
Melhor capacidade de  
retenção de água (CRA)
Os novos tambores de achatamento da Platino 
ajudam a criar um produto com melhor 
capacidade de retenção de água, alta redução 
de retomada à forma inicial e efeito memória, 
mantendo a integridade muscular para agir como 
um produto de músculo inteiro, com textura 
carnosa e de boa mordida.

Sobre a achatadora Platino
Para serem achatados, os produtos passam pelas esteiras 
superior e inferior. O método de achatamento de Platino coloca 
menos pressão sobre a carne massageando-a durante um 
período de tempo mais curto do que outros equipamentos de 
achatamento. Isso resulta em uma mordida, textura e sabor de 
alta qualidade.

Achatadora Platino
Nova tecnologia para melhorar a capacidade de  
retenção de água

Altera 
ligeiramente 
a estrutura do 
colágeno

Move a fibra 
e abre a 
membrana da 
carne

Permite acesso 
prolongado a 
proteínas funcionais 
da miosina

Melhor e mais 
rápida absorção 
da marinada ou 
salmoura
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A Marel é a principal fornecedora mundial de 
equipamentos e sistemas avançados para as indústrias de 
pescados, carnes e aves.

De massagem para achatar produtos
A achatadora Platino da Marel usa uma tecnologia especial 
de massagem para achatar produtos de carne.

Com os novos tambores de amassar, a Platino provou ter um 
impacto na absorção de salmoura ou marinada no musculo 
inteiro, para produtos marinados por rotação.

O efeito de massagem especial rompe ligeiramente o colágeno 
e altera a estrutura da fibra da carne para permitir acesso 
prolongado e ativação de proteínas funcionais da miosina.

O efeito de massagem deixa o produto mais flexível, o que 
resulta em melhor e mais rápida absorção de salmoura ou 
de marinada.

Isso permite a penetração muscular profunda de aditivos 
funcionais que geram capacidades superiores de extração da 
proteína Miosina*, dispersando efetivamente a salmoura e 
construindo uma matriz de água / proteína mais forte.

Isso resultará em um músculo com maior capacidade de 
retenção de água (CRA) para melhor suculência e sabor do 
produto final cozido.

Nos bifes marinados, o efeito da massagem cria um músculo 
flexível que absorverá a salmoura mais rápido para melhorar 
a utilização de aditivos funcionais.

O produto achatado na Platino não retoma a sua forma inicial 
quando cozido, resultando em uma melhor cobertura no prato. *solúvel em água e sal

Síntese das vantagens…
• Técnica de achatamento única:
 - sem rompimentos de fibras da carne
 - produto final mais tenro
• Redução da retomada à forma inicial após 

o achatamento
• Melhor capacidade de retenção de água (CRA)

A combinação de tipo de esteira, tambores de amassar e efeito 
de estiramento resultará em um produto mais seco na saída 
da marinagem, sem necessidade de alterar os parâmetros do 
tambor rotativo.
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