
MG MasterToaster

MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk

För värmebehandling och toasting av frö och bönor 
- Gårdanläggning för värmebehandling av frö och bönor   
El-toasteren från Mosegården fungerar på så sätt att frö och bönor transporteras med en långsamtgående 
skruv genom en varmekappe. Oljan i varmekappen uppvärmes med elektricitet.  
 
Robust och mycket enkel konstruktion  
Den ca. 10 meter långa toastern skiljer sig från alla andra typer av toastere på marknaden. Den är uppbyggd 
av 2 cylindriska enheter, där de första 6,1 meter utgör själva varmekappen, som innehåller ca. 650 liter olja.   

Invändigt ligger transportröret och skruven. Värmekappen och röret är isolerad och kapslad in i galvaniserad 
stålplåt. 

Oljan uppvärmes av 3 kraftiga värmeelement, som sitter monterade i änden av värmekappen. Teflondistan-
ser på transportskruven minskar risken för metallspån i fodret. Enheten är dessutom utrustad med fullauto-
matiserad temperaturstyrning. 

Frö/bönor fylles i tratten, som sitter längst bak på toastern. Från det att materialet kommer in i maskinen 
och tills det når utloppsänden på ca. 2-3 meter höjd, tar det ca. 1 timme beroende på graden av värmebe-
handling.

När toastern är på plats under en silo eller påslag för att förse den med ”råa” frö/bönor, kommer det färdiga 
materialet ut i andra änden i en jämn process. Den långa uppehållstiden i röret säkerställer att alla frö/bönor 
genomvärms oavsett storlek. 

Detta garanterar en mycket jämn behandling. Denna enhetliga kvalitet kan normalt inte nås av traditionella 
toastern. 
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Ny princip - helt enkelt  
Till skillnad från konventionella toasters, som vanligtvis använder öppen flamma, har el-toastern praktiskt 
taget inget behov av övervakning.   

Med el-toasterns långa “koktid” på ca. 1 timme vid 160 - 180OC, blir alla frö/bönor jämnt uppvärmda utan 
att skadas.  

Högre fodervärde med toasting
Toastning av frö/bönor ökar proteinkvaliteten och bevarar/förbättrar 
näringsvärdet. Allt fett bevaras i fröet och stärkelsetillgängligheten 
ökas. 

Kapaciteten för proteinskydd är ca. 2.500-3.500 kg per dag, vilket är 
tilläckligt för besättningsstorlekar på 1.000–1.500 kor. 

Kapaciteten för användning för “hygienisering” är betydligt större. 

Fullautomatisk och 24 timmars drift  
Med den enkla uppbyggnaden av el-toastern behövs ingen övervak-
ning  och det kan gå 24 timmar om dygnet året runt. Toastingen styrs 
med hjälp av termostater och hastigheten av transportskruven. 
 
De färdiga frö/bönor måste naturligvis transporteras bort från maski-
nen, men annars är processen automatisk. 
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