Brødet forbliver sprødt takket
være affugtning

Case Study:
Van Maanen bageri

Mesterbageriet van Maanen er et familieforetagende,
der har været aktivt som brød- og kageproducent i
mere end 100 år med salg fra egen butikskæde.
Van Maanen er med sine næsten 50 forretninger
blevet et velkendt navn i området mellem Amsterdam
og Haag. I bageriet er godt håndværk stadig vigtigt.
Bageriet efterlever de højeste standarder og
forskrifter for at bevare den bedste kvalitet.

Problemet
I sommermånederne havde bagerne hos van Maanen et alvorligt problem.
Om sommeren kan et kilo luft indeholde op til 15 gram fugt. Brødene
kommer ud af ovnen sprøde og knasende, bliver herefter videreforarbejdet
i et køletårn og derpå yderligere nedkølet i produktionshallen.
Processen fortsættes natten over, hvorefter brødene bliver gjort klar til
distribution til de 50 forretninger. Men om sommeren går den sprøde
konsistens tabt under afkølingsprocessen. Brødenes skorper mister for
meget af deres sprøde konsistens.
Problemet med, at brødene bliver mindre sprøde, har fået masser af
opmærksomhed i van Maanens bageri. Ingen kunne finde en løsning på
problemet, før Peter Smit fra van Maanen begyndte at tale med Munters
om affugtning af produktionsområdet.

Fordele
• Brødoverfladen forbliver sprød
• Forhindrer fugtoptagelse i brødet
• Bevarer den høje kvalitet
• Forebygger kondens
• Forebygger mugdannelser
• Hjælper til opfyldelse af HACCPregulativer
• Forhindrer sammenklumpning

fugtigheden bliver absorberet af den
ekstremt hygroskopiske silicagel. Luften
forlader rotoren som tør luft og blæses
ud i lokalet. I en separat sektion i
affugteren,bliver luften blæst gennem
rotoren for at fjerne den akkumulerede
fugt. Denne varme og våde luft bliver
ført udendørs. Systemet virker uden
freon, uden kompressorer – fuldstændig
miljøvenligt – enkelt og genialt.

Siloer og transport

Bagerne havde allerede opdaget, at
styring af fugten spiller en vigtig rolle,
når man bager og producerer brød.
Under nedkølingsprocessen frigiver hvert
enkelt brød en lille mængde fugt. Dette
er ikke noget problem med et enkelt
brød, men når der er tale om tusindvis af
brød, er det en ganske anden sag.
Derudover er luftfugtigheden om
sommeren på sit højeste, hvilket
forårsager, at brødene absorberer fugt
igen, efter at de er nedkølet.

produktets ligevægtskurver/isothermer.
I van Maanens Mesterbageri holdes
luftfugtigheden i produktionsområdet på
50%RH med en Munters MX affugter.
Dette betyder, at problemet med, at
brød bliver mindre sprøde om
sommeren, er løst, således at de nu
kommer sprøde og knasende ud til
forbrugeren.
Den grundlæggende idé med Munters’
tørrende rotor er meget enkel: Luft
blæses gennem rotoren (tørrehjulet), og

Et højt fugtindhold eller kondens på
siloens vægge, der skyldes varierende
udendørs temperaturer, forårsager
bakterievækst og får pulveret på siloens
vægge til at størkne. Fugt fra luften
inden i siloen bliver absorberet af
indholdet, og får dette til at klumpe
sammen. Dette gør det besværligt at
håndtere. Munters løser problemet hos
Mesterbager van Maanen med et antal
små Munters M120 affugtere.
Fortørring med en Munters
sorptionsaffugter sikrer, at produkterne
transporteres i tør tilstand. Resultatet er
hurtig og løbende problemfri transport
uden uforudsete produktionsstop.
For yderligere information kontakt dit
lokale kontor eller læs mere på vores
hjemmeside www.munters.dk

”Efter at vi tog beslutningen om at
optimere produktet, blev et enormt
problem løftet fra vores skuldre”, siger
Peter Smit. Munters overtog kontrollen
med hele implementeringsprocessen og
forklarede tydeligt, hvilke forholdsregler
der skulle tages. De tog også højde for
den nødvendige ventilation til
produktionsmandskabet.

Løsning
Den mest simple og effektive løsning på
dette problem er at finde årsagen: ”Fjern
fugten fra luften”.
Munters har mere end 55 års erfaring i
at fjerne fugten fra luften. Når man
forarbejder eller fremstiller
hygroskopiske produkter som brød, er
det vigtigt, at fugten håndteres i henhold
til produktspecifikationerne og
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