
 

 

Filme de colágeno BECKDORIN 
 
 

RECOMENDAÇÕES TECNOLÓGICAS: 
 
 

O filme está totalmente pronto para uso. Não requer preparação preliminar antes do uso. 
Não pode ser embebido em água ou outras soluções e seco. É importante manter a umidade longe 
do filme ou rolo. As superfícies do aplicador com as quais o filme entra em contato durante o 
processo de enchimento devem estar secas. Manuseie o filme e o rolo de filme somente com as 
mãos secas. Se houver interrupção do processo produtivo por mais de 30 minutos, o rolo com filme 
de colágeno deve ser retirado do aplicador e colocado em um saco plástico para evitar que a 
umidade entre em contato com a superfície. 

O filme de colágeno é um material delicado, portanto, recomenda-se um manuseio 
cuidadoso ao aplicá-lo no aplicador. 

O filme de colágeno pode ser usado para fumar em temperaturas de até 76 ° C. O tempo de 
tratamento térmico é padrão, necessário para a produção de carnes defumadas. 
 
Tratamento térmico: 
 
Etapa 1 - secagem a 60 ° C por 20 a 40 minutos. 
Objetivo: durante o processo de secagem, o filme é irreversivelmente conectado à superfície do 
produto cárneo. 

Estágio 2 - fumar com fumaça seca a uma temperatura de 65 - 68 ° C por 15 - 30 minutos. Objetivo: 
dar ao produto uma cor uniforme. 

Etapa 3 - cozimento a uma temperatura de 70 ° C por 15-20 minutos, e posterior fervura ou fumagem 
com vapor a uma temperatura não superior a 76 ° C. 
 
Armazenamento 
 

O filme deve ser armazenado embalado em armazéns cobertos, secos, limpos, protegidos da 
luz solar, a uma temperatura de 10-20 ° C com umidade relativa de 50-70%, a uma distância de pelo 
menos 1 m de aparelhos de aquecimento, água e canos de esgoto ... 

O prazo de validade é: em embalagem lacrada 12 meses, em embalagem aberta - 14 dias. 
 


