
Food Processing Equipment

A LINHA 

NEAEN PAstACook 
PARA COZINHAR E ARREFECER MACARRÃO 



O macarrão é um dos produtos mais complexos para 
processamento industrial, tradicionalmente pretende-se que seja 
servida alguns minutos depois de ser cozinhada.
No caso da produção industrial de macarrão acabada 
ou semiacabada, quando a produção e o consumo 
estão significativamente separados no tempo, existe 
o problema da preservação da qualidade da pasta 
cozinhada até ao seu consumo pelo consumidor final.

O macarrão tende a continuar a cozinhar depois do 
processo de cozedura devido à retenção de calor. Foram 
feitas tentativas de resolver este problema reduzindo o 
tempo de cozedura, mas neste caso é possível que se 
obtenha pasta cozinhada desigualmente entre o interior 
e o exterior, devido às diferenças de temperatura. 
Tais problemas podem reduzir a qualidade do 
produto acabado, estragar a sua aparência e causar 
coalescência.

A linha NEAEN PastaCook para cozinhar e arrefecer 
macarrão, é concebida para processamento industrial 
de alta performance de qualquer tipo de macarrão, e 
oferece soluções ótimas para os problemas associados 
a este produto.

O PastaCook é adequado 
para cozinhar macarrão 
de qualquer tipo, forma e 
tamanho incluindo:
  Penne

  Esparguete

  Tagliatelle

  Nhoque

  Arroz macarrão

  Tortellini

  Ravioli

  E outros produtos que requerem ser 
cozinhados e arrefecidos da mesma 
forma.

Criando condições ótimas 
para a preparação de 
qualquer tipo de macarrão 
com ajuste fino para cada 
tipo de produto.
  A temperatura da água

  O rácio entre água e produto

  Tempo de cozedura

  Tempo de arrefecimento



Automatização máxima do 
processo. 
 Reduzindo os custos salariais.

  Removendo a influência de ‘fatores 
humanos’ na qualidade do produto 
acabado.

  O operador controla o enchimento 
do recipiente com água, e coloca a 
quantidade requerida de produto na 
água aquecida até uma temperatura pré-
determinada; Depois o sistema cozinha 
automaticamente o produto durante 
um número de minutos especificado, 
entrega-o para a capacidade de 
arrefecimento para arrefecer durante um 
tempo pré-determinado, e descarrega-o 
para o recipiente de receção.

Qualidade perfeita do produto 
acabado. A possibilidade de 
armazenamento a longo prazo do 
macarrão cozinhado sem a deterioração 
das propriedades de consumo. 
Apenas um arrefecimento rápido pode parar o processo 
de cozedura de macarrão e prevenir o cozimento 
excessivo. Cada pedaço de macarrão é cozinhado e 
arrefecido uniformemente no interior e exterior, devido à 
mistura intensiva e contínua nas secções de cozedura 
e arrefecimento.

Benefícios 
  Versatilidade – prepara qualquer tipo de 
macarrão

  Economia

  Alto desempenho

  A mais alta qualidade de produto acabado



Modelo PastaCook-100 PastaCook-250 PastaCook-700 PastaCook-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

Prevenção de colagem e tratamento 
de calor uniforme.
O Sistema inovador de mistura hidráulica aplicado no 
sistema PastaCook, providencia a agitação contínua 
de todo o volume presente no vaso. Isto significa 
distribuição de calor uniforme com transferência de 
calor de alta intensidade, o que permite que o produto 
cozinhe de forma mais rápida, com menos energia, 
uniformemente e sem colar.

O custo mínimo de instalação e 
manutenção
O Sistema PastaCook requere o mínimo tempo de 
comissionamento. O uso de materiais de alta qualidade, 
e a sua produção de alta qualidade, significam o tempo 
mínimo de manutenção e reparação do sistema. A linha 
NEAEN de cozedura e arrefecimento de macarrão é 
feita inteiramente de aço inoxidável AISI 304 (AISI316L 
sob pedido).
A linha NEAEN PastaCook para cozedura e 
arrefecimento de pasta está disponível com 
aquecimento elétrico, a vapor ou a gás. O isolamento 
fiável providencia alta eficiência energética e protege 
o operador.

Uma vasta gama de opções permite 
que o cliente escolha a configuração 
ótima em termos de custo-
funcionalidade.
  As peças em contacto com o produto são feitas de 
aço inoxidável AISI304/AISI316L.

  Uma camisa de arrefecimento é fornecida para a 
capacidade de arrefecimento.

  Está disponível um sistema de controlo básico ou 
completamente automático.



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


