
 

 

eddie Ätbart Bläck-skrivare 
 

• När man tänker på matskrivare kommer de flesta att tänka på de som 

skriver ut på marsipan eller glasyr som måste limmas på bakverk eller 

konfektyr. Till skillnad från dessa skrivare skriver eddie direkt på Kakor, 

Godis, Vit choklad, Kex, Macarons, Marshmallows, Chokladlinser och 

mycket mer. Lämpliga livsmedel kan vara upp till 89 mm breda. 

 
 

• Eddie gör den ätbara utskriften snabb och enkel. Maskinen skriver ut upp 

till 6 utskriftsobjekt per minut, beroende på produktstorlek och 

utskriftsdesign. Den medföljande karusellmataren roterar matvarorna till 

utskriftsläget, skrivaren drar in ett objekt åt gången, skriver ut och skickar 

dem tillbaka till karusellen - allt automatiskt och handsfree. 

 

 
 

 

 



 

• Tryckta Kakor, Macarons, Kakor med glasyr och andra livsmedel är torra 

och redo att säljas direkt efter utskrift. De utskrivna bilderna är ljusa, 

levande, smutsbeständiga och till och med färganpassade till ICC Color 

Standards. 

 
 

 

• Personliga anpassningar är framtiden för konsument- och B2B-marknader. 

Eddie kan producera nya vinster i kommersiella miljöer från bagerier till 

hotell, mässor, presentbutiker och nöjesparker. Användningsområden för 

personligt anpassade bakverk och konfektyr är t.ex. födelsedagsfester, 

baby shower, Dopcermoni, Konfirmation, Bröllop-Vigsel, jubileer, Jul- och 

helgpresenter, giveaways på Mässor och som souvenirer. 

 

• Livsmedelsindustrins certifieringar: 

 

Eddie är unik i den kommersiella livsmedelsberedningen av många 

anledningar, men ingen så viktig som för säkerheten. Även om ätliga 

bläckskrivare har sålts och använts i kommersiella applikationer som 

fotokakor i mer än ett decennium, har ingen av dem godkänts för denna 

användning av erkända certifieringsorganisationer från tredje part, vilket 

tidigare gjort producentansvaret till ett problem. 

 

Men Eddie designades istället från början för att uppfylla eller överträffa 

alla myndighetskrav för det specifika ändamålet som en digital skrivare för 

ätbart bläck. Den ätbara bläckpatronen uppfyller alla FDA- och EU-

standarder för användning som livsmedelstillsats. Själva bläckpatronen 

uppfyller cGMP-standarder och hela tillverknings- och 

patronpåfyllningsprocesserna är FDA-kompatibla och cGMP-certifierade. 

Sist men inte minst har Eddie också certifierats av NSF. 



 


