
Reçel, marmelat, 
komposto ve jöle  
için Batch pişirme 
 sistemleri

Tasarım, mühendislik ve kaynak alanlarında uzman

Biz, meyvelerinizin rengi ve lezzetiyiz



Reçel, marmelat, komposto ve jöle için Batch  
pişirme  sistemleri

KASAG Swiss uzmanları, pişirme cihazı ve reçel, marmelat, komposto ve jöle üretimi için endüstriyel 
pişirme sistemi imalatı konularında ehildirler Yüksek ürün talepleri, pektin hazırlama için özel 
 gereksinimler, optimum parça boyutu ve kısa proses süreleri tutkumuzu uyandırmaktadır. Her 
 müşterimize özel olarak odaklanır, gereksinimlerini maksimum derecede karşılayan bireysel veya 
modüler sistemler üretiriz.

Müşterileriniz sadece renk, aroma, tat ve kıvamla ikna olan 
reçel, marmelat, komposto ve jöle hususunda güç beğenen 
gurme ve uzmanlardır. Ürün çeşitliliği, üstün kalite 
talepleri ve tekrarlanabilirlik gibi kriterler üretici olarak 
sizin için büyük önem taşıyor. 

KASAG uzmanları yatay ve dikey pişirici ve soğutucular ile 
tek kademeli veya çift kademeli pişirme hatları olarak 
tasarlanan 100 ila 7500 litre hacimli komple sistemlerin 
yapımında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir.

Sistemlerimiz minimum ürün kaybı ve kısa temizlik süreleri 
için optimize edilmiştir. Bu sırada ürünler doğal renklerini 
ve aromalarını korur. 

Tasarım, mühendislik ve Batch pişirme sistemleri ve 
pişirme cihazlarının yapımında KASAG ortağı olarak gerçek 
aşçılara değer veriyoruz.



İsviçre yapımı pişirme modülleri ve pişirme sistemleri

Pişiriciler, buharlaştırıcılar
Pişiriciler ve özel buharlaştırıcılar reçel, marmelat, 
 komposto ve jöle üretimi için etkili pişirme ve kaynatarak 
koyulaştırma prosesi meydana getirir. Proses ve sıcaklık 
çevrimleri sayesinde aparatların kullanım ömrüne yönelik 
yüksek talepler ortaya çıkar.

Pişirme modülü MinMod
100 litrelik partiler için pişirme modülü MinMod’un fiyatı 
en düşük seviyede tutulmuştur. Pişirme modülü MinMod, 
mevcut küçük sistemini büyültmek, mevcut sistem 
teknolojisini günün gerekliliklerine uyarlamak veya reçel, 
marmelat, komposto ve jöle iş alanına giriş yapmak isteyen 
küçük bütçeli üreticiler için uygundur.

Pişirme modülü JamMod
250 litreden 600 litreye kadar küçük partiler için müşteriye 
özgü sistemlerin yanında standart pişirme modülleri 
sunuyoruz. Bu pişirme modülleri özellikle küçük üretim 
miktarları için, üretim proseslerinin geliştirilmesi ve 
optimizasyonu için veya pilot sistem olarak uygundur. 
Çeşitli bileşenler modüler olarak bir raf üzerine monte 

edilmiştir ve kolay taşıma ve kısa kurulum süreleri sağlar. 
Şirket olarak rakipsiz bir fiyat-performans oranından 
faydalanabilirsiniz.

Kısa proses ve temizleme 
süreleri için yatay pişiricili tek kademeli pişirme sistemi 

Tek kademeli pişirme sistemlerinde ürünün pişirilmesi ve 
ardından kaynatılarak koyulaştırılması aynı ve tek bir 
proses kabında gerçekleşir. Dış yüzey ve karıştırıcının 
ısıtılmasıyla kısa proses süreleri gerçekleşir. Ürün sıcak 
durumdayken doğrudan pişiriciden ambalajlara veya ilk 
önce bir tampon kabına aktarılarak doldurulur.



Fiyat teklifleri ve pişirme cihazları, pişirme modülleri ve 
pişirme sistemleri ile ilgili genel sorular için uzmanlarımız 
memnuniyetle yardımcı olur.

Telefon +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

Sorularınız var mı?

www.kasag.com/tr/batch-pisirme-sistemleri-pisirme-cihazlari

«Batch-pişirme sistemleriniz için en iyi tarif söz konusuysa, 
KASAG Swiss AG ile gerçek aşçılara değer verin.»

Daha büyük üretim hacimleri 
için pişirici ve buhar makineli çift kademeli pişirme 
sistemleri

Pişirme, yatay bir pişiricide ısıtmalı karıştırıcı ve ısıtmalı  
dış yüzey ile gerçekleşir. Ardından ürün vakum buhar 
makinesinde kaynatılarak koyulaştırılır. Aynı zamanda 
yatay pişiricide başka bir parti pişirilebilir. Kaynatarak 
koyulaştırma prosesi karıştırıcı olmadan verimli, ürünü 
koruyan ısıtma işlemiyle gerçekleşir. Böylece optimum 
parça boyutu elde edilir.



Endüstriyel pişirme ve kaynatarak koyulaştırma prosesleri
Reçel, marmelat, komposto ve jöle üretimi için.

Reçel, marmelat, komposto ve jöle üretimi için endüstriyel 
pişirme ve kaynatarak koyulaştırma prosesleri KASAG 
tarafından özel olarak müşterinin ham malzemelerine ve 
tat ve parça boyutu taleplerine göre uyarlanır. En iyi ürün 
kalitesi hedefl enir.

Örnek: Reçel üretimine yönelik farklı proses adımlarına genel bakış

Meyveler

– Yıkanmış, çekirdeği 
çıkarılmış ve kesilmiş

– Muhtemelen şekerli 
veya şeker şurubunda

Hazırlama:
– Önceden tartılmış
– Tartıdaki kap

muhtemelen donmuş 
meyveler çözülmüş

Doldurma

– Ham maddeler menhol 
üzerinden

– Kristal ve / veya 
sıvı şeker menhol 
üzerinden veya vakum 
altında emildi

Hazırlama:
– Önceden meyve 

arabasında, palokslarda 
tartılmış

– Kaldırma lifti, konveyör 
bandı, vinç yolu
üzerinden taşıma

Isıtma

– Sürekli karıştırarak
nominal sıcaklığa ısıtma

– Malzemelerin katılması
– Sıcak tutma süresi

Ekler:
– Şeker (kristal veya sıvı)
– Pektin (toz halinde veya 

dağıtılmış)
– Nişasta
– Aroma maddeleri

Kaynatarak koyulaştırma

– Vakumla
– Sürekli karıştırarak ve 

ısıtarak
– İstenilen briks değerine 

veya yoğuşma ağırlığına 
kadar 

– Gerektiğinde 
 malzemeler katılarak

Ekler:
– Pektin
– Aroma maddeleri
– Boya maddeleri
– Limon suyu / asidi

Şişelere doldurma / 
Ambalajlama

– Kavanozlar
– Şişeler
– Kovalar
– Konteynerler
– Torbalar

«KASAG Swiss AG ile İsviçre 
kalitesini ve hassasiyetini yöntem 
tekniği, tasarım, mühendislik 
ve üretimde birleştiriyoruz.»



Dünya çapında teknik ayrıcalık için

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / İsviçre
Telefon +41 34 408 58 58
Faks +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
China Stamp (A1)
TP TC 032/2013 (EAC) www.kasag.com


