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liği sayesinde tam olarak müşterinin istediği boyutlarda tam tahıl 
üretme becerisi; Storci’nin mükemmel ürün kalitesini (daha derin 
sarı renk vererek ) ve pişmiş ürünün her lokmasının daha gevrek 
olmasını garantileyen Premix®; dönen ve kendi kendini temizleyen 
elek; ürünün tamamen buharla sarıldığı ön pişirme işlemi; siyah 
(yanmış ve bantlara yapışmış) parçacıkların nihai ürüne geçme 
ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak için çelikten üretilmeyen 
taşıyıcı bantlar. 

Hiçbir atık üretilmediğinden fiyat oranı harikadır (tüm artıklar 
geri sulandırılır). Ayrıca nakliye maliyetlerini ve kurulum süreleri-
ni azaltmak için hat bağımsız tek parça bloklar halinde tasarlan-
mış ve üretilmiştir.

tüm dünyaya sattığı önemli sayıdaki hat ile zaten önemli bir 
geçmişe sahip Storci, yeni hattıyla da pazarın ilgi odağı oldu. 
Storci’nin yakın tarihte sattığı dört hat şu anda kurulum aşa-
masında. Firma, şu sıralar sayısız anlaşma üzerinde çalışmak ve 
yakaladığı bu olumlu trendin devamlılığını sağlamakla meşgul. 
Tabi firmanın, Anzio Storci gibi kuskus hatlarına her zaman ina-
nan ve müşteriler ile birebir ilgilenmeyi seven bir Başkan’la bu 
seride sürekli gelişimi sağlaması ve nihai tüketici memnuniyetini 
garantilemesi için ihtiyaç duyduğu heyecan ve gayret, her zaman 
var olacak.

İtalyan Tatlı, Şekerleme ve Makarna Endüstrisi Derneği (A.I.D.EP.I.) 
Makarna Grubu sekreteri Luigi Cristiano Laurenza, Çek  
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirilen Kongre’de, Av-
rupa Endüstriyel Makarna Üreticileri Örgütleri Birliği (UN.A.F.P.A.) 
Genel Sekreterliğine seçildi. 

Laurenza, görevi, oybirliği ile onursal Genel Sekreter olarak se-
çilen, tarihi Genel sekreter Raffaello Ragaglini’den devraldı. La-
urenza bir yandan da Uluslararası Makarna Örgütü (I.P.O.) Direk-
törlüğü  görevine devam edecek.  Birlik Başkanlığına Belçika’dan 
Michel Soubry getirilirken,  Portekiz’den Rui Amorim de Spusa’da 
Başkan Yardımcısı olarak seçildi. 

Meksika, 25 Ekim 2012’de Dünya Makarna Günü etkinliklerine ev 
sahipliği yapacak. 

thanks to a specifically designed selection of meshes for produc-
ing fine, medium and coarse couscous, - the Premix®, an exclusive 
innovation from Storci, guarantees excellent product quality (giv-
ing it a deeper yellow colour) and an improved firmness to the bite 
of the cooked product, - a rotating, self-cleaning sieve (rouleuse), 
-  pre-cooking where the product is totally enveloped in steam,  - 
conveyor belts that are no longer made from steel which totally 
eliminate the possibility of any black (burnt) granules (which used 
to stick to the belt) ending up in the final product. 

The lines’ quality: price ratio is also excellent as no waste is pro-
duced (all leftovers are rehydrated). Furthermore the line has been 
conceived and built in individual monoblock units to reduce ship-
ping costs and installation times. Markets are responding to all of 
these features in a very positive manner and Storci can already 
boast a superb past record, with a considerable number of lines 
being sold all over the world. Four lines have recently been sold 
and are now being installed and numerous deals are currently in 
the making, thus ensuring the continuation of this exceptional 
positive trend. Of course, with a President like Anzio Storci, who 
has always believed in the couscous lines and who loves to deal 
personally with all our customers, there will always be the nec-
essary drive and enthusiasm for continual improvement in our 
range and for ensuring end customer satisfaction.

Luigi Cristiano Laurenza, Secretary of the Pasta Group at the Ital-
ian Confectionery and Pasta Industries Association (A.I.D.EP.I.), has 
been elected General Secretary of the Union of the European In-
dustrial Pasta-Manufacturers Association (UN.A.F.P.A.) on the occa-
sion of the Assembly held in Prague (Czech Republic).

Laurenza succeeds Raffaello Ragaglini, the historic General Sec-
retary, who has been elected Honorary General Secretary by 
acclamation, while keeping his office as Director of the Interna-
tional Pasta Organisation (I.P.O.). The Presidency has been given 
to Michel Soubry, from Belgium, while Rui Amorim de Spusa, from 
Portugal, has been elected Vice-President. 

On october 25th, 2012, Mexico City will host the 2012 edition of 
the World Pasta Day.

New General Secretary of UN.A.F.P.A.: 
Luigi Cristiano Laurenza

UN.A.F.P.A.’nın yeni 
Genel Sekreteri Laurenza

Konu kuskus hatları olduğunda Stor-
ci firması, Fava ile birlikte daima temel 
başvuru kaynağı olmaktadır. Şirket 
Başkanı Anzio Storci’nin farklı özellik-
lere sahip bir ürün için gösterdiği özen 
ve bağlılık, geleneksel değerlere saygı 
göstermeye devam eden ileri teknoloji 
sistemler geliştirmeyi mümkün kılmıştır. 
Ve tüm edinilen deneyimlerin sonunda, 
en yenilikçi ve en değerli kuskus hat-
larından biri daha ortaya çıkmıştır: Co-
uscousline 500. Fava ile iş birliği içinde 
geliştirilen bu kuskus hattı, daha büyük 
olan 1200-3000 kg/saat hatlar ile aynı 
teknoloji ve yapı sistemi kullanılarak ta-
sarlandı ve üretildi. 

Storci hatlarının birkaç güçlü özelliği: 
İnce, orta ve kalın kuskus üretmek için 
özel olarak tasarlanmış elek seçimi özel-

Storci S.p.A., together with Fava S.p.A., 
represents a fundamental reference 
point when it comes to couscous lines. 
The care and commitment shown by 
the company president, Anzio Storci, 
for a product with such distinctive 
characteristics have made it pos-
sible to develop high- tech systems 
which still respect traditional values. 
From this experience comes one of 
our most innovative and noteworthy 
lines: the Couscousline 500, designed 
and built using the same technology 
and construction systems as the larger 
1200/3000 kg/h lines built in collabo-
ration with our partner, Fava S.p.A..

Here are some of the strong points of 
the Storci lines: - being able to produce 
the exact grain size the customer wants 

A little gem 

from Storci

COUSCOUSLINE 500

Storci’nin Fava ile iş birliği içinde geliştirdiği yeni kuskus hattı Couscousline 500, daha büyük hatlarla 
aynı teknoloji ve yapı sistemi kullanılarak tasarlandı ve üretildi. 
New Couscousline 500 that Storci developed in cooperation with Fava is designed and manufac-
tured in a way that it will use the same technology and construction system as the larger lines.

Storci’den küçük
bir mücevher
COUSCOUSLINE 500


