Det är trevligt att du är intresserad av våra RAUH! tuggben. Här följer en beskrivning av vår
tillverkningsprocess:

Nötskinnen saltas med havssalt på slakteriet för att skinnet ska förbli i gott skick, både i lager och under
transport. Detta är en av de viktigaste faserna för ett högklassigt skinn! Sedan avhåras skinnet (= håret tas
bort) och skrapas därefter (= eventuellt kött som blivit kvar på insidan tas bort). Efter avhåringen delas
nötskinnet på hälften. Narvskinnet går till textilindustrin och vi får spaltskinnet. Spaltskinnet som kommer
till oss är alltid tjockt, det tunna skinnet används i vanliga fall för gelatin inom livsmedelsindustrin.
I det här skedet har skinnet inte genomgått någon annan fas än hår- och köttborttagning samt delning. Det
är först nu som resan inom den egentliga skinnindustrin börjar. De skinn som kommer till oss skickas ut
omedelbart och under sommaren (eller annars när det är varmt) anländer de till oss i kylcontainer. Hos oss
lagras de alltid i +4 grader. Vi tvättar skinnet själva och får därmed ett skinn som är klart att använda.
Därefter torkar vi de produkter som tillverkas av skinnet enligt EVIRAS HACCP-plan för egenkontroll.
För älgskinn är processen ännu kortare i och med att vi använder hela skinnet (alltså även narvskinnet).
Skinnen förvaras med hjälp av havs- och/eller bergsalt. Vi hämtar skinnen direkt hos jaktsällskapen, avhårar
och skrapar dem och därefter är processen densamma som för nötskinn.
Alla våra produkter tillverkas som hantverk vid vår fabrik i Loimaa. En traditionell torkningsmetod innebär
att vi torkar tuggbenen i ugnar, under uppsyn. Vi torkar dem inte utomhus och accelererar inte
torkningsprocessen med hjälp av infrarödutrustning o.d.
-Vi bleker inte våra produkter och lägger inte heller till några andra ämnen som är avsedda för blekning
-Vi använder inga konstgjorda tillsatser i tillverkningen av tuggben och/eller vid avhåring
-Vi garvar inte skinnet (t.ex. krom)
-Vi färgar inte våra tuggben
-Skinnets naturliga färg är även färgen på våra tuggben, därför förekommer det färgskillnader
-Vi ”limmar” inte ihop skinnen
-Därför ”återgår” våra produkter till ursprungligt skick då de torkar
-Våra produkter säljs:
-I bulk, förpackade i RAUH! lådor
-Individuellt förpackade i plast av livsmedelskvalitet
-Våra produkter har inga knutar som hunden av misstag kan svälja och som därmed medför en
kvävningsrisk
Vi svarar gärna på eventuella ytterligare frågor.
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