на този магичен показател.
Pawkit ви дава бърза и точна картина на качеството и безопасността на храните.
Просто вземете проба от продукта, поставете го в измервателната чашка на апарата
и получавате резултат в рамките на 5 минути. С тази лесна и рутинна операция вие
ще уверите себе си и всеки инспектор, че вашият продукт е безопасен.
Един PAWKIT в джоба е равносилно на пари в банката
Пресушените продукти означават превишени разходи на суровини, скъпи подправки,
повече електричество, труд, а понякога и загуба на вкус.
Нашият производител на сухи месни продукти бързо установи, че като контролира
водната активност спестява най-малко 20 минути от времето за обработка и
произвежда по-качествен и по-безопасен продукт. Това означаваше приблизително
10% по-висока производителност. Той намали консумацията на електроенергия, на
труд и другите разходи за производство. С две думи, той увеличи своята печалба,
като подобри качеството и безопасността. Въпреки че сега продаваше по-влажен
продукт той беше сигурен в неговата безопасност и срок на съхранение. Най-накрая
стана ясно че закупения Pawkit ще се изплати за по-малко от една година.
Покрий покрива преди да завали!
Евтиният покрив винаги излиза по-скъп. Азбучна истина е, че в някои случаи е
трудно да се направи дадена инвестиция дори и когато знаем, че тя ще ни се
отплати много с течение на времето.
За много производители закупуването на Pawkit е подобна инвестиция. Нашият
съвет е: Не чакайте поройния дъжд, за да инвестирате малко повече в покрива. Това
е безплатен съвет. Останалото е едно обаждане до нас и инвестиране малко пари в
магическия Pawkit.

