Cocção em baixas
temperaturas com o iVario®
Flexível. Saboroso. Eficiente.

Quando queremos mudar
algo, precisamos questionar
muita coisa.
Por que os equipamentos da cozinha são desligados assim
que a luz se apaga? Não seria mais eficiente produzir durante
a noite ou nos tempos ociosos? Com um iVario, por exemplo,
que trabalha ininterruptamente com potência e precisão.
Sem supervisão. Cozidos, ensopados, fundos: o processo de
cozinhar em baixas temperaturas da RATIONAL quase não
tem limites, apenas possibilidades. Para resultados no ponto,
saborosos da primeira a última fatia, quase sem perdas de peso.
E, graças à inteligência do iVario, exatamente como você deseja.
Todas as vezes.

Aproveite o dia (e a noite)
Aumente sua produtividade. Até
mesmo enquanto está dormindo.
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Guisar.

iVario 2-XS
Com um pacote de software adicional, você
também consegue ampliar a diversidade de
cocção do seu iVario 2-XS. O seu distribuidor
da RATIONAL poderá lhe auxiliar.

Não há restrições de tempo na
produção, apenas resultados.
Pouco esforço, muito sucesso com ragus, carne de panela,
ossobuco e bife a rolê: basta definir o resultado desejado
e pronto. O iVario assume todo o resto: preaquece, auxilia
ao refogar, chama quando for preciso adicionar líquido e
abastecer. Em seguida, ele cozinha com suavidade. Sem
perder a qualidade. E isso porque a inteligência de cocção
do iVario regula a temperatura de acordo com a quantidade
de carga, o tamanho e o estado dos produtos. Conforme as
suas especificações. O resultado: uma carne tenra, suculenta e
saborosa. E ela ainda pode ser mantida quente por várias horas
sem perder a qualidade.

4

Bem saboroso
Minimize as suas despesas,
aproveite o seu sistema
de cocção com eficiência
e garanta resultados
excelentes.
rational-online.com/br/
coccao-em-baixas-temperaturas
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Acessórios eficientes
A grelha para o fundo da cuba garante a
distância ideal entre o fundo da cuba e
a carne. Assim, o alimento é envolvido
pelo calor por todos os lados e cozinha
uniformemente.

Braseados.

Para todos que querem muito.
Com a função “cozinhar em baixas temperaturas”, os assados
grandes não são mais reduzidos quando o assunto é o preparo.
Porco assado, carne assada, cordeiro assado. Peças pequenas e
grandes. Tudo conforme as suas prescrições, tudo como você
deseja. Como de costume, você refoga a carne, coloca-a na
grelha do fundo da cuba, enche a cuba com o líquido, informa o
nível de cocção… E vai para casa. 14, 15 ou mais horas? Não tem
problema, o resultado ficará perfeito tanto na aparência quanto
na qualidade.
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As vantagens para você
Você ganha tempo de trabalho
sem perder a qualidade dos
alimentos.
rational-online.com/br/
coccao-em-baixas-temperaturas
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Cozinhar.

Fundos e caldos.
O preparo demorado e o esforço físico para
fazer fundos e caldos também são coisa do
passado a partir de agora. Esses alimentos
podem ser preparados no iVario do mesmo
modo: sem monitoramento.

Cozinha clássica com
preparo inteligente.
Lagarto, presunto, cupim, língua, peito bovino. Os clássicos.
Preparados delicadamente. Com muito sabor, sem grandes
esforços. Basta colocar o alimento frio no iVario, selecionar
o resultado desejado e o sistema de cocção regula todo o
resto. Ele utiliza, por exemplo, o método de cocção Delta-T
da RATIONAL, no qual a temperatura, inicialmente baixa, é
aumentada delicadamente junto com a temperatura de núcleo.
Para um processo de cocção delicado, para perdas de peso
mínimas e para alimentos de qualidade excelente. E, quando
desejado, o alimento ainda pode ser mantido por até 23 horas
até o momento do consumo sem perder a qualidade.
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Consiga mais
com menos esforço e menos
ingredientes. Mais sabor e
elogios dos clientes.
rational-online.com/br/
coccao-em-baixas-temperaturas
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Sous-vide.

Para que os seus clientes
sintam o verdadeiro sabor.
Saudável e muito fácil. Peixes, legumes e carnes no
método sous-vide. Para isso, basta preparar os produtos como
de costume e selá-los a vácuo marinados ou temperados.
Depois, cozinhe-os em banho-maria por um período maior em
baixas temperaturas. Nesse método, a temperatura da água na
cuba fica apenas um pouco acima da temperatura de núcleo
desejada, e o resultado são carnes especialmente macias quase
sem perdas de peso. Se quiser, você também pode preparar
diferentes alimentos simultaneamente.
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As vantagens para você
Produção flexível, retenção
dos aromas e dos nutrientes,
resultados delicados – sem
grandes esforços.
rational-online.com/br/
coccao-em-baixas-temperaturas
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Confitar.

Preparo extraordinário, sabor
inigualável.
Tipicamente francês, tipicamente saboroso: confitar. Os
alimentos são colocados em óleo ou na sua própria gordura
e preparados em uma temperatura constante. A arte está em
manter o líquido de cocção quente o bastante para atender
às prescrições de higiene e, por outro lado, atentar para que a
temperatura de núcleo de muitos produtos não ultrapasse um
determinado valor a fim de não comprometer a qualidade. A
solução: confitar com a inteligência de cocção do iVario. A carne
suína desfiada, as coxas de pato, os legumes e até as carnes e os
crustáceos ganham um sabor próprio.
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Muito especial
Carnes suculentas, legumes
aromáticos, peixes cozidos no
ponto – experiências cheias
de sabor preparadas com
simplicidade.
rational-online.com/br/
coccao-em-baixas-temperaturas
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ConnectedCooking
iVario Pro 2-S
O processo de cocção “Brasear” foi
concluído
ConnectedCooking
iVario Pro L
Relatório HACCP à disposição

ConnectedCooking.

Tudo em ordem e sob
controle.
ConnectedCooking
A potente solução de
conectividade da RATIONAL.
Para que você tenha tudo sob
controle.
rational-online.com/br/
ConnectedCooking
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Todo mundo está falando sobre conectividade. O iVario Pro
também tem a sua Pela porta WiFi padrão de fábrica, ele é
conectado ao ConnectedCooking, a plataforma de internet
segura da RATIONAL. A receita do peito de frango ficou boa?
Adicione-a agora a todos os sistemas de cocção conectados.
Não importa onde eles estejam. Como cada sistema de cocção
está sendo utilizado? Confira através do smartphone. Está
à procura de inspiração? Entre no banco de receitas. Quer
atualizar o software? Os sistemas de cocção são atualizados
automaticamente durante a noite. Precisa acessar os dados
HACCP? É só clicar.

RATIONAL Academy.

Treinamento contínuo
incluso.
Descubra tudo que você pode obter com o seu sistema de
cocção da RATIONAL com direcionamento profissional. Com
os seminários básicos gratuitos, você tem ideias, motiva seus
funcionários e consegue melhorar os processos do seu trabalho.
Ou agende um seminário especial pago sobre diversos assuntos
como banquete/Finishing, refeitórios, escolas e creches. O
acompanhamento individual é ainda mais personalizado: é você
quem determina o conteúdo.

Eventos e inscrições
Tel. (11) 3372-3000
info@rational-online.com
rational-online.com/br/academy
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