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EkŞİ maya üretİm kazanları, çavdar ve 
buğday unundan mükemmel kalİtede sıvı 
ekşİ maya üretmek İçİn tasarlanmış kompakt 
sİstemlerdİr.

Profesyoneller 
için...
Endüstriyel 
ekmeğe alternatif 
olan ekşi maya, 
tadın doruk 
noktasına 
ulaşması ve 
doğallık adına 
fermente 
olan hamur 
artık fırıncının 
vazgeçilmezidir.

Sağlıklı yaşam için mücadele eden 
toplumların önemli bir parçası haline 
geldi

Doğal yolla fermente edilmiş gıdalara 
son yıllarda daha çok rağbet gösteriliyor.

Bundan birkaç yıl öncesine kadar 
ekmeğini fırından alan çoğu kişi, artık 
ekmeğini yapmanın yollarını arıyor.

“Ev ekmekçileri” olarak adlandırılan bu 
insanlar gerek kendi, gerek yakın çevresi 
için doğal yolla mayalanmış ekmekler 
yapıyor yada satın alıyor.

Ev ekmekçileri, ekmek yapım 
aşamalarını farklı kaynaklardan 
edindikleri bilgileri deneyimleyerek 
öğrenmeye çalışıyor.

İmkânı olanlar da eğitim alarak ekmek 
yapım sürecini daha doğru yönetmeye 
çalışıyor.

Bu makine, profesyonel ustalar, büyük 
endüstriyel işletmeler , yada küçük 
fırınlar için ekmek yapım sürecini 
kontrol altında tutmak isteyenler için 
tasarlanmıştır.

Sağlıklı yaşam için mücadele eden 
toplumların önemli bir parçası haline 
geldi

Doğal yolla fermente edilmiş gıdalara 
son yıllarda daha çok rağbet gösteriliyor.

Bundan birkaç yıl öncesine kadar 
ekmeğini fırından alan çoğu kişi, artık 
ekmeğini yapmanın yollarını arıyor.

“Ev ekmekçileri” olarak adlandırılan bu 
insanlar gerek kendi, gerek yakın çevresi 
için doğal yolla mayalanmış ekmekler 
yapıyor yada satın alıyor.

Ev ekmekçileri, ekmek yapım 
aşamalarını farklı kaynaklardan 
edindikleri bilgileri deneyimleyerek 
öğrenmeye çalışıyor.

İmkânı olanlar da eğitim alarak ekmek 
yapım sürecini daha doğru yönetmeye 
çalışıyor.

Bu makine, profesyonel ustalar, büyük 
endüstriyel işletmeler , yada küçük 
fırınlar için ekmek yapım sürecini 
kontrol altında tutmak isteyenler için 
tasarlanmıştır.

Günümüzün popüler yiyeceği 
ekşi mayalı ekmekler,

Tek Başına
herŞey

PROFESSIONAL
MACHINE Mutluluk Memak'ta gelenektir.
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ElİnİZDE DÜNYA EKMEKLERİ
Kullanımı  kolay dokunmatik kontrol paneli ile, önceden kaydedilmiş 
veya özelleştirilebilir programlar sayesinde fırıncıyı adım adım 
yönlendirir.

1
İKİLİ BAKIM SİSTEM 
Mayanızın tüm aşamalarında koruma sistemi devrededir,  böylece 
lezzetlerini geliştirebilir ve ihtiyacınız kadarını, ihtiyacınız olduğu 
zaman kullanırsınız.

2
KONTROLLÜ FERMENTASYON
Isıı kordonu sayesinde sürekli ısı kontrol altında tutulur. Bu şekilde 
mayanın sıcaklığı homojen tutulur ve optimum aralıklarda kalması  
için sistem sürekli aktiftir.

3
SOĞUTMA VE KORUMA
Soğutma ünitesi, tankın etrafını saran çift katmanlı bir sisteme ve bir 
dolaşım devresine sahiptir. Bu sistem sayesinde mayanız hep tam 
istediğiniz ısıda kalır. 

5
hassas kontrol
Mayanın üretiminde farklı aşamalar da farklı parametreler girilebilir. 
Mevcut değerlere bağlı olarak da istenilen uyarlamalar yapılabilir. 
Diyagram sayesinde tüm iş akışı gözlemlenebilir.

4
KARIŞTIRMA DÖNGÜSÜ
İstediğiniz zaman, dönme hızı farklı devirlere getirebilir yada ileriye 
ve geriye hareketler hassas bir şekilde ayarlanabilir, dönüş süreleri 
değiştirilebilir.
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Kolay kullanım konforu sağlayan yeni nesil 
kontrol paneli, önceden kaydedilmiş veya 
özelleştirilebilir programlar sayesinde fırıncıyı 
adım adım yönlendirir.

Kendi kişisel tariflerinize göre üzerinde değişiklik 
yapabileceğiniz 10 adet (isteğe göre artırılabilir) 
reçete kayıt ekranı ile tüm sıcaklık değerlerini,  
döngü hızını ve uzunluğu gibi tüm ayrıntıları 
makinenin belleğine kaydedin.

İstediğiniz gibi deneyin, kaydedin, düzenlenleyin.

İLe 
gelenekten 

geleceğe

Sizin hayaliniz,
Bizim teknolojimiz



Onsuz yapamayacaksınız.
Firmanıza değer katacak, işletmenizin iş akışını hızlandıracak ve 
sizin sağ kolunuz olmaya aday, tek başına tüm işlerin üstesinden 
gelecek.
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%100

Kompakt
sİstem

Kalite ve lezzet tutarlılığı 
Tamamen kendi iş planınıza uyum 
Mayanın hızlı gelişimi 
Her aşaması ayarlanabilir mükemmel kontrol 
Kullanımı kolay basit ara yüz 
%100 organik bir süreç 
Ekonomik ve kârlı bir ürün 
Doğrudan tankın içine temas 
İleri ve geri dönen karıştırıcı 
Üstün hijyen

Beceriler

                 ile devamlı olarak standart 
ürün çıkarın. Yepyeni mamüller için 
size sadece düşünmek kalır.

VERİM

                 ile zamandan kazanın. Daha 
az maliyet ve işçilikle gücünüze güç 
katın.

ZAMAN



8/18 PREPARATION OF SOUR BREAD YEAST DOUGH \ EKŞİ MAYALI HAMUR HAZIRLAMA

O
rg

an
ik

  S
ü

re
ç

%
10

0

Bu tür ekmeklerde 
bayatlamayı yavaşlatan 
bakteriler ve ayrıca koruyucu 
bir örtü görevi gören daha 
kalın bir kabuk  vardır.

Ekmeğin içindeki nemin 
korunmasına yardımcı 
olur, kırıntıların kurumasını 
sınırlar.

Eşsiz ve karakteristik 

lezzetleriyle tanınan mayalı 
ekmekler pişirildikten sonra 
daha parlak ve daha altın bir 
renge sahiptir.

Doğal maya kullanmak 
fermantasyonu ve yoğurma 
süresini kısaltır. 

Dokusu daha yapılandırılmış 
olduğundan mekanik 
işlemler daha kolaydır.

Ekşi mayalı ekmeğin açığa çıkardığı asitlik sayesinde normal ekmekten daha uzun süre 
saklanabilir ve muhafaza edilebilir.

Maya sizi değil,
Siz onu yönetin

PROFESSIONAL
MACHINE Mutluluk Memak'ta gelenektir.

İster gurme olsun ister tüketici, 
her zaman lezzetli ekmeği 
herkes sevecektir. 

Mayalı bir ürünün tadı, kabuğun 
gevrekliği, hamurdaki hava 
hücre yapıları ve krem rengi 
ile popüler eski tarz ekmeği 
andıran rustik bir his verir.

Elde edilen bu doğal ekmekler 
zengin ve hafif laktik bir tada 
sahiptir.

              ile isteğe göre 
ayarlanarak daha ekşi tatlarla 
değiştirilebilir, 
sıcaklık ve pH değerleri ne göre 
yoğunluğu düzenlenebilir.

Kalitede ve lezzette tutarlık, 
Mayalanmada hızlı gelişme...
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yenİ
tasarım

Şeffaf Pleksi kapak 
sayesinde hijyeni tehlikeye 
atmadan görsel kontrol. 

maksİmum hİjyen 
Mİnİmum rİsk

Sökülmesi kolaydır ve özel 
araç gerektirmez.

Gıdaya uygun paslanmaz 
çelİk  malzemeler

tamamen pratİk 
çözümler

Kolay boşaltma ve 
temizlemeye yardımcı 
araçlar.

kullanımı kolay yenİ 
nesİl kontrol panelİ

En son nesil 7 inç 
dokunmatik ekrana ve kolay 
bir arayüze sahiptir.

       bir çok yeni işleve sahiptir
Gövde paslanmaz çelikten yapılmıştır ve iç kazan dış yalıtım ile tüm etkenlerden 
korunmuştur. Şeffaf Pileksiden yapılmış üst kapak ile her zaman görülebilir. 

Kullanıcı ara yüzü tamamiyle yenilendi. Artık, kendi reçetelerinizi oluşturabilirsiniz. 
Motorun döneceği  yönden tutun, çalışma sürelerine, karıştırıcı dönüş devrine kadar, 
ısı değerlerinden zaman sınırlamalarına kadar her şeyi var olan reçetenize uygun 
ayarlama yapabilirsiniz.

kalİtesİyle
Kısa süre içerisinde güven veren 
markalar arasına adını yazdırmıştır.

Yenilikler, üretim sürecinin birçok alanında yeni 
güçler sağlar ve tüm unlu mamul üretiminin iş 
akışını değiştirir.
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Profesyoneller 
için... 

Endüstriyel 
ekmeğe alternatif 
olan ekşi maya, 
tadın doruk 
noktasına 
ulaşması ve 
doğallık adına 
fermente olan 
hamur...

artık fırıncının 
vazgeçilmezidir.



PROFESSIONAL
MACHINE Mutluluk Memak'ta gelenektir.

temİzlenebİlİrlİk ve hİjyen kavramları 
modernİze edİldİ. 
Kullanılan malzemeler, gıda hazırlama 
gereksinimlerine uygundur. Tanktaki kürekler 
ve sıyırıcılar aletsiz çıkarılabilir ve temizlenmesi 
kolaydır. Bulaşık makinesinde yıkanabilirler. Hızlı 
ve kolay temizlik sağlar. Pleksi bir kapak sayesinde 
hijyeni tehlikeye atmadan görsel kontrol yapılabilir.

 

HOMOJEN ÜRÜNLER 
Mayayı en iyi şekilde homojenleştirebilir, tank 
içinde fermantasyon sağlayabilir, faydalı bakterileri 
canlı tutabilirsiniz.

Maya üretiminize ve çalışma saatinize 
uyum sağlamak için depolama uzunluğunu 
değiştirebilirsiniz. Eşsiz karıştırma ve sıcaklık 
kontrolünün bir sonucu olarak her zaman 
tazelenmiş maya elde etmiş olursunuz.

ekmeklerİnİzİn lezzetİ kontrol altında
Mayanın gelişimini kontrol etmek, ekmeğin tadını 
kontrol etmek demektir.

Sıcaklıkları ayarlayarak, asetik asit ve pH arasındaki 
oranı kolayca değiştirebilirsiniz. Böylece laktik asit 
lezzetlerle oynar ve müşterilerinize en uygun olanı 
bulursunuz.

geleceğİn
teknolojİsİ



o sİzİ değİl
SİZ ONU YÖNETİN

Manuel beslem
eye göre 5 avantajı

5Avantaj

Yaz veya kış hiç farketmez, 
her ortamda ve koşulda 
3.5 saat de mayalanma 

süresi
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ZAMANINIZ 
SİZE 
KALSIN



Manuel beslem
eye göre 5 avantajı

1Avantaj

Zaman yönetiminizi mayaya göre 
değil, kendi iş planınıza göre 
oluşturursunuz. Siz maya'ya değil, 
maya size uyar.

4Avantaj

Günde tek besleme ile istediğiniz 
her an optimum pH aralağında 
ürün alabilirsiniz, hemde 24 saat 
boyunca.

3Avantaj

Zamana bağlı 
kalmadan sürekli 
olarak standart 
ürün alınabilir

2Avantaj

Maya koruma 
sayesinde 24 saat 
boyunca ürün 
alınabilir.
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   kullanıcı 
dostu ararayüzKarıştırıcı Olgunlaşma Maya Koruma

h :00 30 00 h :03 30 00 h :19 30 00

Start Pause Stop

Hazırlanıyor

01 30
Ürün Isı

29.9 °c

2

15 34 59
22  05  2021
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Yeni nesil 
dokunmatik 
kontrol paneli
Mükemmel kontrol 
deneyimi ile artık tüm 
kontrol sizde.

Artık sizde dünyaca 
ünlü bir Şef'siniz
Kendinize özel hassas 
ayarlamalar ile kendi 
reçetelerinizi oluşturun.

Aklınız onda 
kalmasın
Görsel ve sesli uyarı 
sayesinde zaman 
dolduğunda size bildirir.

 tüm işlevlerine kolay erişim 
sağlayan, kullanımı kolay sezgisel 
bir kontrol paneline sahiptir. Sürekli 
olarak kullanıcıyı yönlendirir.

Kullanıcı, ana menüden birçok 
parametreyi ayarlayabilir ve rahat 
bir şekilde ulaşabilir. 

Kontrol panelinde, önceden 
kaydedilmiş veya sonradan 
özelleştirilebilir programlar 
sayesinde fırıncıyı adım adım 
yönlendirir.

Maya üretimi sırasında size yardımcı 
ayrıca oluşturabilirsiniz.

Dünya ekmekleri elinizin altında...

adından söz ettiren ürünleri ile fark 
yaratan Kısa süre içerisinde güven veren 
markalar arasına adını yazdırmıştır.

KALİTESİYLE
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Karışım ve koruma döngülerini, sezgisel kontrol panelini 
ile kolayca izlenir. Sadece bir bakışla anlayabillirsiniz. 

Olgunlaşma döngü aşaması:   
Fermantasyon için yeşil, Koruma için mavi renklidir.

Sizin hayaliniz
Bizim teknolojimiz
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Teknİk 
Detaylar

yerlİ - kalİtelİ - verİmlİ
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Özellikler

Tankın kullanılabilen kapasitesi (kg / Lt) 100

Boşken ağırlık (kg) 400

Elektrik beslemesi 380/400 V   -   50 HZ

Güç (kw) 9

Isıtma bobini gücü (W) 4.500

A - Kapak açıkken yükseklik (mm) 1.860

B - Yükseklik 1.627

C - Çalışma yüksekliği (yük) (mm) 1.128

D - Genişlik (mm) 857

E - Uzunluk (mm) 1.422

Sıcaklık düşüşü 0 °C

Soğutucu gaz R 404

Reçete hafıza 10

Sıcaklık düşmesi (yaklaşık) 8°C / saat (h)

PROFESSIONAL
MACHINE Mutluluk Memak'ta gelenektir.



İLETİŞİM: 
T: +90 444 75 46
F: +90 332 345 36 26
TR: satis@memak.com
EN: bakery@memak.com

FABRİKA: 
Fabrika: Konya 4. Organize Sanayi Bölgesi
Büyükkayacık Mh. 103. Cd. No: 10
Selçuklu / KONYA

SHOWROOM: 
Basın Ekspres Yolu. Kafkas Sk. No: 57/A
Küçükçekmece / İSTANBUL 

www.memak.com


