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Hızlı, dengeli ve kolay kullanımlı bir yiyeceğe mi ihtiyaç duyu-

yorsunuz? Bu soru, özellikle öğlen saatlerinde pek çok müşte-

rinin giderek artan bir ihtiyacını yansıtmaktadır. 

İtalyan stili restoranlar ve kafelerin menüsünde her zaman 

lazanya bulunmaktadır. Geleneksel İtalyan mutfağıyla reka-

bet edebilmek için sıkça tercih edilen bir alternatiftir ve İtalya 

dışındaki pek çok ülkede farklı varyasyonları geliştirilmek-

tedir. Dünya çapında lazanyayı seven müşteri sayısı giderek 

artmaktadır çünkü lazanya, lezzetli ve dengeli bir hazır gıda-

dır. Sıkça tükettiğiniz sandviçe büyük bir alternatiftir! Lezzetli, 

sıcak makarna gıdasını tüketmeniz için sadece birkaç dakika 

harcamanız ve mikrodalgaya sahip olmanız gereklidir.

Yüksek kalitede lezzetli gıdalar üretebilmek ve gıda güvenliği 

standartlarını karşılayabilmek için üreticiler, geleneği ve tekno-

lojik yenilikleri birleştirmelidir. Amaç ise maksimum hijyen ve en 

yüksek ürün kalitesini sağlayan en iyi sistemlerin seçilmesidir.

HERKES İÇİN MAKARNA: HANGİ ÜRÜNLER?

Need a quick, balanced and handy meal? This is a growing 

need among many consumers, especially when it comes to 

lunch time. 

Italian style restaurants and cafes always have lasagna on the 

menu. A popular choice when it comes to emulating tradi-

tional Italian cuisine, it has undergone many local variations 

in countries far away from Italy. An increasing number of con-

sumers the world over readily enjoy a plate of lasagna: a tasty 

and balanced ready meal. A great alternative to your usual 

sandwich! To enjoy a delicious, hot pasta dish all it takes is a 

few minutes and a microwave.

To produce enjoyable products which are of good qual-

ity and meet food safety standards, manufacturers need to 

combine tradition and technological innovation. The aim is 

to select the best systems which ofer maximum hygiene and 

best product quality. 

PASTAS FOR ALL: WHICH PRODUCTS?
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KÜRESEL MAKARNA PAZARI 
İLK 10 ÜLKE 

• Son yıllardaki büyüme kısa makarna pazarları tarafından 

gerçekleştirilmiştir

• Tüketiciler, makarnanın sayısız faydasını daha fazla keşfet-

meye başlıyor 

- Satın alınabilirlik 

- Uygunluk 

- Çok yönlülük 

• Yerel damak tadı tercihlerine göre hazırlanmıştır 

THE GLOBAL PASTA MARKET
TOP 10 COUNTRIES

• Recent growth driven by Small pasta markets

• Consumers increasingly discovering  pasta’s  numerous 

benefits 

- Afordability 

- Convenience 

- Versatility

• Prepared according  to local taste preferences
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MAKARNA SATIŞLARI 
Makarna “İtibar Kazandırma” 

• Dondurulmuş / taze gibi pre-

mium alternatiler diğerlerinden 

üstün gelmektedir  

- Taze / sağlıklı / damak tadı 

sahibi

- Konservenin aksidir 

- Organik, doğal, koruyucu-

suz, yenilenebilir ambalaj ör-

nekleri 

• Gelişmiş ülkelerle sınırlıdır 

   - Daha yüksek birim fiyat

  - Yoksul bölgeler için daha dü-

şük fiyatlı kurutulmuş makarna 

DÜNYA MAKARNA ÜRETİMİ 
Dünya çapında yaklaşık 13,5 milyon ton üretilmektedir 

Rakamlar, perakende, gıda 

hizmetleri ve endüstriyel 

kullanıma yönelik kuru 

makarna üretimini içer-

mektedir (çorba, hazırlan-

mış dondurulmuş gıdalar, 

kutu içindeki makarna 

yemekleri, vs. gibi girdi kat-

ma değeri ürünler şeklinde 

kullanılan kuru makarna) 

Kaynak: I.P.O. araştırması 

– tarih, Ekim 2012 şeklinde 

güncellenmiştir. 

PASTA SALES
Pasta “Premiumization”

• Premium  options like chilled / 

Fresh Pasta have outperformed 

others 

- Fresh / healthy / gourmet 

- Opposite of canned 

 - Examples of organic, natu-

ral, preservative-free, renew-

able packaging

• Limited to developed countries 

 - Much higher unit price 

 - Dried pasta a low-price sta-

ple in poorer regions 

WORLD PASTA PRODUCTION
About 13.5 million tons worldwide produced.

The figure includes 

dry pasta production 

for retail, foodservices 

and industrial use (dry 

pasta used as an input 

value-added products, 

such soups, prepared 

frozen foods, boxed 

pasta dinners, etc.) 

Source: Survey co-

ordinate by I.P.O. - data 

are update to October 

2012



35

DÜNYA MAKARNA TÜKETİMİ

Yirmi yılı aşkın süredir Storci S.p.A, kuru makarna, taze ma-

karna, hazır gıdalar, glütensiz makarna ve özel makarnaların 

üretimine yönelik sistemler ve makineler üretmektedir.

Cento, İtalya’da kurulu olan ve bu sektörde faaliyet gösteren 

Fava S.p.A ile gerçekleştirmiş olduğu işbirliği ile kuru makarna 

ve kus kus üretimine yönelik endüstriyel hatların yapımında 

dünyada lider bir grup haline gelmiştir ve yüzde 40 oranında 

küresel pazar payına sahiptir.

Hazır gıda pazarının büyüme eğiliminde olduğuna inanan 

Storci ve BS S.n.c., lazanya, cannelloni ve diğer makarna esas-

lı hazır gıdaların hazırlanmasına yönelik yenilikçi ve yaratıcı 

WORLD PASTA CONSUMPTION

For over twenty years Storci S.p.A. 

has been making systems and ma-

chinery to produce dry pasta, fresh 

pasta, ready meals, gluten-free pas-

ta and special pastas. 

In partnership with a large com-

pany operating in this sector, Fava 

S.p.A from Cento, Italy, it forms a 

world leading group in the con-

struction of industrial lines for pro-

ducing dry pastas and couscous, 

with a global market share some-

where in the region of 40%. 

Conident that the ready meals 

market is destined to grow, Storci 

and BS S.n.c. have joined forces to 

ofer innovative and creative solu-

tions in the preparation of lasagna, 

cannelloni and other pasta-based 

ready meals. Since 1980, BS has 

been working with expertise and 

reliability in the most important 

ready meals, fast food, ice-cream 

and confectionary markets. 

FRESH PASTA: LAWS, TECHNOLOGIES, SOLUTIONS
A suitable answer can be found to all those diiculties which 

lie in designing a system for producing pasta-based ready 

meals, in particular those using sheeted pasta, such as lasa-

gna and cannelloni: systems for producing the pasta sheets 

then cooking, cutting and portioning them, sauce and con-

diment dosing systems and systems for assembling ready 

meals in trays are just some of the elements which make it 

possible to obtain the very best with simpliied process man-

agement.

The obstacles which have to be overcome to achieve opti-

mum product quality are without doubt linked to the pro-
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çözümler sunabilmek amacıyla güçlerini birleştirmiştir. 1980 

yılından beri BS, oldukça önemli hazır gıdalar, fast food, don-

durma ve şekerleme pazarlarında uzmanlık ve güvenilirlikle 

faaliyet göstermektedir.  

   

TAZE MAKARNA: YASALAR, TEKNOLOJİLER, ÇÖZÜMLER 
Makarna esaslı hazır gıdaların ve özellikle de lazanya ve can-

nelloni gibi tabakalanmış makarna kullanımının yer aldığı 

gıdaların üretimine yönelik sistemlerin tasarlanmasında kar-

şılaşılan tüm zorluklara uygun bir yanıt verilebilir. Makarna 

tabakalarının üretimi, ardından kesilmesi ve bölümlendiril-

mesine yönelik sistemler, sos ve baharat karıştırma sistemleri 

ve hazır gıdaların ralara yerleştirilmesine yönelik sistemler, 

basitleştirilmiş süreç yönetimiyle en iyinin elde edilmesini 

mümkün kılan unsurlardan bazılarıdır.

Optimum ürün kalitesinin elde edilmesi esnasında üstesin-

den gelinmesi gereken zorluklar, tabakalı makarnanın pişiril-

me süreciyle ilişkilidir, ancak başarının sırrı gerçekte bu adıma 

neden olan aşamalara bağlıdır. Pişirme, makarna işleme ve 

cazip bir görünüşe sahip ambalajlı ürünü bir araya getirmek 

amacıyla kullanılan tüm malzemelerin dozlanmasını gerçek-

leştirebilen ve en iyi sonuçların elde edilmesini sağlayan yük-

sek kalitede tabakalı makarnanın hazırlanması gibi işlemler, 

oldukça güvenli çözümler sunan basit çözümlerle yönetilme-

si gereken başlıca gereklilikleri ifade etmektedir.  

 

İleri seviyedeki otomasyon, gerekli olan nitelikli personel sa-

yısının azalmasını sağlamakta, insan hatası riskini önlemekte-

dir. Aynı zamanda kolay temizlik ve bakım, şirketin otokontrol 

planını daha etkin hale getirmektedir. 

Bu sistemlerin ayırt edilmesini sağlayan, pişirilmiş ve işlenmiş 

makarnanın organoleptik kalitesine verilen önemdir. Lazanya 

toplama robotu, sos ve rendelenmiş peynir dozajlama birim-

leriyle birlikte vakumlu hamur ebatlama makinesi olan Pre-

mix®, Beltmix’de faydalanılan yenilik, eşsiz bir lezzet deneyimi 

sağlamaktadır.   

YASALAŞTIRILMIŞ İTALYAN 
NORMLARI
İtalya Başkanlık Kararnamesi 

(DPR) no. 187 – 09.02.2001  

1. Toptan taze makarna 

- En fazla 5 gün içinde tüketil-

melidir (pastörizasyon olma-

dan – yürürlükten kaldırıldı) 

2. Taze makarna 

- En az %24 seviyesinde nem 

seviyesi 

- (aw) > 0.92 ve < 0.97 aralığın-

da serbest su aktivitesi 

- En az pastörizasyona eşit ısıl 

cess of cooking the sheeted pasta in water, but the secret 

of success really lies in the stages leading up to this step. 

Preparation of a high quality sheeted pasta which guaran-

tees the best results in terms of ability to withstand cook-

ing, pasta handling and dosing of all the ingredients used to 

put together a packaged product which has an appealing 

aspect and is enjoyable to eat: these are the main require-

ments which have to be managed with simple solutions of-

fering foolproof results. Top level automation make it pos-

sible to reduce the number of qualiied personnel required 

and prevent the risk of human error, while ease of cleaning 

and maintenance make a company’s self-control plan more 

efective.

What distinguishes these systems is the care which goes into 

the organoleptic quality of the cooked and dressed pasta: 

the innovation incorporated in the Premix®, the Beltmix, the 

vacuum dough sheeter together with the simplicity of the 

lasagna pick-up robot and the sauce and grated cheese dos-

ing units guarantee a unique taste experience.

LEGISLATED NORMS ITALIAN
Italian Presidential Decree (DPR) no. 187 – 09.02.2001

1. Bulk fresh pasta 

- Expiration max 5 days (without pasteurization - revoked)

2. Fresh pasta

- Moisture level not less than 24%

- Free water activity (aw) > 0.92 and < 0.97

- Heat treatment at least equivalent to pasteurization (only 

generically referred to) preservation, from production to 

sale, at a temperature of not more than + 4°C, +/- 2°C

3. Stabilized pasta 

- Moisture level not less than 20% 

- Free water activity (aW) < 0.92 

- Heat treatments and production technologies that allow 

for preservation at room temperature
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işlem (sadece jenerik olarak ifade edilmiştir)

- Üretimden satışa kadar + 4°C, +/- 2°C’den fazla olmamak 

şartıyla en az pastörizasyon korunmasına eşit olacak bir ısıl 

işlem 

3. Stabilize makarna 

- En az %20 oranında nem seviyesi

- (aw) > 0.92 aralığında serbest su aktivitesi

- Oda sıcaklığında koruma sağlayan ısıl işlemler ve üretim 

teknolojileri 

 

TAZE MAKARNA: TEKLİ ISIL İŞLEM TEKNOLOJİSİ 
– Malzeme Dozajlama 

– Karıştırma 

– Yoğurma ve Son Laminasyon/Çekme 

– Ürün Şekillendirme 

– Pastörizasyon Isıl İşlem 

– Yüzey Kurutma (T> 75°C)

– Soğutma 

– M.A.P. Paketleme 

• Daha Az Isıl Hasarla Üretilmektedir 

• Daha Gelişmiş ve Modern

• Teknoloji 

• Duyusal Koruma Özellikleri 

• (*) Elde edilmesi ve yönetimi zordur 

TAZE MAKARNA: ÇİFT ISIL İŞLEM TEKNOLOJİSİ 
– Malzeme Dozajlama 

– Karıştırma 

– Yoğurma ve Son Laminasyon/Çekme 

– Ürün Şekillendirme 

– İlk Pastörizasyon Isıl İşlemi 

– Kurutma 

– M.A.P. Paketleme 

– Ambalajlı Ürünün İkinci Pastörizasyonu 

• Daha Fazla Isıl Hasarla Üretilmektedir 

• > Hijyen Kalitesi 

• < Duyusal Kalite 

STABİLİZE MAKARNA: TEKLİ ISIL 
İŞLEM TEKNOLOJİSİ 
– Malzeme Dozajlama 

– Karıştırma 

– Yoğurma ve Son Laminasyon/Çekme 

– Ürün Şekillendirme 

– Pastörizasyon Isıl İşlem 

– Ön Kurutma 

– M.A.P. Paketleme

• Daha Fazla Isıl Hasarla Üretilmektedir 

(Taze İse Daha Fazladır) 

• Daha Avantajlı Teknoloji

• > Ürün Kalitesi 

• (*) Elde edilmesi ve yönetimi zordur

FRESH PASTA: SINGLE HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
– Ingredient Dosing

– Mixing

– Kneading and Final Lamination/ Extrusion 

– Product Shaping

– Pasteurization Heat Treatment 

– Surface Drying (T> 75°C)

– Cooling

– M.A.P. Packaging

• Produced With Less Heat Damage

• More Advanced & Modern 

• Technology

• Preservation Organoleptic Characteristics

• (*) hard to obtain and manage

FRESH PASTA: DOUBLE HEAT TREATMENT TECHNOLOGY 
– Ingredient Dosing

– Mixing

– Kneading and Final Lamination/ Extrusion 

– Product Shaping

– First Pasteurization Heat Treatment 

– Drying

– M.A.P. Packaging

– Second Pasteurization Of Packaged Product

• Produced With More Heat Damage

• > Hygienic Quality 

• < Organoleptic Quality

STABILIZED PASTA: SINGLE HEAT TREATMENT TECH-
NOLOGY
– Ingredient Dosing

– Mixing

– Kneading and Final Lamination / Extrusion 

– Product Shaping

– Pasteurization Heat Treatment 

– Pre-Drying

– Map Packaging
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STABİLİZE MAKARNA: ÇİFT ISIL İŞLEM TEKNOLOJİSİ 
– Malzeme Dozajlama 

– Karıştırma 

– Yoğurma ve Son Laminasyon/Çekme 

– Ürün Şekillendirme 

– İlk Pastörizasyon Isıl İşlemi 

– Ön Kurutma 

– M.A.P. Paketleme 

– Ambalajlı Ürünün İkinci Pastörizasyonu 

• Daha Fazla Isıl Hasarla Üretilmektedir

• Maksimum Hijyen Kalitesi 

• Minimum Duyusal Kalite 

• Produced With More Heat Damage (Greater If Fresh)

• More Advanced Technology

• > Product Quality

• (*) hard to obtain and manage

STABILIZED PASTA: 
DOUBLE HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
– Ingredient Dosing

– Mixing

– Kneading and Final Lamination / Extrusion 

– Product Shaping

– First Pasteurization Heat Treatment 

– Pre-Drying

– Map Packaging

– Second Pasteurization Of Packaged 

Product

• Produced With More Heat Damage

• Maximum Hygienic Quality 

• Minimum Organoleptic Quality
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MAKARNA ESASLI HAZIR GIDALAR: 
ÜRÜNLER, TEKNOLOJİLER, ÇÖZÜMLER 

DONDURULMUŞ HAZIR GIDALAR: KISA vE UZUN 
MAKARNA, GNOCCHI, PAELLA 
Güvenilir gıda:

• Hazırlanması kolay ve pratik 

• Mikrodalga veya hazırlama tavası 

• Pek çok tarif

TAZE / DONDURULMUŞ MAKARNA KABI 
Güvenilir gıda: 

• 2 dakika: hazırlanması kolay ve pratik 

• Mikrodalga 

• Pek çok tarif: gelenekseller veya yenilikçiler 

KUS KUS ESASLI HAZIR GIDALAR 
Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarındaki fırsatlar? 

FRANSA 2010 

- Makarna üretimi: 241.933 t

- Kuskus üretimi: 83.865 t 

HAZIR GIDA HATTI: KISA-
UZUN-DOLGU MAKARNA 
1- Önkarışım* dozajlama ve 

ön karıştırma sistemi 

2- Uzun veya kısa makarna 

için sürekli çekme 

PASTA BASED READY MEALS: 
PRODUCTS, TECHNOLOGIES, SOLUTIONS

FROZEN READY MEALS: SHORT AND LONG PASTA, 
GNOCCHI, PAELLA
Convenience food:

• Easy and fast to prepare

• Microwave or prepare pan

• Many recipes

FRESH/FROZEN PASTA CUP
Convenience food:

• 2 min: easy and fast to prepare

• Microwave

• Many recipes: traditionals or innovatives

COUS-COUS BASED READY MEALS
Opportunity in European and North Africa markets?

FRANCE 2010

Pasta production: 241.933 t

Couscous production:  

83.865 t 

READY MEALS LINE: 
SHORT-LONG-FILLED 
PASTA
1- Premix* dosing and pre-

mixing system

2- Continuous extruder for 
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3- Devirmeli yoğurma makinesi 

4- Tekli veya çift çıkışlı otomatik 

hamur ebatlama makinesi 

5- Ravioli – iki tabakalı makarna 

yapıcı 

6- Kesme ve kırpma dönüş ünitesi 

sistemi 

7- Sürekli ısıtıcı 

8- Ürün durulama ve soğutma 

9- Önceden pirişilmiş makarnaya 

eğimli çoklu bant ve asasör / ürü-

nü porsiyonlara bölmek için ölçek 

kafaları

10- İstileyici 

11- Sos depolama tankları 

12- Sos Dağıtıcı 

13- Ağırlık kontrolü 

14- MAP ambalaj kapatıcıları 

A - Doğrusal Isıtıcı opsiyonu 

B - Hacimsel dozcu opsiyonu 

C - Dondurma opsiyonu 

D - Çift pastörizasyon opsiyonu 

DÖNER PİŞİRME-SOĞUTMA SİSTEMLERİNE SAHİP 

EKSİKSİZ HATLAR 

Makarna esaslı hazır gıdaların üretimi, pişirilmesi, soğutulma-

sı ve dozajlanması 

ARTILAR 

• Yüksek esneklik: kısa, 

uzun ve dolgu makarna 

• Dar alanda büyük üretim 

ve pişirme kapasitesi 

• Basit kullanım ve temizlik 

• Yüksek enerji verimliliği 

• Makarna şekillerine göre 

modüler hat 

eksİler 

• Lazanya ve cannelloni için mev-

cut değildir 

• Hacimsel dozajlama ünitesi: 

pişirilmiş ürünlerde minimum 

hasar 

YARI OTOMATİK DÖNER 
LAZNAYA HATTI KAPASİTESİ: 
600-1200 TEPSİ/SAAT 
1 - İki tekneli süreksiz baskı 

2 - Tabakalanmış makarnanın 

boyuna kesimi için kalibrasyon üniteleri 

3 - Sürekli tabaka pişiricisi 

4 - Tabaka durulama ve soğutma 

5 - Çapraz tabaka kesici 

6 - Sos depolama tankları 

7 - Sos Dağıtıcılar 

long or short pasta 

3- Tilting kneading machine 

4- Automatic dough sheeter with 

single or double outlets 

5- Ravioli – maker with two sheets 

of pasta 

6- Cutting and trim return unit sys-

tem 

7- Continuous cooker 

8- Product rinsing and cooling 

9- Precooked pasta tilted lift belt 

and multi – head scales for divid-

ing product into portions 

10- Tray unstacker 

11- Sauce storage tanks

12- Sauce dispenser 

13- Weight control 

14- MAP package closers

A - Linear Cooker option

B - Volumetric doser option 

C - Freezing option 

D - Double pasteurization option 

COMPLETE LINES WITH 
ROTARY COOKING-COOLING SYSTEMS
Production, cooking, cooling and dosing of ready meals pas-

ta based

PROS

• High lexibility: short, 

long and illed pasta 

• Big production and cook-

ing capacity with short 

space

• Simple to use and clean 

• High energy eiciency 

• Modular line according 

to the pasta shapes 

CONS

• Not available for lasagna and 

cannelloni

• Volumetric dosing unit: mini-

mal damage of cooked products 

SEMI-AUTOMATIC ROTARY 
LASAGNA LINE CAPACITY: 
600 - 1200 TRAYS/HR
1 - Discontinuous press with two 

basins

2 - Calibration units for longitudinal incision of sheeted pasta

3 - Continuous sheet cooker 

4 - Sheet rinsing and cooling

5 - Crosswise sheet cutter 

6 - Sauce storage  tanks 

7 - Sauce dispensers 
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8 - Lazanyanın tepsiye manuel yerleştirilmesi için döner 

sistem 

A - Önceden pişirilmiş doldurulmuş cannelloni’nin üretimine 

yönelik şekillendirme, dolgu be kesim ünitesi uygulaması 

YARI OTOMATİK LAZANYA ÜRETİM HATTI – KAPASİTE: 
2.400 TEPSİ/SAAT 
1 - Önkarışım* dozajlama ve ön karıştırma sistemi 

2 - Beltmix* karıştırma sistemi 

3 - Otomatik vakumlu hamur ebatlama tip STF – Toplam Vakum 

4 - Tabakalandırılmış makarnanın boyna kesimi için kalibras-

yon üniteleri

5 - Sürekli tabaka pişiricisi 

6 - Tabaka durulama ve soğut-

ma 

7 - Çapraz tabaka kesicisi 

8 - Dolgu besleme pompalı can-

nelloni şekillendiricisi detayları  

9 - Lazanya taşıyıcı kayış 

10 - Sos depolama tankları 

11 - Sos dağıtıcılar 

12 - Lazanyanın tepsilere manu-

el yerleştirilmesi için operatörler 

13 - Tepsi kapatıcılar 

A - Şekillendirme ünitesinin uygulanmasına yönelik opsiyon. Dol-

durulmuş ve önceden pişirilmiş cannelloni doldurma ve kesme 

B - “Döner” tip hat montajına ilişkin opsiyon (1 200 tepsi/saat) 

C - Dondurma opsiyonu 

D - Çift pastörizasyon opsiyonu 

OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ LAZANYA ÜRETİM HATTI
1 - Önkarışım* dozajlama ve ön karıştırma sistemi 

2 - Beltmix* karıştırma sistemi 

3 - Otomatik vakumlu hamur ebatlama tip STF – Toplam Vakum 

4 - Tabakalandırılmış makarnanın boyuna kesimi için kalibras-

yon üniteleri 

8 - Rotary system with manual depositing of lasagne 

in the tray 

A - Application of the shaping, illing and cutting 

unit for producing precooked stufed cannelloni

SEMI-AUTOMATIC LASAGNA PRODUCTION 
LINE – CAPACITY: 2.400 TRAYS/HR
1 - Premix* dosing and pre-mixing system 

2 - Beltmix* mixing system 

3 - Automatic vacuum dough sheeter type STF- To-

tal Vacuum 

4 - Calibration units for longitudinal incision of sheeted pasta

5 - Continuous sheet cooker 

6 - Sheet rinsing and cooling 

7 - Crosswise sheet cutter 

8 - Deyail of cannelloni shaper with stuing supply pump 

9 - Lasagna conveyor belt 

10 - Sauce storage tanks

11 - Sauce dispensers

12 - Operators for manual deposit of lasagna in the trays

13 - Tray Closers 

A - Option involving the application of the unit for shaping. 

Filling and cutting the illed pre-cooked cannelloni 

B - Option involving the “rotary” type line installation (1 200 

rays/hour) 

C - Freezing option 

D - Double pasteurization option 

AUTOMATED LASAGNA PRODUCTION LINE
1 - Premix* dosing and pre-mixing system

2 - Beltmix* mixing system 

3 - Automatic vacuum dough sheeter type STF-Total Vacuum 

4 - Calibration units longitudinal incision of sheeted pasta

5 - Continuous sheet cooker 

6 - Sheet rinsing and 

cooling 

7 - Crosswise sheet cutter 

8 - Detail of cannelloni 

shaper with stuing sup-

ply pump 

9 - Lasagna conveyor belt 

10 - Sauce storage tanks 

11 - Sauce dispensers 

12 - Robotized system for 
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5 - Sürekli tabaka pişiricisi 

6 - Tabaka durulama ve soğutma 

7 - Çapraz tabaka kesicisi 

8 - Dolgu besleme pompalı cannelloni şekillendiricisi detayları  

9 - Lazanya taşıyıcı kayış 

10 - Sos depolama tankları 

11 - Sos dağıtıcılar 

12 - Lazanyanın tepsilere manuel yerleştirilmesi için otoma-

tikleştirilmiş sistem 

13 - Tepsi kapatıcılar 

14 - Metal detektör 

A - Spiral soğutma veya dondurma opsiyonu 

B - Çift pastörizasyon opsiyonu

 Otomasyonun avantajları:

• Saatlik kapasitede artış 

• Montaj tepsilerinde işçilik maliyetinde azalma 

• El temasının ortadan kaldırılması ile sağlık açısından 

faydalı

GELECEKTEKİ TÜKETİME BAKIŞ 
- Tüketiciler evlerinde lezzetli yiyecekleri daha fazla pişirme / 

hazırlama eğilimi içindeler 

- En yeni ürünümüze yönelik yeni ve özel veriler: Analyst pul-

se anketi 

- Heyecan verici yeni bir araç olan anketler, 80’den fazla ülke-

de 800+ araştırmacı havuzumuzda araştırılıyor 

- % 55 halen düzenli olarak yiyecekleri ham malzemelerden 

hazırlamaktadır

manual deposit of lasagna in the trays 

13 - Tray closers 

14 - Metal detector 

A - Cooling or freezing spiral option 

B - Double pasteurization option

Advantages of automation:

• Increase in the hourly capacity

• Reduce the cost of labor for assembly trays

• Elimination of manual contact with health beneits for the

LOOKING IN TO THE CONSUMPTION IN THE FUTURE
- Consumers increasingly looking to cook / prepare gourmet 

meals at home 

- New exclusive data from our newest product: Analyst pulse 

survey 

- Exciting new tool surveys our 800+ analyst pool in over 80 

countries 

- 55% still cook meals entirely from raw ingredients on a reg-

ular basis


