Referentie bio-kaasmakerij Hafenkäserei

Gelijkmatige luchtverdeling voor
beste kaaskwaliteit

Vraag van Hafenkäserei
De beste techniek voor het rijpen van kwalitatief goede kaas,
zowel qua smaak als qua samenstelling en uiterlijk.

Kaas is Ann-Paulin Söbbeke met de
paplepel ingegoten: haar familie runt al jaren
een zuivelfabriek. Frau Söbbeke volgde zelf
een opleiding tot Molkereimeisterin, oftewel
´meester in de zuivel´, en startte in 2014
met haar droom: een ‘Bio-Schaukäserei’,
oftewel een kaasfabriek genaamd
Hafenkäserei in Münster, met restaurant,
ook geopend voor rondleidingen. Met liefde
voor bio- en ecologische producten
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Kaas van gegeten
Frau Söbbeke is zeer tevreden over de
samenwerking met ENGIE. “De relatie met

Ann-Paulin Söbbeke,

onze familie gaat al jaren terug. Mijn vader

Hafenkäserei:

heeft een kaasfabriek in Holtwick/Rosendahl.
Hier heeft ENGIE Refrigeration ook alle

“Door gelijkmatige verdeling
van de lucht in de rijpingsruimtes is elke kaas
van dezelfde kwaliteit.”

Oplossing ENGIE
Het toepassen van een uniek
luchtverdeelsysteem met
bijbehorende luchtbehandeling
voor het gelijkmatig rijpen
van Gouda en Rotschmiere
kazen in kaasrijpingsruimtes.

koel- en luchtbehandelingsinstallaties voor
de kaasrijpingsruimtes geleverd. Ik wist
dus dat het goed zat: ENGIE heeft er
zogezegd wel kaas van gegeten. Het is fijn
dat ENGIE al zo vroeg in het proces mee
kon denken. Daarbij is de planning altijd
gehaald en is de kwaliteit van de kazen
precies zoals die moet zijn.”
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