
Food Processing Equipment

Linia PastaCook 
TÉSZTAFŐZŐ ÉS HŰTŐGYÁRTÓSOR 



A tészta az ipari élelmiszertermelés egyik legnehezebb terméke, 
mivel hagyományosan a főzést követően néhány percen belül 
tálalni kell. 
Félkész és kész tészták ipari gyártásánál, amikor az 
előállítás és a fogyasztás időben nagyon eltér, a főtt 
tészta minőségének a fogyasztásig való megőrzése 
nagy kihívást jelent. 

A tészta főzése a főzés leállítása után még folytatódik, 
mivel a megtartott hő továbbra is kifejti a hatását. 
Különböző kísérletek történtek arra, hogy megoldják 
ezt a problémát a főzés idejének csökkentésével, de 
ebben az esetben a tészta nem egyenletesen van kívül 
és belül megfőzve a különböző hőmérsékletviszonyok 
miatt. Ezek a problémák a késztermék minőségét 
és megjelenését rontják és összetapadást 
eredményeznek. 

A NEAEN PastaCook gyártósor tészták főzésére és 
hűtésére, bármilyen tészta típus nagy teljesítményű 
ipari feldolgozására lett tervezve és optimális 
megoldást kínál a tészta előállítás problémáira.  

A PastaCook alkalmas 
bármilyen típusú, alakú és 
méretű tészta főzésére, 
beleértve: 
  Csőtészta (Penne)

  Spagetti

  Tagliatelle

  Tésztagombóc 

  Rizstészta 

  Tortellini

  Ravioli

és más termékek, amelyek ugyanúgy 
igényelnek mind főzést, mind fagyasztást. 

Bármilyen típusú tészta 
előállítási, optimális 
feltételének megteremtése  
  Vízhőmérséklet  

  Termék/víz arány  

  Főzési idő  

  Hűtési idő 



Maximális automatizáltsági 
fok 
  Csökkenti a bérköltséget 

  Kizárja az emberi tényező befolyását a 
késztermék minőségéből.  

  A kezelő figyeli a tartály vízzel való 
töltését és megfelelő mennyiségű 
terméket tesz az előre meghatározott 
hőmérsékletre melegített vízbe, ezután 
a rendszer automatikusan, adott ideig 
főzi a terméket, majd átvált hűtőmódba, 
hogy adott ideig hűtse a terméket és 
végül kirakja a gyűjtőtartályba.  

A késztermék kiváló minőségű. A 
főtt tészta hosszútávú tárolásának 
lehetősége a fogyasztói minőség 
romlása nélkül  
Csak egy gyors hűtés tudja a tészta főzését leállítani 
és a túlfőzést megakadályozni. Minden egyes 
tésztadarab egyenletesen van főzve és hűtve kívül 
és belül köszönhetően az intenzív, folyamatos 
keverésnek a főzési és hűtési ciklus során. 

Előnyök 
  Sokoldalúság – bármilyen típusú tésztát 
elkészít  

  Gazdaságosság 

  Nagy teljesítmény 

  A késztermék a legjobb minőséggel 
rendelkezik. 



Modell PastaCook-100 PastaCook-250 PastaCook-700 PastaCook-1200
Teljes térfogat (minden egyes edény), l 120 250 700 1200
Maximális üzemi térfogat (minden 
egyes edény) 85 175 490 840

Fűtés Elektromos, gáz, gőz gőz

A tapadás megelőzése és a 
hőkezelés egyenletessége 
A PastaCook rendszerben használt innovatív 
hidraulikus keverőrendszer az edény teljes 
térfogatában folyamatos keverést biztosít. Ez 
egyenletes hőeloszlást és nagy intenzitású hőátadást 
jelent, ami lehetővé teszi, hogy a terméket a kamra 
falára való tapadás nélkül, gyorsabban, egyenletesen 
és kevesebb energiával főzze meg. 

Beállítás és karbantartás minimális 
költséget igényel  
A PastaCook rendszer minimális időt igényel a 
beállításhoz. A gyártásnál használt kiváló minőségű 
anyagok és a kiváló minőségű gyártás a rendszer 
karbantartásához és javításához minimális időt 
garantálnak. A NEAEN tésztafőző és hűtőgyártósor 
teljesen AISI304 (AISI316L igény esetén) típusú 
rozsdamentes acélból készült.  
A NEAEN PastaCook tésztafőző és hűtő gyártósor 
elektromos, gőz vagy gázfűtéssel rendelhető meg. A 
megbízható szigetelés nagy energiahatékonyságot 
biztosít és megvédi a kezelőt. 

A lehetőségek széles választéka 
lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy 
költség szempontból az optimális 
konfigurációt válassza ki.
  A termékkel érintkező alkatrészek AISI304/AISI316L 
típusú rozsdamentes acélból készültek. 

  A hűtőburkolat a hűtőkapacitáshoz van biztosítva.  

  Mind az alap, mind a teljesen automatizált rendszer 
megrendelhető. 
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THE EMA EUROPE VÁLLALAT TÖBB MINT 
30 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK 
A HŐKEZELÉSHEZ HASZNÁLATOS 
IPARI BERENDEZÉSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK 
TERVEZÉSÉBEN ÉS GYÁRTÁSÁBAN. 
Széles spektrumban forgalmazunk ipari élelmiszer-
feldolgozó berendezések -, többek között automata 
non-stop szállítószalag olajsütőt és sütőt, olajsütő 
dobokat, szakaszosan működő előfőző-berendezést, 
automata non-stop dob és szállítószalag előfőző gépet, 
fagytalanítót, automata non-stop és szakaszosan 
működő, vákuum és atmoszférikus nyomáson üzemelő 
főzőberendezést, kapart felületen keresztül ható 
hőcserélőt, és számos kiegészítő berendezést, mint 
pl. mosóberendezést, szállítószalag berendezést, 
pumpákat, homogenizátorokat és más készülékeket.

Európa közepén található cégünk és üzemeink teljes körű 
szolgáltatást nyújtanak a termék tervezésétől kezdődően 
bármilyen komplexitású és saját üzemünkben legyártható 
gép előállításáig, illetve a berendezés beüzemeléséig, 
jótállás biztosításáig és a garancia időszakot követő 
szervízszolgálatig. 

Cégünk, amely komoly tapasztalattal rendelkezik a hús, 
gyümölcs, és zöldség, valamint félkész és egyéb termékek 
ipari feldolgozásának gyakorlati megvalósításában, 
szakmai konzultációt kínál ügyfeleinknek a termelési 
folyamat fejlesztése, berendezés-gyártás, felállítás, 
felszerelés és a karbantartási munkálatok kapcsán. 

info@neaen.com

Találja meg a legközelebbi 
értékesítési képviselő  

http://neaen.com/hu/
elerhetosegek
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