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RIISPOA 

• Padrões de identidade e qualidade 

• Manteiga 

• Creme de leite e manteiga comum 

 

• Art. 568 – Manteiga é o produto resultante da 
batedura do creme de leite fresco fermentado pela 
adição de fermento láctico selecionado ao qual se 
incorpora ou não sal ( NaCl). 

• Denominação: originalmente para leite de vaca. 
Se de outra origem deve especificar (espécie) 
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Características  

• Aproveitamento de 90% 

• Vitaminas lipossolúveis (A) 

• Com ou sem sal 

• Se não atende as especificações de manteiga de 
mesa , será utilizada em culinária(manteiga de 
cozinha). 
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Classificação 

Composição Extra fina ou 
superior 

1ª. Qualidade 2ª. Qualidade 

Gordura (%) 83 80 80 

Acidez ( cm3 
NaOH 1 N) 

2  -  3 3 – 5 5  - 8 

Sal (%) 2 2,5 6 

Insolúveis (%) 1 2,5 3 

Corante vegetal Ausente Facultativo Obrigatório 

Pontuação 92 82 - 91 70 -80 
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Item Extra 1ª. Qualidade 2ª. Quallidade 

Estabelecimento Equipado para pasteurização, adição de fermentos lácteos 
selecionados, câmaras de frigorificação 

Classificação do 
creme 

Creme extra sem 
adição de corantes 

Elaboração Creme e água refrigerada sem aplicação direta de gelo 

Acidez 2ml /100 g soluto 
alcalino normal, 
na fábrica, 3 ml 
no consumo, 1% 
de insolúveis, 2 % 
de NaCl 

3ml/100g soluto 
alcalino normal  
na fábrica, 5 ml 
no consumo, 1,5% 
de insolúveis, 2,5 
% de NaCl 

5ml /100 g soluto 
alcalino normal, 
na fábrica, 8 ml 
no consumo, 2% 
de insolúveis, 3 % 
de NaCl 

Embalagem Na fábrica/ou estabelecimento 
registrado 

Recipiente – 
DIPOA- fábrica 
ou 
estabelecimento 

Armazenamento Mantido no frio a 
-10º.C p/ 
estocagem 

Mantido no frio 
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Base de Classificação - DIPOA 

• Sabor e aroma máximo  -   55 pontos 

• Textura e consistência    -   30 pontos 

• Salga                                   -     5 pontos 

• Coloração                           -     5 pontos 

• Apresentação                     -     5 pontos 
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Característica físico-química -limites 

Acidez- em soluto normal porcento: variável de acordo com as 
qualidades 

Índice de refração absoluto a 40º.C 1,4528  a 1,4558 

Índice de iodo Hübl 26  a 38 

Índice de Reichert Messl ( ac. Voláteis 
solúveis) 

20 a 32 

Índice de Polensk  ( ác. Voláteis 
solúveis) 

1,3 a 3,6 

Ponto de Fusão final em tubo capilar 28  a 37 oC 

Índice de saponificação 219  a 234 
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Processamento 

• Em bateladas: 
• Desnatamento do leite: compreende a operação de 

retirada do creme ( matéria gordurosa) por ação 
mecânica centrífuga. A centrifugação é realizada em 
centrífuga de pratos girando a 6000 rpm,onde ocorre a 
admissão do leite integral por uma tubulação central e a 
separação do leite desnatado ( mais denso) que é 
impelido pelas paredes periféricas e forçado a subir 
saindo por um orifício lateral da centrífuga, a nata 
(menos densa) sobe pelas paredes externas do tubo 
central e vai escoar em um orifício imediatamente 
superior ao da saída do leite desnatado ( máximo de 0,1 
% de gordura). A quantidade de creme é de 8 a 12 % do 
volume de leite. 
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Procedimentos operacionais 

• Deve-se completar o volume da centrífuga com água 
quente antes de acioná-la, para evitar que ao atingir 
a velocidade adequada e iniciar a admissão de leite 
esta ficará pesada e perderá velocidade, com perda 
de rendimento. 

• Após desnatamento deve-se passar leite desnatado 
para arrastara saída do creme remanescente. 

• Nas paredes da centrífuga fica aderida uma massa 
denominado lodo de desnatadeira composta de 
caseína e sujidades( pela qual se avalia a higiene do 
leite) dada a sua contaminação, não é dada aos 
animais. 
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Cuidados com o desnatamento do leite 

• Deve ser feito imediatamente após a ordenha para 
maior rendimento e qualidade, cuja temperatura é 
aproximada de 33 o.C a 35. o.C, evitar o aquecimento. 
( França) Nos países nórdicos a temperatura é de 60 
a 70 o.C na operação da centrífuga. A temperatura 
deve ser no mínimo de 28 o.C  ou melhor acima de 
30 o.C 

• Temperatura baixas dificultam a separação de 
gorduras pela menor viscosidade. 

• Velocidade de alimentação da centrífuga rápida 
dificulta a centrifugação, velocidade regular é o ideal 

• Misturador = nata + leite desnatado ( cremômetro) 
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Controle de qualidade no 

desnatamento 
• Velocidade adequada, regular e uniforme para 

depois abrir a torneira de admissão do leite 
integral 

• Não aumentar o volume de leite na turbina e 
nem diminuí-lo 

• Regular a concentração de creme no parafuso de 
ajuste 

• Verificar periodicamente o teor de gordura no 
leite desnatado(menor que 0,1 %) 
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CQ no desnamento ( cont.) 

• Ao montar a desnatadeira não forçar as peças 

• Após desnamento proceder rigorosa limpeza das 
peças e secá-las 

• Não lavar as guarnições de borracha com água 
quente para aumentar sua durabilidade 

• Lavar os discos da centrífuga um a um com água 
fria e escova macia e após passar água quente 
para deixá-los secar 

• Lubrificar as peças necessárias periodicamente 
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Fatores que influenciam no 

desnatamento 
• O desnatamento espontâneo não é utilizado 

comercialmente devido a demora, perdas de 10 
% da gordura na retirada com escumadeira além 
de estar sujeito a contaminação facilmente 

• Teor de gordura- ideal para o desnate é de 38 % 
quanto mais próximo de 38% mais gordo o leite, 
mais fácil o desnate. 

• Tamanho do glóbulo de gordura- qto maior o 
glóbulo mais fácil será o desnate- leite 
homogeneizado dificulta desnatamento 
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Fatores ( cont.) 

• Temperatura- a ideal é inferior ao ponto da fusão 
da gordura ≤ 38 o.C  Temp. maiores forma emulsão e 
dificulta desnate. O aquecimento a 70 o.C desnatura 
as aglutininas superficiais dos glóbulos de gordura, 
retarda a velocidade de desnatamento. O 
resfriamento a 7 o.C acelera o desnatamento com a 
formação de micro-grãos cristalizados de gordura. 

• Local de preparo: Dorna ou recipiente 

• Limpeza do leite, velocidade da turbina, estado de 
conservação e limpeza dos discos e lubrificação. 
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Cálculo do rendimento da 

desnatadeira 




GL

GDGL 100.

Onde GL = % do leite gordo 
           GD= % do leite desnatado 
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Exemplo 

• Leite com gordura de 3,5 % após o desnate 
apresenta 0,18%de gordura, logo o rendimento 
da desnatadeira é: 

 

%8,94
5,3

100.8,15,3
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Considerações 

• Rendimento entre 92 a 95 % é considerado bom . 
• Se o rendimento não é bom, o problema na desnatadeira 

dado a proximidade dos pratos 
•  A densidade dos glóbulos de gordura é cerca de 0,93 
• A fase aquosa do leite desnatado d= 1,036 

• Fc = 1/6 π D2 (P-p) ω2L 
• Onde:  
• D= diâmetro dos glóbulos de gordura a separar 
• P e p = densidade do leite desnatado e da gordura 

respectivamente 
• ω =velocidade angular de rotação 
• L= distância dos glóbulos ao eixo de rotação do rotor 
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Classificação do creme 

• É classificado pelos fatores: sabor e odor, presença 
de espuma e gases, acidez,idade, sedimentos, mofos. 

▫ Extra, de primeira, de segunda e condenado 

 

• Tipos de creme: 

▫ Fresco – creme extra- manteiga melhor qualidade e a 

acidez até 35o.D 

▫ Creme de 1ª. acidez 35 a 50 o.D 

▫ Creme de 2ª.  Acidez de 50 a 65 o.D, creme de cozinha 
> 65 o.D 
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Padronização 

• Antes de ser padronizado retira-se uma amostra do 
creme para análise e segue para os tanques de recepção 
conforme a classificação, onde são filtrados para 
retenção de matérias estranhas e aglomerados de caseína 
auxiliando também a uniformização. 

• A padronização da gordura é de 35 % para facilitar a 
fermentação e batedura. Creme com alto teor de gordura 
pode resultar em sabor de queimado após a 
pasteurização a elevadas temperaturas. 

• A diluição do creme é feita com água fria, outros 
cremes ou ainda leite desnatado, sendo este o mais 
aconselhável pelo acréscimo de lactose, importante na 
maturação e melhora das características organolépticas 
do creme.   
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Neutralização 
• A redução da acidez é feita com adição de solução alcalina de 

carbonato ou bicarbonato de sódio ou hidróxido de cálcio, 
neutralizando-se o ácido láctico com a formação de lactato que será 
posteriormente eliminado com o leitelho e a água de lavagem da manteiga 
após a batedura. A utilização de bicarbonatos ou carbonatos  resulta na 
formação de anidrido carbônico que produz espuma proporcionalmente 
ao teor de ácido láctico, razão porquê não se recomenda a utilização de 
cremes com acidez acima de 50 o.D 

• O creme que vai para a pasteurização não deve ter acidez superior a 
20o.D porque pode haver coagulação da caseína durante o tratamento 
térmico e arraste de gordura com o coágulo e diminuição da eficiência 
bactericida da pasteurização, devido ao recobrimento dos microrganismos 
pela proteína coagulada, além disto pode prejudicar a maturação com o 
aparecimento de sabores estranhos a manteiga. 

• Na impossibilidade do uso de agentes alcalinos o creme poderá ser 
lavado com água fria após 10 ou 15 minutos, efetua-se o aquecimento a 38 

o.C a 40 o.C e um desnate mecânico.  
• No caso de cremes velhos e muito ácidos repete-se esta operação. Após 

isto recomenda-se concentrar o creme no desnate e depois diluí-lo com leite 
pasteurizado, integral ou desnatado, que irão incorporar os constituintes 
perdidos durante a lavagem e que são essenciais para uma maturação do 
creme. 
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Pasteurização 

• Eliminar microrganismos patogênicos prejudiciais a boa maturação 
do creme como a obtenção de uma manteiga de boa qualidade, além 
da eliminação de substâncias voláteis indesejáveis ao aroma e sabor 
da manteiga, redução da viscosidade da nata maior tratamento 

• Tambor ( desgaseificação e antieconômico) ou placas, mais utilizado 
• Pode ser pasteurizado a 77oC por 15 minutos ou 63 oC  por 30 

minutos ou ainda a 90oC  – 95 oC  durante 30 segundos ou 115 a 116 
oC  por 3 a 4 segundos 

• Em altas temperaturas é aquecido sob pressão e depois expandido 
em uma câmara sob vácuo, com vantagem da eliminação de odores 
indesejáveis se adquirido previamente. 

• Os equipamentos são projetados para realizar as operações de pré-
aquecimento, pasteurização, desodorização e resfriamento do creme 
ou até a neutralização. 
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Resfriamento  

• Após a pasteurização o creme deve ser 
imediatamente resfriado para evitar o sabor de 
cozido e oleoso, favorecendo a solidificação da 
gordura 

• A  temperatura de resfriamento depende do tipo 
de maturação que será tratado. 

• Para maturação sem acidificação a temrpatura é 
de 6 a 10 oC  e com acidificação será de 20 a 22oC  

22 



Maturação 

• A maturação sem acidificação corresponde ao que se chama de 
envelhecimento do creme e consiste em deixá-lo em repouso até o 
dia seguinte a uma temperatura de 6 a 10oC para solidificação da 
gordura e redução da tensão superficial, diminuindo assim a 
resistência da película que os envolve. Às vezes, após 2 a 4 horas de 
repouso são suficientes. 

• Na maturação com acidificação a temperatura de resfriamento é de 
20oC  a 22oC  e inoculação de 3 % de cultura láctica selecionada. O 
desenvolvimento da fermentação se estende até que a acidez 
titulável atinja valores ao redor de 30oC , se a manteiga se destina 
para o consumo rápido, a acidez titulável  pode atingir até 50oC .  

• A acidificação do creme por fermentação pode também ser natural 
ou expontânea ou seja por microrganismos do próprio leite, que não 
é aconselhável dada a falta de controle que se tem sobre a microflora 
existente. 
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Maturação ( cont.) 

• A adição de cultura láctica selecionada ao creme pasteurizado, 
permitirá o controle da fermentação com a produção de ácido 
láctico e substâncias aromatizantes, principalmente diacetil. 

• Estas culturas são mistura de duas ou mais espécies por exemplo: 
• Streptococcus lactis, produtor de ácido láctico 
• Streptococcus cremoris, produtor de ácido lactico e subtstâncias 

aromáticas 
• Leuconostoc citrovorum, produtor de substâncias aromáticas a 

partir de citrato 
• Leuconostoc dextranicum, também produtor de substâncias 

aromáticas a partir de citrato 
• Streptococcus diacetylactis, desdobra o ácido cítrico e produz 

diacetil em presença tanto de lactose como sacarose. 
• Geralmente há predominância na cultura láctica mista, das espécies 

S. lactis e S. cremoris que podem representar até 80 a 90 % do total 
de microrganismos. 
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Preparo do fermento 

• 1º. Fermento 

• ½ litro de leite BM ½ hora 

• Resfria TA. T< 30 oC 

• 10 g de fermento em pó ou ampola de fermento 
líquido 48 h TA 

• Retira-se a coalhada superior 

• Creme 16 a 20 oC durante uma noite depois da 
fermentação 40 a 50 oC 
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• 2º. Fermento 
• Envasa-se em latões 5 l de leite 
• Ferve-se 0,5 horas 
• Junta-se o 1º. Fermento 
• Homogeiniza-se 
• Repouso a T.A 24 h 

▫ Adiciona-se a 0,5 l + 5 litros de leite fervido( 
fermento do próximo dia) 

• Retira-se acamada superior de coágulo 2l/100l 
de creme ( 2%) 
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Batedura 

• O creme é submetido a choques violentos e repetidos, sob 
temperatura controlada, rompe-se a membrana envoltória dos 
glóbulos de gordura permitindo assim a sua aglomeração e 
formação da manteiga. 

• Durante a bateção elimina-se a maior parte das substâncias não 
gordurosas do creme que são retiradas diluídas na forma de leitelho, 
sub-produto da fabricação da manteiga. 

• Para a bateção do creme utilizam-se as batedeiras, constituídas por 
um tambor que se faz girar por meio de dispositivos apropriados. 
No seu interior existe uma série de guias que facilitam a agitação do 
creme, quando se trata de batedeiras conjugadas, possuem também 
os ralos amassadores que permitirão a malaxagem (expremeção da 
manteiga) na própria batedeira, logo após a bateção 

• A manteiga apresenta-se como uma emulsão de água em gordura ou 
seja o inverso  das fases que tinha no creme quando a emulsão era 
de glóbulos de gordura na água. 
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Fatores que podem afetar o processo de bateção 

do creme e /ou o rendimento final 

• Composição da gordura- a gordura do leite é constituída 
por uma mistura de lipídeos com diferentes PF e de 
solificação. 

• A proporção entre eles pode variar de um creme para o 
outro, necessitando o controle das condições de bateção 
para obter um produto com padrão constante de 
qualidade e textura. 

• Tamanho dos glóbulos graxos – quanto  maiores forem 
os glóbulos de gordura mais facilmente eles se unirão e a 
bateçao será mais rápida, resultando numa manteiga 
mais mole do que a obtida a partir de uma creme com 
predominância de glóbulos de gordura pequenos. A 
manteiga será mais firme e quebradiça. 
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Fatores( cont) 

• Temperatura – a temperatura do creme durante a bateção 
influi no tempo de duração desta fase, nas perdas de gordura 
com o leiteilho e ainda, na textura do produto final. A 
temperatura deve ser de 8 a 14 oC, se forem mais baixas 
dificultarão a união dos glóbulos aumentando o tempo de 
bateção enquanto que a temperaturas mais altas propiciam 
maior arraste de gordura com o leitelho e obtenção de 
manteiga mais mole. Durante o transcorrer do processo há 
uma elevação de temperatura acusando, no final 2 oC a 4 oC 
acima da  temperatura inicial do creme. 

• Acidez do creme- quando a acidez do creme atinge o ponto 
de precipitação da caseína, a bateção será mais rápida devido 
à maior facilidade par a união entre os glóbulos de gordura. 
Também a diminuição da viscosidade, em consequência dessa 
acidez, facilita o processo. 

29 



Fatores( cont) 

• Conteúdo graxo do creme- O teor aproximado 
de 35 % ( entre 33 % a 40 %) no creme é mais 
adequado para bateção. Concentrações abaixo ou 
acima destas leam a uma bateção mais prolongada e 
a maiores perdas de gordura. 

• Quantidade de creme na betedeira- para uma 
agitação normal, a quantidade de creme na 
batedeira deve ocupar entre 35 a 50 % do seu 
volume total. Quantidades maiores aumentam em 
demasia o tempo de bateção, enquanto que pouco 
creme provoca sua aderência às paredes da 
batedeira e não recebe recebe agitação. 
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Fatores ( cont) 
• Velocidade da batedeira-  a velocidade de rotação da batedeira varia de acordo 

com o seu tamanho. Mas de um modo geral, deve-se imprimir uma velocidade menor 
que aquela necessária para vencer a força de gravidade pois em caso contrário o 
creme girará com a máquina e não haverá bateção. Por outro lado, velocidades muito 
baixas provocam tempo muito longo para a bateção e afetam negativamente a 
qualidade da manteiga. 

• Lavagem- no término do creme, para-se a batedeira e o leitelho é drenado da massa 
de manteiga. Lava-se a manteiga com água fria com o objetivo principal de se 
eliminar o pouco de leitelho que possa ter ficado aderido aos grãos de manteiga e, 
como a finalidade secundária, a lavagem pode corrigir defeitos provenientes de uma 
bateção a temperaturas muito baixas ou muito altas, além de ajudar a eliminar certos 
sabores indesejáveis, quando presentes. 

• A lavagem deve ser feita utilizando-se uma água de boa qualidade, pura tanto sob o 
ponto de vista bacteriológico como químico. Com respeito à temperatura, quando os 
grãos de gordura apresentam uma firmeza normal a água de lavagem deve ter 2oC a 
3oC menos que o leitelho. 

• Normalmente procede-se as duas lavagens pois apenas uma pode ser insuficiente 
para a eliminação completa dos restos de leitelho. A  operação de lavagem é realizada 
até que a água usada saia limpa da batedeira. 
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Fatores ( cont) 

• Malaxagem- após a bateção e lavagem, os grumos de 
manteiga não se apresentam como uma aglomerado 
homogêneo e , por isso torna-se necessária a operação de 
malaxagem ou expremeção da manteiga, visando, 
justamente, conferir a homogeneidade e plasticidade 
necesárias para torná-la um produto de qualidade, 
eliminando o leitelho (substâncias não gordurosas) 

• O uso de espremedor ou malaxador está praticamente 
abolido e malaxagem é realizada na própria batedeira. 

• Nesta operação a manteiga adquire textura e corpo 
características, além de distribuir uniformemente o sal e 
expulsar o leitelho. 
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Fatores ( cont) 

• Malaxagem ( cont) 
•  No início drena-se a água a cada volta da batedeira 

e faz-se a amostragem para determinar a umidade. 
Após 5 a 6 voltas calcula-se a quantidade de água 
que deve ser adicionada para acertar a umidade do 
produto final, junta-se esta água e o sal e continua-
se a malaxagem até distribuição uniforme. O final da 
operação depende de avaliação pessoal do operador 
que deve levar em conta o aspecto da massa, 
principalmente ao ser cortada, quando deve 
apresentar superfície homogênea, sem cavidades , e 
por onde escorrem límpidas gotículas de água. 
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Empacotamento 

• Envolvida em papel impermeável laminado 

• Enlatada – operar com manteiga relativamente  
maleável e sob pressão pra evitar espaços vazios 
na massa, recravação hermética 

▫ Em barris de fibra com sacos de polietileno 

▫ Em caixas de madeira de pinho branco parafinada 
a 120 oC – 125 oC e forradas com papel 
impermeável tratado com banho de salmoura. 
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Conservação 

• Sob refrigeração a temperatura inferior a 5º.C e 
umidade inferior a 75 % 

• A estocagem poderá ser feita a temperaturas a – 
10 oC com umidade inferior a 75 % 

• Após 60 dias da data de fabricação as firmas 
estocadoras ou armazenadoras serão 
responsáveis pelos defeitos de acidez e ranço se 
as manteigas não tiverem sido mantidas nas 
condições ideias de conservação 
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Processo Contínuo 

• O creme devidamente tratado e fermentado, 
entra continuamente no equipamento, onde se 
obtém a manteiga ininterruptamente, enquanto 
o soro e a água fria provenientes da lavagem da 
manteiga (que é contínua e automática) saem 
cada um separadamente em seus condutores. 
Equipamentos do tipo Contimab® produzem 
500/700 kg/h a 800/1000 kg/h de manteiga 
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Processamento contínuo 
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Linha de processamento de manteiga 
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Controle de Qualidade 

• Umidade – em estufa a 105 oC até peso constante 
• Gordura- no butirômetro de Gerber para manteiga 
• Insolúveis em éter: resíduo da determinação da umidade são 

tratados  com uma mistura álcool – éter neutro, filtrados e levados a 
estufa a 80 oC– 100 oC por 15 a 20 minutos e levado a dessecador 
com cloreto de cálcio para ser resfriado e pesado 

• Sal: titulométrico com nitrato de prata e cloreto de potássio como 
indicador, determinando-se cloretos 

• Insolúveis em água: determinado sobre o resíduo filtrado e 
dessecado a 100 oC por 30 a 40 min. , da determinação de sal por 
diferença de peso inicial e final. 

• Acidez livre: titulométrico em solução decinormal de hidróxido de 
sódio sobre a amostra a aquecida a 45 oC – 50 oC, filtrada e diluída 
em solução neutra de éter – álcool em presença de indicador de 
fenolftaleína a 1 %, para determinação de ácidos graxos livres. 
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CQ- (cont) 

• Bacteriológico:  

• NPM- ágar padrão 

• Contagem de germes acidificantes e 
alcalinizantes em ágar azul da china 

• Micomicetos : fungos e levedura em ágar batata 
glicosada 

• Coliformes: mesma técnica empregada para coli- 
aerógenes do leite 
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FLUXOGRAMA DE PROCESSO- 

MANTEIGA 
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DESNATAMENTO 
DO LEITE 

PADRONIZAÇÃO  
( GORDURA) 

NEUTRALIZAÇÃO  
( CREME) 

PASTEURIZAÇÃO    
( CREME) 

RESFRIAMENTO  
( CREME) 

BATEDURA ( CREME) 

MALAXAGEM( CREME) 

EMPACOTAMENTO 

CONSERVAÇÃO 

EXTRUSÃO 



Defeitos 

• Caracteres organoléticos 
▫  sabor e aroma:  
▫ de peixe- degradação de lecitinas e formação de trimetilamina 
▫ Cozido, caramelo ou queimado: pasteurização imperfeita e 

sujeira nas placas do pasteurizado 
▫ Soro- natas de granja desacidificadas demasiadamente 
▫ Malte_ S. lactis, S. diacetilactis e S. feacalis – formação 

de metilbutanol pela degradação da leucina 
▫ Queijo : degradação da caseína da nata por germes proteolíticos 

da poluição 
▫ Metálico: oxidação rápida da gordura e metais dos materiais de 

processamento 
▫ Ranço, estábulo- lavagem insuficiente ou de produtos com que 

esteve em contato e próximos do lugar de armazenamento. 
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Defeitos (cont) 

• Textura pastosa – granulosa: glicerídeos formam 
grandes cristais , falta de coesão pela pouca 
quantidade de oleína livre 

• Arenosa_ cristalização de grânulos de manteiga 
durante o esfriamento formados antes da 
pasteurização e que se funde durante a mesma 

• Oleosa:presença de oleína livre em excesso, líquida 
a temperatura ambiente. 

• Salga- excessiva, mal distribuída 
• Apresentação: embalagem inadequada, má 

apresentação defeitos da confecção. 
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Escala de pontos da classificação estabelecidas 

pela legislação federal e estadual 

ATRIBUTO intensidade pontos 

SABOR máximo 50 

AROMA máximo 30 

TEXTURA máximo 10 

SALGA máximo 5 

APRESENTAÇÃO máximo 5 

QUALIDADE 

EXTRA de 85   -  95 

PRIMEIRA de 75   -  84 

SEGUNDA de 60  -  74 
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Batedora contínua de manteiga 
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Movimento da manteiga do batedor 

a) Com placas  b- sem placas 
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Transformações bioquimicas durante a 

transformação da nata 
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Pasteurização rápida  TCP 
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Placas  de TCP 
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Planta de processamento de leite 
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Recravamento 
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ENVASAMENTO 

TETRAPACK 
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ENVASAMENTO 

TETRABRICK 
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