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Til varmebehandling og toastning af frø og bønner 
- Gårdanlæg til varmebehandling og toastning af frø og bønner   
El-toasteren fra Mosegården fungerer ved, at frø og bønner transporteres med en langsomtgående snegl 
gennem en varmekappe. Olien i varmekappen opvarmes med elektricitet.  
 
Robust og meget enkel konstruktion  
Den ca. 10 meter lange toaster adskiller sig fra alle andre typer af toastere på markedet. Den er opbygget af 
2 cylinderformede enheder, hvor de første 6,1 meter udgør selve varmekappen, der kan rumme ca.  650 liter 
olie.  

Indeni ligger transportrøret og en snegl. Varmekappen og røret er isoleret og kapslet ind i galvaniseret stål-
plade. 

Olien opvarmes af 3 kraftige varmeelementer, der er monteret i enden af varmekappen. Afstandsklodser på 
transportsneglen mindsker risikoen for metalspåner i fodret. Enheden er desuden forsynet med fuldautoma-
tisk justerbar temperaturstyring. 

Frø/bønner fyldes i tragten i den bageste ende af toasteren. Fra materialet kommer ind i maskinen, og til det 
når udløbsenden i ca. 2-3 meters højde, går der ca. 1 time afhængig af graden af varmebehandling.

Når toasteren er opstillet med en silo eller et påslag til at forsyne tragten med de “rå” frø/bønner, vil det 
færdigbehandlede materiale komme ud i den anden ende i en jævn proces. Den lange opholdstid i røret 
sikrer, at alle frø/bønner gennemvarmes uanset størrelse. 

Herved sikres en særdeles ensartet behandling. Denne ensartede kvalitet kan normalt ikke nås med traditio-
nelle toastere. 
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Nyt princip - helt enkelt  
Til forskel for konventionelle toastere, der typisk anvender flammetørring, så har el-toasteren stort set ikke 
behov for opsyn.  

Med el-toasterens lange “kogetid” på ca. 1 time ved 160 - 180OC, bliver alle frø altid ensartet gennemvar-
met, uden at de bliver skadet. 

Højere foderværdi ved toastning
Toastning af frø/bønner øger proteinkvaliteten og bevarer/forbedrer 
ernæringsværdien. Al fedt bevares i frøet og stivelsestilgængeligheden 
øges. 

Kapaciteten ved anvendelse til proteinbeskyttelse er ca. 2.500-3.500 kg 
i døgnet, hvilket er nok til besætningsstørrelser på 1.000–1.500 køer. 

Kapaciteten ved anvendelse til “hygiejnisering” er betydelig større. 

Fuldautomatisk og 24 timers drift  
Med den enkle opbygning af el-toasteren, er der ikke behov for opsyn, 
og den kan køre 24 timer i døgnet året rundt. Toastningen styres ved 
hjælp af termostater og hastighed på transportsneglen. 
 
De færdigbehandlede frø skal naturligvis løbende transporteres væk 
fra maskinen, men ellers er processen automatisk. 
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