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Od společnosti 
Campus – 

nákladově efektivní 
technologické řešení 

určené k náhradě 
erytorbanu 

Eryplus 316, náhrada 
erytorbanu sodného při 

zachování stejného dávkování u 
syrových i vařených párků

Erytorban sodný: problémy na trhu 
mezinárodního rozsahu

Několik posledních let se cena erytorbanu sodného 

mění. Exponenciální nárůst ceny je způsoben 

několika faktory, které lze nicméně přičíst třem 

aspektům:

• odstranění dotací místním výrobcům ze strany 

čínské vlády

• dobrovolné snížení dostupného množství

• rychlý nárůst askorbátu sodného

Již několik let je Čína 

největším světovým výrobcem 

erytorbátu. 

Konkurence mezi mnohými 

čínskými výrobci a dotace vedly k tomu, 

že dlouhodobě nebylo možné udržet příliš nízko 

nastavené ceny.

V současné době, kdy cena erytorbátu sodného 

dosáhla úrovně, která je zisková pro výrobce (s 

výjimkou dalších změn na trhu, o kterých bude 

řeč), je načase zvážit možnost náhrady erytorbanu 

sodného, a to z technického i nákladového hlediska, 

jiným výrobkem s prokázanou účinností.

Eryplus 316: výhodné řešení

Eryplus 316 je výrobkem společnosti 

Campus, který nahrazuje erytorban sodný 

ve stejném dávkování (1:1) u syrového 

či vařeného zpracovaného masa.

Složení výrobku Eryplus 316 je 

jednoduché, účinné a dobře 

známé v mezinárodní technické 

literatuře.

 Výrobek se skládá ze synergické 

kombinace erytorbanu sodného 

a přírodních ochucovadel, které mají 

antioxidační účinek.

Antioxidační ochranný účinek tohoto výrobku je 

shodný a v některých případech i lepší než čistý 

erytorban sodný.

Podobná složení již několik let vyžadují americké 

zákony jako náhradu za erytorban, a proto se již 

nějakou dobu vyrábí a používají.  
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Eryplus 316 je verzí, kterou vyrábí společnost 

Campus, a nabízí:

• použití rozpustných výtažků bez zápachu a 

nečistot

• konkurenceschopnou cenu

• jemný, volný prášek, vyrobený pomocí předního 

vybavení a zařízení společnosti Campus

Cena

Cena Eryplus 316 je obecně nižší než u erytorbanu. 

Úspora se pohybuje v rozmezí 15% až 20%.

Informace o označení výrobku 

Eryplus 316 je označen jako erytorban sodný a 

přírodní ochucovadla. Stávající označení složení 

tak není třeba měnit. 
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