
Food Processing Equipment

LINHA DE BRANQUEAMENTO/ 
COZEDURA CONTINUA 

NEAEN 
PARA VEGETAIS, FRUTAS, GRÃOS E FRUTOS DO MAR



A linha NEAEN branqueamento/cozedura para branqueamento e 
cozedura é destinada ao tratamento térmico de vegetais, frutos, frutos 
do mar e grãos em ciclo contínuo.

O branqueamento e cozedura de produto é levado a cabo numa câmara de 
branqueamento e cozedura em tambor NEAEN RotaBlanch. (Para produtos 
com uma estrutura suave que não podem ser misturados durante a cozedura, 
tais como mexilhões e camarões, a cozedura/branqueamento é levada a 
cabo numa máquina do tipo transportador contínuo NEAEN ContiBlanch).
O fornecimento uniforme de produto na máquina de branqueamento 
é feito por meio de um transportador alimentador, que levanta uma 
determinada quantidade de produto desde o funil de carga até à altura 
necessária. Dependendo do tipo de produto, este é tratado com vapor 
ou com água a uma dada temperatura durante a quantidade de tempo 
necessária, uniformemente misturado, e movido para a saída da câmara 
de branqueamento/cozedura em tambor.
A descarga total de produto solto é assegurada por lâminas rotativas de 
conceção especial, depois das quais o produto entra em uma área de 
resfriamento para prevenir o cozimento excessivo, e depois é preparado 
para o embalamento ou congelamento. Dependendo do tipo de produto, 
a linha é equipada com um refrigerador de ar com um sistema de 
remoção de humidade e partículas não desejadas do produto, ou um 
transportador de resfriamento com água, depois do qual está localizado 
um transportador de secagem.

Depois de arrefecido, o produto seco é colocado 
em um transportador de inspeção para que possa 
ser visualmente inspecionado e qualquer porção 
danificada seja rejeitada. O transportador de 
inspeção é equipado com uma correia branca em 
PVC para assegurar o maior contraste com o produto 
e está bem iluminado em toda a sua extensão. 
A extensão do transportador é determinada pelo 
número de postos de trabalho e pela capacidade 
de saída necessária. Caso o cliente deseje, também 
pode ser instalado um transportador de inspeção na 
frente da máquina de cozinhar.

Vantagens
  Alta qualidade de 
processamento, com custos 
mínimos de manutenção de 
equipamento.

  Pode escolher o equipamento 
que melhor se adequa ao 
seu processo tecnológico.

  Pode ser usada qualquer 
fonte de calor, quer seja 
vapor, eletricidade ou gás.

  A configuração pode ser 
alterada a pedido do cliente.

  Ervilhas verdes

  Milho

  Feijões

  Escargot

  Hélice da Uva

  E outros produtos
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A EMPRESA EMA EUROPE POSSUI 
MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO, PROJETO 
E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS PARA O PROCESSAMENTO 
TÉRMICO DE ALIMENTOS. 
Nossa ampla variedade de equipamentos disponíveis 
comercialmente inclui fritadeiras e fornos de esteira contínua, 
fritadeiras em tambor, branqueadores por lote, branqueadores 
em tambor e com esteira, descongeladores, panelas de 
cozimento industriais atmosféricas e a vácuo, trocadores 
de calor de superfície raspada e diversos equipamentos 
auxiliares, como lavadoras, transportadoras, bombas, 
homogeneizadores e outros.

Nossa empresa oferece um ciclo completo de serviços, desde 
a concepção de projetos tecnológicos até a fabricação de 
equipamentos de qualquer nível de complexidade em nossa 
área de produção própria, localizada no coração da Europa. 
Oferecemos também a colocação do equipamento em 
funcionamento e mantemos os serviços em garantia e após o 
término desta através de nosso próprio centro de atendimento.

Tendo muita experiência na implantação prática de projetos nas 
áreas de processamento industrial de carnes, frutas, legumes 
e produtos semiacabados, entre outros, nossa empresa está 
pronta para oferecer aos clientes consultoria tecnológica, 
desenvolvimento do processo de produção de projetos, 
fabricação de equipamentos, supervisão de montagem, ativação 
de equipamento e serviços adicionais de manutenção.

info@neaen.com

Encontre o 
representante de vendas 
mais próximo  
na seção de contatos

http://neaen.com/
pt-br/informacoes-de-
contacto


