
Food Processing Equipment

NEAEN Cook’N’Chill 
COZEDOR E RESFRIADOR EM LOTE 



Projetado para cozimento/branqueamento de alto desempenho, seguido por rápido 
resfriamento, de uma ampla variedade de produtos granulosos ou esfarelentos.

Projeto e funcionamento
O sistema da NEAEN Cook’n’chill tem projeto 
modular. A primeira seção consiste de um recipiente 
de operação com uma jaqueta de aquecimento 
(a vapor, elétrica ou a gás) e um cesto de malha 
metálica inclinável, bem como sistemas de mistura 
hidrodinâmica, recirculação e filtragem de água.
A segunda seção de resfriamento consiste de um 
recipiente de operação (de camada única ou com uma 
jaqueta de resfriamento), também equipado com um 
agitador hidrodinâmico para proporcionar o máximo 
de troca de calor entre a água gelada e o produto, um 
cesto de malha metálica para descarregar o produto 
e sistemas de filtragem e reciclagem de água. 
O agitador hidrodinâmico inovador usado no sistema 
Cook’n’chill maximiza a troca de calor entre o produto 
e o fluido de arrefecimento, o que resulta em uma 
redução no tempo de cozimento e um tratamento 
idealmente uniforme dos produtos, de todos os lados, 
evitando que grudem e fiquem danificados.

Exemplos de utilização:
  macarrão e massas;
  arroz;
  frutos do mar;
  legumes, frutas, cogumelos;
  pedaços de carne e peixe.

Princípio de operação
O produto é introduzido no recipiente 
aquecido quando a água atinge 
determinada temperatura. A proporção 
ideal entre o produto e o volume de água 
depende do produto e é determinada 
empiricamente. Após a conclusão do 
processo de cozimento, o operador 
ergue o cesto de malha metálica, que é 
equipado com acionamento pneumático, 
hidráulico ou mecânico (dependendo do 
volume de capacidade operacional e das 
necessidades do cliente). Quando o cesto 
é erguido, o excesso de água escorre de 
volta para o recipiente de cozimento. Para 
obter uma separação mais intensa da 
água, pode-se acrescentar a função de 
agitação do cesto. Com uma inclinação 
maior do cesto, o produto é transferido 
para dentro do recipiente de resfriamento.
Na segunda seção do equipamento, o 
produto fica sujeito a intenso resfriamento 
em um curto período de tempo; daí, usa-se 
um sistema de descarga semelhante para 
despejá-lo num funil, a fim de ser levado 
para processamento adicional.  Todo o 
volume de água no sistema fica sujeito 
a constante filtragem, na qual pequenos 
pedaços do produto são retidos por filtros 
removíveis de malha de inox, evitando que 
estraguem a qualidade da água utilizada 



Vantagens
  Facilidade de cozimento/branqueamento e de 
descarga do produto.

  Garantia da mais alta qualidade do produto pronto e 
até mesmo do cozimento.

  Filtragem contínua de água.
  Circulação intensa de água entre o trocador de calor 
ou elementos aquecedores ajuda a maximizar a 
troca de calor entre a água e o produto, o que reduz 
o tempo de processamento.

  Economia de água -- graças à constante filtragem, a 
água permanece limpa por mais tempo. Dependendo 
da taxa de arraste de água pelo produto, é possível 
eliminar por completo a reposição de água no 
sistema, de modo que apenas a adição de água 
fresca seja exigida. 

  Projeto simples e confiáveis.
  Tratamento para limpeza do circuito, dispensando 
desmontagem .

  Fabricado na União Europeia, usando materiais e 
componentes europeus.

  Fácil operação e manutenção.
  Comando conveniente com controles programáveis.



Modelo Cook’n’chill -100 Cook’n’chill -250 Cook’n’chill - 700 Cook’n’chill - 1200
O volume total (cada reservatório), l 120 250 700 1200
O volume a trabalhar(cada 
reservatório), até, l 85 175 490 840

Aquecimento Electricidade, gás, vapor Vapor
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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
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