
Food Processing Equipment

O COZEDOR A VÁCUO EM LOTE 

NEAEN LEmArAc 
PARA CARAMELO, MASSA DE TOFFEE,  

DOCE DE LEITE



O cozedor a vácuo em lote NEAEN Lemarac é projetado para cozer 
caramelo, massa de toffee, leite condensado, doce de leite, base para 
goma de mascar, bem como, recheios, geleias e misturas de doces macios. 
O uso do vácuo durante o processo de cozimento permite a redução do tempo de processamento e da temperatura, 
o que é necessário para a adição de ingredientes sensíveis ao calor. É ideal para cozer massas leves de caramelo 
e toffee sem o efeito de escurecimento frequentemente associado ao cozimento desse tipo de doces. 
A possibilidade de cozimento tanto atmosférico quanto a vácuo faz da NEAEN Lemarac a solução ideal para uma 
variedade de tarefas tecnológicas.

Processos 
contínuos
 mistura

 dissolução        

 pré-cozimento 

 cozimento 

 caramelização 

 geração de vácuo 

 temperagem

Caramelo macio 
O design e o formato do cozedor a vácuo foi desenvolvido em colaboração com 
engenheiros de processos renomados, com anos de experiência prática na produção 
de massas de caramelo e toffee. Isso resultou em alcançarmos com sucesso um 
desempenho ideal nos processos de remoção de umidade e caramelização. O 
produto acabado apresenta estrutura suave e homogênea. 

Vantagens 
A alta qualidade do produto acabado. Graças ao formato 
especial do recipiente de cozimento, os processos de 
remoção de umidade e caramelização ocorrem do modo 
mais eficiente possível, reduzindo o tempo de cozimento da 
massa de confeitaria e, por isso, melhorando a qualidade do 
produto acabado. 

Pode ser fornecido um sistema de adição de ingredientes 
dosados. Não está incluído no conjunto básico de itens e 
pode ser oferecido como item opcional.



A geração de vácuo permite cozimento e evaporação 
da água em temperaturas mais baixas, eliminando o 
risco de queimar o produto ou cozinhá-lo demais. O 
produto acabado tem um sabor natural rico, com a 
máxima preservação das substâncias flavorizantes. 
Há também a possibilidade de adicionar ingredientes 
sensíveis ao calor.
Economia. O excelente desempenho dos trocadores 
de calor provê aquecimento rápido, o que reduz 
significativamente o consumo de energia para o 
cozimento de cada lote.
Facilidade de uso.  Os ingredientes são 
convenientemente adicionados por meio da porta 
superior ou conexão de alimentação. O produto 
acabado (massa grossa) é convenientemente 
evacuado através da altamente higiênica válvula de 
saída no fundo. 
Higiene. O design do cozedor de caramelo a vácuo 
é conveniente para limpeza e manutenção. É 
altamente higiênico, sem zonas mortas. Limpeza de 
circuito sem a necessidade de desmontagem. 
O sistema de controle automático permite 
comandar todos os processos conforme as receitas 
predefinidas.

Projeto do cozedor de 
caramelo a vácuo em lote 
NEAEN Lemarac
O projeto do cozedor de caramelo a vácuo 
consiste de um recipiente cilíndrico com 
isolamento térmico, equipado com um 
agitador contendo raspadores especialmente 
desenhados para misturar produtos viscosos 
e dissolver ingredientes de maneira eficaz. 
A tampa do cozedor é equipada com uma 
porta para adicionar ingredientes e conexões 
de processamento em conformidade com as 
especificações do cliente. Também há uma 
janela de inspeção, conexões para o sistema 
de limpeza do circuito, um vacuômetro, um 
controlador de vácuo e um registro para o 
vapor condensado.

No fundo do cozedor de caramelo a vácuo, 
encontra-se a válvula inferior especialmente 
projetada (de acionamento manual, 
pneumático ou mecânico, com travamento 
mecânico), que garante a ausência de zonas 
mortas ao evacuar o produto.

A configuração básica inclui um sensor de 
temperatura, termômetro e luzes indicadoras.

O cozedor a vácuo NEAEN Lemarac inclui 
uma bomba de vácuo e um sistema de 
recuperação de condensado. O cozedor 
de caramelo a vácuo pode ser provido com 
todos os equipamentos necessários para 
completar o ciclo de produção:

   Tanques de armazenamento de 
ingredientes (xarope, leite condensado, 
etc.)

   Equipamentos para cozimento de calda de 
açúcar

   Tanques de medição

   Unidades misturadoras

   Dosadores e mais.



Modelo Lemarac- 
50

Lemarac - 
150

Lemarac - 
300

Lemarac - 
600

Lemarac - 
1100

Lemarac - 
2000

Volume total, l 50 150 300 600 1100 2000
Material AISI304 / AISI316L
Aquecimento Vapor, electricidade, gás

Nossa experiência em fabricar equipamentos de processamento para a produção de massas de 
caramelo, toffee e geleia nos permite oferecer aos clientes equipamentos de ciclo completo com 
vários níveis de automação, incluindo linhas de produção totalmente automatizadas requerendo 
mínimo envolvimento do operador.



Food Processing Equipment

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


