


Os alimentos precisam ser bem conservados para 
que não percam o valor nutritivo e para que não 
apodreçam. Algumas maneiras de conservar 
alimentos são: resfriamento, congelamento, 
fervura, pasteurização, defumação e salga, dentre 
outros. Veja: 

RESFRIAMENTO: Quando guardados na geladeira os 
alimentos ficam em temperatura mais baixa, o que 
ajuda a conserva-los, pois dificulta o 
desenvolvimento de micróbios que apodrecem a 
comida. 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1022169635536557683&postID=6307812393513306874




CONGELAMENTO: Quando guardados em 
congelador ou freezer, os alimentos ficam 
em temperaturas muito baixas, fazendo 
com que fiquem conservados por mais 
tempo que na geladeira 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1022169635536557683&postID=6307812393513306874






FERVURA: A fervura é outra maneira de 
conservar os alimentos, pois mata os 
microorganismos. Alimentos cozidos são 
mais conservados que os crus 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1022169635536557683&postID=6307812393513306874








PASTEURIZAÇÃO: É um processo industrial que 
consiste em esquentar o alimento (65°C a 85°C) 
e a seguir resfriar rapidamente, matando os 
micróbios. 







DEFUMAÇÃO: É o processo de secar o alimento 
utilizando fumaça em um tipo de fogão chamado 
defumador. É muito utilizada para peixes, carnes e 
linguiças 



Como é feita a defumação? 
O componente mais importante do processo é a 
fumaça. Existem muitas formas de defumar, das mais 
artesanais até as mais industriais. 
 
A queima incompleta da madeira é a mais utilizada, 
pois adere à carne, conservando as suas propriedades 
com riqueza. A madeira da queima não deve ser 
resinada, mas dura, seca e de alta densidade. 
 
O sabor da carne e a sua coloração dependerão do tipo 
de madeira utilizado, assim como se ela é ou não 
descascada. A temperatura da queima também 
interfere no sabor final dos alimentos defumados e 
pode variar de 50ºC a 75ºC. 



SALGA: O processo de salgar o alimento é muito 
antigo e impede a proliferação de microorganismos, 
podendo ser usado na indústria ou em casa. Carne 
de sol, charque e bacalhau são exemplos. 
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