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Marchesani: “Maliyetler yıl-
lar öncesinin maliyetlerinden 
daha düşüktür, çünkü yeni 
teknolojiler ürün kaybını ve 
operatörlerin sayısını azaltma-
ya imkan sağlamaktadır. Diğer 
daha karmaşık departman-
lardaki daha yüksek eforla 
gerçekleştirilen aynı makarna 
üretim kapasitesi için daha az 
personel gerekmektedir.”
Marchesini: “Costs are lower 
than previous years because 
new technologies enable the 
reduction of product loss and 
the number of operators. Less 
personnel is required for the 
same pasta production capa-
city which is performed with 
higher efforts in other more 
complex departments.”

Storci S.p.A. Pazarlama Müdürü Alessio Marchesani:

“Yeni teknolojiler ürün kaybını ve 
iş gücü gereksinimi azaltıyor”

“New technologies reduce product loss 
and the need for labour force”

Kuru ve taze makarna ile makarna bazlı hazır gıda teknoloji-
leri konusunda uzman firmalardan biri olan Storci S.p.A.’nın 
Pazarlama Müdürü Alessio Marchesani, makarna üretimiyle 
ilgili hedefleri olan yatırımcıların öncelikle makarna piya-
sasıyla ilgili ciddi bir araştırma yapmaları gerektiğini vur-
guluyor. Piyasadaki talepleri karşılayabilecek ve farklı ürün 
alternatiflerinin üretimine imkan tanıyacak hatların tercih 
edilmesi gerektiğini düşünen Marchesani, makarna üretici-
lerinin talepleri, teknoloji tercihleri ve yeni makarna tekno-
lojilerinin makarna üreticilerine sunduğu kazanımlarla ilgili 
dergimizin sorularını yanıtladı. 

Alessio Marchesani, Marketing Manager of Storci S.p.A.which 
is one of the expert firms in the field of dry and fresh pasta 
and pasta based convenience food technologies emphasizes 
that investments having targets related to pasta production 
should firstly make a comprehensive research. Marchesani 
thinking that lines that can meet the market needs and en-
able the production of different product alternatives should 
be chosen, has answered the questions of our magazines with 
regards to demands and technological choices of pasta pro-
ducers and gains offered by new pasta technologies to pasta 
producers.



51

Sayın Marchesani, çağdaş makarna üreticilerinin makarna 
teknolojilerinden beklentileri nelerdir? Lütfen kendi müşte-
rilerinizden aldığınız taleplere uygun olarak makarna üreti-
cilerinin taleplerini değerlendirebilir misiniz? 
Genellikle müşterilerimiz makarna imalatçılarıdır. Son yıllar-
dan itibaren makarna üreticilerinin makarna tesisi ve enerji tü-
ketimi konusunda nihai yatırımlarını azaltması gerekmektedir. 

Üreticiler, zaman zaman piyasa taleplerini yerine getirebilmek 
amacıyla talep edilen makarna şekillerini üretme olanağına 
sahip olmak için çok ürünlü bir makarna tesisi istemektedir-
ler. Yenilik ve makarna kalitesi, söz konusu kişilerden gelen 
ilk talepler olarak ortaya çıkmaktadır. Makarna üreticilerinin 
talepleri ülkeye ve gıda geleneklerine bağlı olarak farklılaş-
maktadır. Özellikle makarna üreticilerinin paylaştığı iki farklılık 
bulunmaktadır: hamurun gittikçe artan kalitesi ve teknolojik 
kurutma sistemleri.

10 yıl öncesiyle bugünün makarna teknolojileri arasında 
ne gibi farklar var? Son 10 yıldaki makarna üretim tekno-
lojilerindeki gelişme hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yeni 
teknolojiler üreticilere ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
Bu öncelikle kuru, taze, dondurulmuş, hazır yemek gibi makar-
na kategorilerine bağlıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde, 
kesinlikle yıllar önce değişen bir hamur hazırlama teknolojisi 
vardır. Storci ticari markası ve uluslararası olarak patentli olan 
Ön Karışım ünitemiz, tüm makarna kategorileri için makarna 
kalitesini arttırmaya yönelik en iyi çözümdür. 

İçindeki kuru malzemelerin mükemmel bir şekilde hidrasyo-
nunu (su katma) garanti etmektedir.  Otomatik kuru makarna 
hatları alanında, kuru makarna üretimiyle ilgili teknolojik geliş-
meler kurutma zamanın azaltılmasıyla ve yönetimin geliştiril-
mesiyle sonuçlanmıştır. 

Otomatik sistemlerin kullanımı, yarı otomatik kuru makarna 

Mr. Alessio Marchesani, what 
are the expectations of the 
contemporary pasta produc-
ers from pasta technologies? 
Could you please evaluate the 
requests of the pasta produc-
ers in line with the requests 
you receive from your own cus-
tomers?
Pasta producers are normally 
our customers; from past years 
pasta producers need to re-
duce the final investment re-
garding the pasta plant and 
the energy consumption; they 
ask for a multiproduct pasta 
plant to have the possibility 
to produce, from time to time, 
the required pasta shapes in 
function of market requests. 

Innovation and pasta quality results as the first common 
requests from them.

Requests of pasta producers are very different: they depends 
on Country and food traditions. In particular there are two 
differences shared between pasta producers: the increasing 
quality of dough and drying technological systems. 
 
What are differences between the contemporary pasta 
technologies and the pasta Technologies of 10 years ago? 
What can you tell us about the developments regarding 
the pasta production technologies within the last 10 years? 
What type of conveniences do the recent technologies pro-
vide to producers?
Depends on the pasta category: dry, fresh, frozen, ready 
meal. In common there is certainly the dough preparation 
technology that has changing for many years ago: our Pre-
mix unit, that is a Storci trade mark and international pat-
ented, is the best solution to increase the pasta quality for 
all pasta categories. It guarantee the perfect hydration of 
dry ingredients. 

Regarding the dry pasta production in the field of automated 
dry pasta lines technological development has resulted in the 
reduction of drying time and the improvement of the manag-
ing system. 

The use of automated systems is still rising even on semi-
automatic dry pasta production lines: it permit to reduce the 
number of operators that are employ to manage better the 
pasta line, in particular to manage the quality system. Instead 
as regards the production of fresh pasta the total vacuum 
technology applied to the pasta sheeters was the best solu-
tion to improve the pasta cooking quality, as from time ap-
plied to presses.
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üretim hatlarında bile hala artış göstermektedir. Daha iyi bir 
şekilde makarna hattını yönetmek, özellikle kalite sistemini 
idare etmek için çalıştırılan operatörlerin sayısını azaltmaya 
imkan sağlamaktadır.  Taze makarna üretimi konusunda, ma-
karna hamuru açma makineleri için uygulanan tüm vakum 
teknolojisi, preslere uygulandığı andan itibaren makarna pişir-
me kalitesini geliştirmek için en iyi çözümdür. 

Makarna üreticilerinin veya makarna üretimi yapmayı dü-
şünen yatırımcıların, hem yeni bir fabrika kurarken hem de 
mevcut fabrikalarını geliştirirken teknoloji seçiminde nelere 
dikkat etmesi gerekir? 
Kesinlikle tesis açmadan önce makarna piyasası üzerinde daha 
iyi çalışma yapmaları gerekmektedir. En iyisi piyasa talepleri-
nin yerine getiren bir üretime uyarlanmaya izin veren çok 
ürünlü bir üretim hattı kurmak ya da bir pazarlama kampan-
yasıyla başlamaktır. 

Bir makarna üretim fabrikasında olmazsa olmaz diyebilece-
ğiniz sistemler ve makineler nelerdir?
Çok fazladır. İlk olarak, takip eden diğer işlemlerden önce ma-
karna hamurunun zarar görmesini azaltacak hamur hazırlama 
sistemidir. Makarna üreticileri üretim hattı önceliğinde bu sis-
temlerden sonra presleri ya da hamuru açma makinelerini takip 
etmelidir. Üretim kalitesi hamur kalitesini en iyi şekilde korumak 
çok önemlidir. Bileşim maddelerinin dozajlarının (durum irmiği, 
su, sıvı yumurta, vb.) tam olması, son ürün kalitesinin her zaman 
aynı olmasını sağlamak açısından önemlidir. Nihai sonuç, za-
man içindeki sabit hamur kalitesidir: Ekstrüderlerin (sıkma araç-
ları) ve hamur açma makinalarının daha fazla idare edilebilmesi 
ve şekil verme makinesinin geliştirilmiş performansı... Ön karı-
şım ünitesi, ayrıca pek çok farklı tarifeyi idare eden P.L.C. kontrol 
sistemiyle, en iyi sonucu garanti etmeye izin vermektedir.

Bununla birlikte, 
lütfen söz konusu 
yeni teknolojile-
rin yatırım mali-
yeti konusunda 
da bize bilgi vere-
bilir misiniz? 
Maliyetler yıllar 
öncesinin maliyet-
lerinden daha dü-
şüktür, çünkü yeni 
teknolojiler ürün 
kaybını ve ope-
ratörlerin sayısını 
azaltmaya imkan 
sağlamaktadır. Di-
ğer daha karmaşık 
departmanlardaki 
daha yüksek efor-
la gerçekleştiri-
len aynı makarna 
üretim kapasitesi 

What should the current pasta producers or investors interest-
ed in pasta production business take cognizance of selecting 
technology while establishing a factory as well as developing 
their current factories? Certainly they need to study better 
the pasta market before the startup of the plant; the best is 
to plant a multipurpose line that permit to adapt the produc-
tion in function of market requests or to start with a market-
ing campaign.

What are the sine qua non / indispensable systems and ma-
chinery in a pasta production factory?
Many, first of all the dough preparing system to reduce the 
damage of the pasta dough before the other follow process-
ing. Follow the pasta makers units as presses or sheeter ma-
chines: their quality are very important to maintain the best 
quality of the dough. 

The precision of the ingredient dosages (as durum semolina, 
water, liquid eggs, etc.) is important to ensure that the qual-
ity of the finished product is always the same; the final result 
is the constant dough quality over time: greater manageabil-
ity of extruders and sheeters and improved shaping machine 
performance. Premix permit to guarantee the best result also 
by a P.L.C. control system that manage many different recipes.

Also, could you please inform us about the investment costs 
of the said new Technologies?
Costs are lower than many years ago because new tech-
nologies permit to reduce the loss of product, reduce the 
number of operators, reduce the energy consumption.  
Less personnel required for the same pasta production 
capacity with subsequent greater efficiency in other more 
complex departments. Low energy consumption and high 
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için daha az personel gerekmektedir. Düşük enerji tüketimi ve 
yüksek verimlilik... Atıkların geri kazanımını sağlayan üniteler 
açısından, taze makarna parçalarını geri kazanmak mümkün-
dür. Örneğin; bu üretimden elde edilen başlıca kalıntı ve kırın-
tılar, şekli değişik parçalar, doldurulmuş makarnalardan elde 
edilen kesik parçalar, vb. Sonuç mu? Aynı boyutta dilimlenmiş 
kalıntı ve kolay yeniden yoğurma. 

Son 2 yıl içerisinde piyasaya sürdüğünüz yeni teknoloji, ma-
kine var mıdır? Eğer cevabınız evetse, lütfen yeni teknoloji-
niz, makineleriniz konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz? 
Evet, çok fazla var. Örneğin; kısa ve uzun şekillerde doldurul-
muş lazanya, cannelloni ve daha fazla ürün içeren makarna-
ların üretimi için yeni yıkama presleri ve farklı hazır yemek 
makarna hatları…

ABD’ye ihracat yapmayı amaçladığınız zaman, makineler için, 
çok sıkı olan FDA ve USDA standartlarını göz önünde bulundur-
manız gerekmektedir: yıkama doğru kelimedir. Sistemler, dü-
zenli ve sabit elle temizleme, kimyasal etmenler ve/veya sterilize 
etme işlemleri sırasında kullanılan buharın etkisine karşı dirençli 
imalat malzemeleri kullanmaya imkan sağlayacak şekilde orta-
ya çıkarılmaktadırlar. Bunun yanı sıra, hazır yemek hatlarımızın 
idaresi azami ölçüde kolaydır: bıçak ağızlarındaki kullanıcı dos-
tu, temizlemesi ve idare etmesi kolay, piştiği zaman bir ısırık al-
mak için mükemmel sertlikte sarı makarna tabakalarına yönelik 
tam bir vakum teknolojisine sahip, otomatik mekanizmalar…

Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Dünyanın, hak ettiği dikkati vererek, makarna ürünlerinin ge-
leceğine önem vermesini umut ediyoruz. Karmaşık bir ürün 
olan makarna, aynı zamanda basit ve besin değeri açısından 
kusursuz bir üründür. Bu ürün aynı zamanda hayal gücü ve ge-
leneklerle doludur ve geleceği her zaman vardır.

productivity. By the side of the scrap recovery units, for ex-
ample, it’s possible to recovery fresh pasta scraps: leading 
ends and tails from production, shape changeover scraps, 
off-cuts from filled pasta, etc. Result? Constant size of the 
shredded waste and easy re-kneading.

Is there any new technology, machine that you introduced 
to the market within the last 2 years? If yes, could you please 
inform us about your new technology, machinery? 
Yes many, for example the new washdown presses and dif-
ferent ready meals pasta lines for the production of lasagna, 
cannelloni and multiproduct as filled short and long shapes. 
When aiming to export to the USA, machinery must observe 
the very strict FDA and USDA standards: washdown was the 
right word. 

Systems are conceived in such a way as to allow for regular 
and constant manual cleaning, using construction materials 
which are resistant to the aggressive action of the chemical 
agents and/or steam used during sanitization procedures. 
Besides, our ready meals lines are the maximum ease of man-
agement: user-friendly automatic mechanisms at the cutting 
edge, easy to clean and maintain, having the total vacuum 
technology for a yellow sheet pasta with excellent firmness to 
the bite when cooked.

What else would you like to add regarding this issue? 
We hope that the world looks to the future of the pasta prod-
ucts giving it the proper attention it deserves: it is a complex 
product, simple and complex at the same time, nutritionally 
irreproachable. 

This product is full of fantasy and traditions in the same time: 
its future is always present.


