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Prezado Cliente

RATIONAL SelfCookingCenter® – o coração da sua cozinha
As necessidades de seus clientes aumentam constantemente; espera-se uma flexibilidade 
máxima apresentando a melhor qualidade e o menor preço possível. A cocção de carne e frango 
sempre precisou de um alto nível de monitoramento, anos de experiência e ficar horas ao lado do 
equipamento de produção.

Com o SelfCookingCenter® você pode lidar facilmente com esses desafios. Descubra nas páginas 
seguintes como você pode:

›  assar, refogar e ferver durante a noite com o toque de um botão. Permitindo-o utilizar seu 
SelfCookingCenter® 24 horas por dia.

›  preparar vários produtos diferentes ao mesmo tempo em uma carga mista.

›  com Sous-Vide (Cocção à Vácuo) novas possibilidades são apresentadas e aprenda como 
otimizar processos de produção e a aumentar os períodos de armazenagem.

Nas páginas seguintes, os chefes da RATIONAL reuniram em uma lista abrangente dicas e 
informações práticas, explicando como você pode utilizar seu SelfCookingCenter® ainda melhor.

Você também pode entrar em contato com um chefe da RATIONAL diretamente usando nossa 
ChefLine®. Ficamos muito contentes em responder qualquer dúvida de culinária que você possa 
ter sobre o SelfCookingCenter®.

(11) 3071-0018

Os chefes da RATIONAL desejam a você todo o sucesso ao descobrir seu SelfCookingCenter®.
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1. Cocção noturna em um piscar de olhos

1.1. Os benefícios da cocção noturna
›  Sem necessidade de monitoramento ou controle
›  Carne extremamente macia e suculenta
›  Capacidade de ganho com 24 horas de uso
›  Redução do encolhimento e produção maior
›  Economia de energia não usando picos de energia
›  Maior flexibilidade preparando diferentes produtos de diversos tamanhos em uma única carga 

mista
›  Qualidade excepcional de armazenamento para temperos
›  Seguro e higiênico com o toque de um botão

1.2. Os ajustes
›  A cocção noturna está presente nos seguintes processos: assado noturno a brasa,refogado 

noturno e aves assado noturno.
›  Temperaturas de núcleo recomendadas e exemplos de cargas mistas podem ser encontrados nas 

descrições dos processos de cocção individual.
›  Com frango sempre selecione uma temperatura de núcleo higiênica de pelo menos  

162 °F (72 °C).

1.3. Pré-aquecimento e carregamento
›  Após a fase automática de “pré-aquecimento”, o SelfCookingCenter® o informará para “carregar”. 

Por razões higiênicas a sonda de núcleo deve estar dentro da câmara de cocção durante o pré-
aquecimento, o alimento deve estar bastante frio antes do carregamento.

›  Com produtos de vários tamanhos, coloque a sonda de temperatura de núcleo no menor 
produto. Em seguida, uma fase de maturação e de retenção da temperatura interna do  
alimento é solicitada pata atingir a temperatura de núcleo desejada em todos os produtos  
(por kilo, 1,5-2 horas)

›  Com assados muito grandes, onde a sonda de temperatura de núcleo não alcança o centro, o 
SelfCookingCenter® calculará automaticamente o tempo de cocção necessário.

1.4. A maturação
›  A “maturação” lenta em baixas temperaturas reduz o encolhimento, portanto, seus produtos 

ficam extremamente macios e suculentos.
›  Devido ao processo de cocção moderada, produtos com recheio mantêm seu formato, sendo 

assim, mais fácil para cortar. Isto o ajuda a atingir uma produção máxima.
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1.5. Maturação e retenção da temperatura interna do alimento
›  Quando alcançar a temperatura de núcleo desejada, o processo de cocção se finalizará e avançará 

automaticamente para uma fase de “maturação e retenção da temperatura interna do alimento”. 
Posteriormente, os produtos serão mantidos na temperatura de núcleo desejada por até 24 
horas, evitando-se a “super cocção”.

›  Com a maturação mais rápida, mesmo uma carne mais nova ficará perfeitamente maturada e 
apresentará um resultado extremamente macio. Isto permite comprar produtos mais em conta e 
reduzir os custos ainda mais.

›  Para impedir que carnes muito maturadas e produtos menores fiquem muito tenros, não devem 
ser deixados em “maturação e retenção da temperatura interna do alimento” por períodos 
extensos.

›  Para conseguir um encolhimento mínimo recomendamos uma curta fase de “maturação e 
retenção da temperatura interna do alimento”.

   Se a luz cair durante o preparo sob baixas temperaturas, o percurso de cocção será 
interrompido. Se a queda de energia durar menos de 15 minutos, o percurso de cocção 
continuará. Se a queda de energia durar mais de 15 minutos, o equipamento altera-se para o 
modo de espera (standby) após a queda de energia. O percurso de cocção deve ser reiniciado 
para terminar de preparar o alimento. 
A cocção noturna RATIONAL é segura e higiênica. O parecer oficial do instituto de higiene e 
tecnologia para alimentos pode ser encontrado na página 35.
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2. O processo “assar noturno”

O processo “assar noturno” é adequado para todos os produtos de frango e carne de tamanho 
grande. Os produtos são selados e cozidos em modo brando com o toque de um botão. 
A carne ficará extremamente macia e suculenta. Existe também uma etapa de coloração extra para 
assados com crosta.

Figura: Gráfico mostrando a sequência da cocção noturna.

2.1. O preparo
›  Coloque a carne bem temperada e levemente untada em um recipiente esmaltado de granito 

ou simplesmente coloque sobre uma grade de aço inoxidável. Pode ser colocado um recipiente 
fundo embaixo da grelha para coletar os líquidos, que podem ser usados como base para um 
excelente caldo.

›  Cozinhe no vapor carnes grandes durante 10 minutos antes de assar. Isto permite a casca ser 
cortada e temperada facilmente. Com carnes finas, tais como, panceta, coloque uma batata crua 
sob o assado para impedir qualquer depressão e ajudar os líquidos a escorrerem. Isto também 
ajuda a proporcionar uma crosta levemente crocante.

Rosbife temperado Panceta cortada e cozida no vapor Ossobuco de vitela temperado

32 °F
0 °C 

243 °F
120 °C

320 °F
160 °C

Variação de temperatura

0

162 °F
72 °C 

10 min to 24 h

Temperatura

Resfriamento 
progressivo

Fase de 
selagem

Fase de maturaçãoFase de retenção da temperatura 
interna do alimento (CTis = CTset)

392 °F
200 °C 

Fase de pré-
aquecimento

�

122 °C
50 °C 

212 °F
100 °C

302 °F
150 °C 

0h Tempo de cocção
�

Temperatura 
da câmara

Temperatura Delta-T
Temperatura 
de núcleo
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Dica: Preparando um molho 
Coloque alguns ossos e vegetais misturados com um pouco de óleo e purê de tomate em um 
recipiente esmaltado de granito (60mm) e carregue isto juntamente com o assado. Após a fase 
de selagem, deglacear com o caldo. Desta maneira, você cria uma base perfeita para um molho 
delicioso. Vegetais que douram rapidamente, tais como, alho-poró ou aipo devem ser adicionados 
posteriormente.

2.2. Os ajustes
2.2.1. A selagem automática
›  A intensidade da selagem é escolhida selecionando o nível de  

coloração de baixo para alto. Uma coloração mais clara  
apresentará um encolhimento mínimo. 

›  Condimentos, ervas e marinadas que douram rapidamente produzirão uma coloração mais forte 
na carne. Deve ser selecionado um ajuste para uma menor coloração.

›  A alta temperatura de selagem mata qualquer bactéria da superfície e permite uma cocção segura 
higienicamente a baixas temperaturas.

›  Quando for selecionar o nível da coloração, considere que assados com crostas também 
receberão uma coloração intensa ao final apresentando uma camada crocante antes de servir.

Dica: 
A função “sem abrir” também oferece a possibilidade para carnes menores, pré-seladas e pedaços 
de frango serem preparados de modo brando. A fase de selagem é removida e o processo de 
cocção inicia-se diretamente com a cocção lenta e branda. Carnes excepcionalmente macias como, 
por exemplo filé de vitela, não são apropriadas para uma fase de maturação longa.

Selecione Carne Selecione Assar durante a noite Selecione os resultados desejados, 
quando preferir sem selagem.

claro escuro

claro escuro

mal pas. bem pas.

Assar Saltear

Assar
com crosta

Grelhar 
natural

Assar durante
a noite Empanados

BrasearCozimento 
noturno
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2.2.2 Os ajustes
›  Selecione seu resultado pessoal de médio para bem passado ou  

ajuste você mesmo a temperatura de núcleo para o grau exato.
›  Devido ao método de cocção lento e moderado, recomenda-se uma temperatura de núcleo de 

até 50 °F (10 °C) mais baixa que em métodos de cocção tradicionais.
›  Com produtos de frango, recomenda-se uma temperatura de núcleo mínima de pelo menos  

162 °F (72 °C). As normas de procedimento HACCP específicas de cada país devem ser seguidas.

2.2.3. Ajustes recomendados

Produto temperatura de núcleo coloração tempo de cocção
Lombo de porco 4 lbs (2 kg) 162 – 167 °F (72 – 75 °C) média ca. 4 hrs.
Joelho de porco 3 lbs (1,5 kg) 162 – 167 °F (72 – 75 °C) baixa ca. 4 hrs.
Rocambole de carne 2 lbs (1 kg) 155 – 162 °F (68 – 72 °C) baixa ca. 2 hrs.
Patinho de vitela 6 lbs (2,5 kg) 162 – 167 °F (72 – 75 °C) baixa ca. 4 hrs.
Paleta de vitela 9 lbs (4 kg) 162 – 167 °F (72 – 75 °C) baixa ca. 4 hrs.
Lombo de vitela 7 lbs (3 kg) 136 – 144 °F (58 – 62 °C) baixa ca. 2 hrs.
Rosbife 7 lbs (3 kg) 126 – 133 °F (52 – 56 °C) média ca. 3 hrs.
Pernil de cordeiro 4 lbs (2 kg) 126 – 133 °F (52 – 56 °C) média ca. 3 hrs.
Filé de boi 4-5 lbs 126 – 133 °F (52 – 56 °C) média ca. 2 hrs.

2.2.4. Pré-aquecimento e carregamento
›  Após a fase automática de “pré-aquecimento”, o SelfCookingCenter® informará para você 

“carregar”. Por razões higiênicas a sonda de núcleo deve estar dentro da câmara de cocção 
durante o pré-aquecimento, o alimento deve estar bastante frio antes do carregamento.

Pré-aquecer Carregar, colocar a sonda de 
temperatura de núcleo

Maturação

maturar

mal pas. bem pas.

claro escuro claro escuro

mal pas. bem pas. mal pas. bem pas.
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›  Com produtos de vários tamanhos, coloque a sonda de temperatura de núcleo no menor 
produto. Em seguida, uma fase de maturação e retenção da temperatura interna do alimento 
suficiente é solicitada para atingir a temperatura de núcleo desejada em todos os produtos  
(por lbs (kg) 1,5-2 horas)

›  Com assados muito grandes, onde a sonda de temperatura de núcleo não alcança o centro, o 
SelfCookingCenter® calculará automaticamente o tempo de cocção necessário.

Dica: 
O processo “Assar” oferece a possibilidade de preparar vários produtos juntos. Mesmo quando 
eles necessitam de um diferente grau de cocção. Somente selecione a função “Continuar a media” 
(página 28).

2.2.5. A coloração final
›  Após a “maturação” moderada e chegando na fase de  

“maturação e retenção da temperatura interna do alimento”, o 
SelfCookingCenter® oferece a opção de colorir e deixar crocante sua carne com o toque de um 
botão. A coloração final permite assados obterem uma crosta crocante com coloração intensa.

›  Escolha uma temperatura de núcleo um pouco menor quando estiver preparando assados 
menores, pois eles continuam sendo assados durante a fase de coloração.

›  Produtos e assados que devem permanecer rosados, por exemplo, rosbife, não são adequados 
para uso com a coloração final. As altas temperaturas podem fazer com que uma borda cinza 
apareça.

›  Com uma carga mista contendo vários assados, qualquer um que você não queira que fique mais 
dourado deve ser removido antes de selecionar a função de coloração.

›  Se o assado ainda nao está ao seu ponto depois do gratinar, com tecla „continuar“pode prolongar 
o gratinado com os minutos adquado.

Selecione a coloração final Selecione o resultado desejado Panceta com crosta

maturar+
manter

claro escuro

claro escuro claro escuro

mal pas. bem pas.
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Dica: 
Seus assados podem ser removidos e resfriados após atingirem a fase de “maturação e retenção 
da temperatura interna do alimento”. Isto oferece grandes benefícios quando estiver produzindo 
uma grande quantidade de carne com crosta que será servida no dia seguinte. Antes de servir, 
selecione no Finishing® o processo de “coloração” e conclua somente as carnes que ainda não 
foram finaliza-das. Os assados pré-preparados ficarão automaticamente com uma casquinha e 
estarão prontos para servir muito mais rápido. Isto também permite um melhor planejamento 
para servir.

2.3.  Carga mista “noturna” 
Você também pode assar vários produtos de diferentes tamanhos juntos em uma carga. O grau 
desejado de cocção deve ser o mesmo para cada produto e a sonda de temperatura de núcleo deve 
ser colocada no assado menor. Em seguida, uma fase de maturação e retenção da temperatura 
interna do alimento suficiente é solicitada para atingir a temperatura de núcleo desejada em todos 
os produtos (por lbs (kg) 1,5-2 horas) ou simplesmente deixá-los durante a noite. 

Produtos Temperatura  
de núcleo

Selagem Coloração

Lombo de porco, panceta, ossobuco 
de vitela, paleta de vitela, Pato/Ganso, 
Rocambole de carne de 2 kg, Costela de ripa 
limpa

155 – 162 °F  
(68 – 72 °C)

baixa média

Lombo de vitela, Lombo de porco, Tender 136 – 144 °F 
(58 ›  62°C)

média clara

Rosbife, Pernil de cordeiro, Pernil de veado, 
Lombo de veado

126 – 136 °F 
(52 – 58 °C)

média não apropriado

Cargas mistas com a mesma 
temperatura de núcleo

Cargas mistas com a mesma 
temperatura de núcleo

Cargas mistas com a mesma 
temperatura de núcleo
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O processo de cocção “refogar” é apropriado para todos os produtos de frango e carne que 
são preparados tradicionalmente em um molho ou caldo. Uma fase automática de retenção da 
temperatura interna do alimento também permite que você prepare esses produtos durante a 
noite. 

3.1. O preparo
›  Coloque os produtos temperados e levemente untados, por exemplo, bife a rolê, goulache ou 

carne refogada em um recipiente esmaltado de granito com altura de 60 mm.
›  Para um molho mais saboroso, coloque um pouco de vegetais, raízes ou tubérculos, com um 

pouco de óleo junto com purê de tomate sob os produtos.
›  Deixe um pequeno espaço entre cada produto para permitir um dourado uniforme. Vegetais que 

douram rapidamente, tais como alho-poró ou aipo devem ser colocados mais tarde.
›  Cubra os produtos com um pouco de farinha para ajudar a engrossar o molho.

Dica: 
Vegetais pré-cozidos também podem ser usados para refogar no SelfCookingCenter® e é possível 
refogar em um recipiente GN padrão.

3.2. Os ajustes
3.2.1. A selagem automática
›  O nível de douração e a intensidade da selagem são  

determinados selecionando o nível de selagem de baixo para alto.
›  Condimentos, ervas e marinadas com douração rápida produzirão uma coloração mais forte na 

carne. Deve-se selecionar um ajuste de menor coloração.

3. O processo de cozimento de carne “Cozinhar em vapor“

Carne refogada com vegetais, Selecione Carne Selecione Brasear

claro escuro

Assar Saltear

Assar
com crosta

Grelhar 
natural

Assar durante
a noite Empanados

BrasearCozimento 
noturno
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Produto Nível de selagem Tempo de cocção
Charutos de repolho baixo ca. 1 hrs.
Frango em vinho tinto médio ca. 1 hrs.
Ragu de vitela, ragu de veado, cordeiro ao curry, 
bife a role

médio ca. 2 hrs.

Carne refogada, ossobuco de cordeiro médio ca 4 hrs.
Ossobuco, rabo de boi, goulache alto ca. 2 hrs.

3.2.2. Pré-aquecimento e carregamento
›  Após a fase automática de “pré-aquecimento”, o SelfCookingCenter® informará que você precisa 

“carregar”. Por razões higiênicas, a sonda de núcleo deve estar dentro da câmara de cocção durante 
o pré-aquecimento, o alimento também deverá estar bastante frio antes do carregamento.

›  Quando estiver refogando goulache ou ragu, coloque a sonda de núcleo em mais de um pedaço de 
carne para garantir um melhor resultado.

3.2.3. Adicionando líquido
›  Após a fase de selagem (20-30 minutos) você será informado para adicionar o caldo, vinho 

cozido, água ou molho, que devem ser colocados frios.
›  Cubra totalmente os produtos com líquido e, em seguida, cubra o recipiente com outra bandeja 

ou tampa.
›  Alho-poró, condimentos e temperos devem ser adicionados agora para ajudar a conservar os 

sabores.

Dica: 
Pode-se adicionar um molho pré-preparado ou adequado antes da fase de selagem. Neste caso, 
não será necessário abrir a porta. Selecione o programa assar “claro“.

Selecione o nível de selagem, 
pré-aquecer

Carregue, coloque a sonda de 
temperatura de núcleo

Adicione algum líquido ou pule 
adicionar líquido

fino grosso fino grosso

claro escuro claro escuro
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3.3. Refogar “noturno”
O processo “refogar” permite a preparação de seus produtos durante a noite. Logo que o 
processo se finalizar, você será informado que seus produtos estão prontos. Caso a porta não 
seja aberta, o processo progredirá automaticamente para a fase – “maturação e retenção da 
temperatura interna do alimento”. Isto permite manter seu produto por até 24 horas.

Dica: 
Primeiro o molho deve ser engrossado , depois o processo ser finalizado. Um pouco de manteiga 
fria fornece uma boa cobertura e também proporcionará uma espessura adicional.

3.4. Cargas mistas “noturnas” 
Produtos diferentes que são do mesmo tamanho também podem ser preparados juntos em uma 
carga. 
 
Produto Nível de 

selagem
Ragu de veado, cordeiro ao curry, goulache de porco, ossobuco médio
Bochechas de boi, roulards, goulache de carne, rabo de boi alto
Carne refogada médio

3.5. Finishing® Automático 
O SelfCookingCenter® reduz automaticamente a temperatura da câmara para impedir a cocção 
excessiva dos produtos durante a fase de “maturação e retenção da temperatura interna do 
alimento”, antes de servir é só selecionar o botão Finishing® e seus produtos serão aquecidos a 
uma temperatura para servir definida (dependendo do tamanho da carga 20-30 minutos).

Maturação automática + Retenção 
da temperatura interna do 
alimento após a cocção

Selecione Finishing® antes de 
servir

Carne refogada

maturar+
manter

maturar+
manter

fino grosso fino grosso

claro escuro claro escuro



16

Cocção noturna, cargas mistas, Sous-Vide

O processo de “cozimento noturno” é apropriado para todas as carnes que são tipicamente 
preparadas em um líquido. A função de retenção da temperatura interna do alimento também 
permite que você prepare seus produtos durante a noite. 

4.1. O preparo
›  Coloque sua carne junto com vegetais, tubérculos e raízes, e com os temperos em um recipiente 

GN fundo (65 mm) e preencha até a metade com água. Deste modo você também produzirá um 
caldo espesso e saboroso.

›  Cebolas, alhos-poró e cogumelos podem provocar a descoloração da carne.

4.2. Os ajustes
4.2.1. Delta-T 
›  O ajuste “suave” deve ser selecionado para produtos que  

permanecem por períodos prolongados (durante o dia ou durante a 
noite) na câmara de cocção. A temperatura de cocção é muito baixa 
e cozinha o alimento de modo bastante lento e suavemente. Este ajuste produz um encolhimento 
mínimo.

›  O ajuste “rápido” deve ser selecionado para produtos que precisam ser servidos rapidamente. A 
temperatura de cocção é muito mais alta e os períodos de cocção serão reduzidos.

4. Processo de cozimento de carne "cocção noturna"

A temperatura Delta-T é a diferença de temperatura entre a temperatura de núcleo e a temperatura da câmara.

32 °F
0 °C 

243 °F
120 °C

320 °F
160 °C

Variação de temperatura

0

162 °F
72 °C 

10 min to 24 h

Temperatura

Resfriamento 
progressivo

Fase de 
selagem

Fase de maturaçãoFase de retenção da temperatura 
interna do alimento (CTis = CTset)

392 °F
200 °C 

Fase de pré-
aquecimento

�

122 °C
50 °C 

212 °F
100 °C

302 °F
150 °C 

0h Tempo de cocção
�

Temperatura 
da câmara

Temperatura Delta-T
Temperatura 
de núcleo

suave rápido
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4.2.2. O grau de cocção
›  Selecione o resultado desejado de mal passado para bem passado 

ou ajuste você mesmo a temperatura de núcleo para o grau exato.
›  Devido ao método de cocção lento e brando, recomenda-se uma temperatura de núcleo de até 

50 °F (10 °C) menor que os métodos de cocção tradicionais.

Produto Temperatura de núcleo Delta-T Tempo de cocção
Porco salteado 158 – 162 °F (70 – 72 °C) Lento ca. 2 hrs. 
Presunto 7 lbs (3 kg) 158 – 162 °F (70 – 72 °C) Lento ca. 4 hrs.
Terrine 2 lbs (1 kg) 162 – 172 °F (72 – 78 °C) Lento ca. 1 hrs.
Carne ensopada 4 lbs (2 kg) 172 – 180 °F (78 – 82 °C) médio ca. 3 hrs.
Peito de boi 7 lbs (3 kg) 180 – 185 °F (82 – 85 °C) rápido ca. 4 hrs.
Caldo apurado 8 litros 185 °F (85 °C) rápido ca. 2 hrs.

Dica: Caldo apurado 
O SelfCookingCenter® oferece a possibilidade de apurar caldos durante a noite. Coloque o caldo 
frio junto com os temperos e apure os ingredientes em um recipiente GN fundo de 65 mm. Em 
seguida, selecione o ajuste Delta-T lento e uma temperatura de núcleo de 185 °F (85 °C). Use a 
posição auxiliadora para colocar a sonda de núcleo no meio do líquido.

Carne ensopada e vegetais Selecione Carne Selecione Cozimento noturno

mal pas. bem pas.

Assar Saltear

Assar
com crosta

Grelhar 
natural

Assar durante
a noite Empanados

BrasearCozimento 
noturno
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4.2.3. Pré-aquecimento e carregamento
›  Após a fase automática de “pré-aquecimento”, o SelfCookingCenter® o informará para 

você “carregar”. Por razões higiênicas, a sonda de núcleo deve estar dentro da câmara da 
cocção durante o pré-aquecimento, o alimento também deverá estar bastante frio antes do 
carregamento.

›  Com produtos de vários tamanhos, coloque a sonda de temperatura de núcleo no menor 
produto. Em seguida, uma fase de maturação e retenção da temperatura interna do alimento 
suficiente é solicitada para atingir a temperatura de núcleo desejada em todos os produtos  
(por lbs (kg) 1,5-2 horas)

›  Com assados muito grandes, onde a sonda de temperatura de núcleo não consegue atingir o 
centro, o SelfCookingCenter® calculará automaticamente o tempo de cocção necessário.

Selecione o resultado desejado, 
pré-aqueça a carga,

Coloque a sonda de temperatura 
de núcleo

Finalizado ou...

suave rápido suave rápido

mal pas. bem pas. mal pas. bem pas.

fim
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4.3. Carga mista “noturna”
Você também pode preparar vários produtos de diferentes tamanhos juntos em uma carga. 
O grau de cocção desejado deve ser o mesmo para cada produto e a sonda de temperatura de 
núcleo deve ser colocada no menor assado. Em seguida, uma fase de maturação e retenção da 
temperatura interna do alimento suficiente é necessária para atingir a temperatura de núcleo 
desejada em todos os produtos (por lbs (kg) 1,5-2 horas).

Produto Temperatura de núcleo Delta-T
Tender, presunto, vitela cozida 155 – 162 °F (68 – 72 °C) lento
Língua de boi, paleta de cordeiro cozida,  
carne cozida

162 – 172 °F (72 – 78 °C) lento 

Peito de boi, miolo de boi 172 – 180 °F (78 – 82 °C) lento
Caldo apurado 185 °F (85 °C) lento

... maturação e retenção da 
temperatura interna do alimento 
automáticas

Carne ensopada macia

suave rápido

mal pas. bem pas.

maturar+
manter
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5. Processo de cozimento de aves „Assar noite”

O processo de cozimento com aves, assados noturnos, presta-se para a produção tanto individual 
com em grande quantidade, patos, gansos e perus inteiros que deseja servir ao mesmo dia ou 
no dia seguinte. Simplesmente a partir da tecla ave liga-se automaticamente e depois cozinham 
suavemente. Cozidas assim obtêm-se carnes particularmente suaves e tenras. No fim do 
cozimento as aves passam automaticamente a fase de temperatura mantida. Antes de servir 
selecione um programa para carnes crocantes se desejar.

5.1. O preparo
Durante a preparação coloque as aves bem temperadas ou marinadas sobre uma grelha de aço 
inoxidável ou diretamente sobre os legumes. Para recolher a gordura e os molhos do cozimento, 
coloque em um recipiente de granito por baixo da grelha.

Dica: 
Acrescentando mais especiarias, maçãs e etc. os legumes poderá ser utilizados após o cozimento 
para prepara um delicioso molho. O alho-poró, aipim e outros legumes que dourem facilmente, 
convêm colocá-los no final do cozimento. 

5.2. Os ajustes
5.2.1 O cauterizado automático
›  Com a seleção do nível de cauterizar do baixo para o alto, determina-se a intensidade de 

cauterizar dourando se assim lhe convier.
›  Selecionando uma temperatura de cauterização baixa, as perdas de pós-cozimento são 

menores. As aves marinadas com misturas açucaradas, condimentos concentrados, douram-se 
rapidamente. Neste caso convém selecionar um nível de dourar mais baixo. 

›  O cauterizado em altas temperaturas destrói as bactérias nocivas nas superfícies dos alimentos. 
Isto avalia a higiene alimentar das aves inclusas a temperaturas baixas do núcleo. 

›  Quando selecionar uma temperatura de cauterizar baixa, tenha certeza que o gratinado oferece 
aos produtos uma cor mais intensa, mais crocante e um aroma mais intenso.

Frango com vegetais Selecione frango Selecione „Assar noite”

Grelhar Pato 
a Beijing

Empanados Pato / Ganso

Assar noiteBrasear

Cozer
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Dica:
Selecione “dourar/claro” se deseja dourar as aves por si mesmo. Neste caso, O 
SelfCookingCenter® passa diretamente ao modo de cocção delicada. A fase de cauterizar 
elimina-se e o processo começa diretamente com o cozimento lento e delicado das aves. 

5.2.2 O grau de cozimento
Selecione as preferências de mal passado ou bem passado ou  
ajuste a sonda térmica ao grau conveniente. O cozimento lento e  
delicado permite trabalhar com temperaturas de núcleos mais baixos. 

Atenção 
Para o cozimento de aves de qualquer tipo trabalhe sempre com uma temperatura de 72° C com o 
mínimo e observe as especificações HACCP regionais e/ou nacionais.

Produto Temperatura do 
núcleo

Cauterizar Tempo

Ganso 5 kg 72 °C – 75 °C médio aprox. 4 horas
Pato, 2.5 kg 72 °C – 75 °C médio aprox. 3 horas
Peru, 6 kg 72 °C – 75 °C médio aprox. 5 horas ?

5.2.3. Pré-aquecimento e carregamento
›  Após a fase automática de “pré-aquecimento”, o SelfCookingCenter® informará que você 

precisa “carregar”. Por razões higiênicas, a sonda de núcleo deve estar dentro da câmara de 
cocção durante o pré-aquecimento, o alimento também deverá estar bastante frio antes do 
carregamento.

›  Com produtos de vários tamanhos, coloque a sonda de temperatura de núcleo no menor 
produto. Em seguida, uma fase de maturação e retenção da temperatura interna do alimento 
suficiente é solicitada para atingir a temperatura de núcleo desejada em todos os produtos (por 
lbs (kg) 1,5-2 horas).

Selecione o resultado desejado Pré-aqueça a carga, coloque a 
sonda de temperatura de núcleo

Maturação automática + Retenção 
da temperatura interna do 
alimento após a cocção

mal pas. bem pas.

claro escuro claro escuro

mal pas. bem pas. mal pas. bem pas.

maturar+
manter
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5.2.4 O gratinado ou dourado final
›  Após a maturação delicada dos produtos e quando tiver alcançado a fase de temperatura 

mantida. “Maturar+ manter” o SelfCookingCenter® oferece possibilidade de gratinar as aves 
automaticamente, com um simples toque na tecla. 

›  O gratinado ou dourado final oferece às aves uma cor mais intensa e um ótimo crocante. 
›  Se as aves a gratinar são pequenas, convém selecionar uma temperatura de núcleo mais baixo, já 

que os alimentos cozinham facilmente. 
›  No caso de cargas mistas com diferentes tipos de aves, antes de retirar o gratinado, retire as 

peças que não tenham que dourar. Retire os recipientes com gordura e legumes; para evitar a 
formação de fumaça durante o gratinado. 

›  Se as aves ainda não estão ao seu gosto depois de gratinar, com a tecla ”continua tempo” pode 
prolongar o processo nos minutos necessários.

Dica:
Se precisar preparar grandes quantidades de aves com antecedência, para servir no dia ou no 
dia seguinte, quando tiver alcançado a fase de temperatura mantida „maturar+ manter”, retire as 
peças e resfrie-as. Para servir, selecione no Finishing® o processo de cozimento “Peças grandes 
dourar” e doure no momento as peças que necessite. Deste modo poderá organizar melhor as 
horas de serviço e dispor de aves prontas para servir no momento. 

5.3 Cargas mistas de "cocção noturna" 
Esta função oferece-lhe a possibilidade de trabalhar com cargas mistas; quer dizer: permiti-lhe 
cozinhar simultaneamente com aves de diferentes tipos e tamanhos. O grau de cozimento deve 
ser idêntico para todas as peças e a sonda térmica deve ficar sempre na peça menor. Neste caso é 
necessário uma fase de temperatura mais prolongada. (de 1,5 a 2 horas por quilo), para possibilitar 
uma melhor cocção noturna.

Selecionar "Peças grandes dourar" Selecionar os resultados 
desejados

Pato assado crocante

claro escuroclaro escuro

mal pas. bem pas.

maturar+
manter
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6. Cocção Sous-Vide

O SelfCookingCenter® com a opção Sous-Vide cria novas possibilidades para a produção de 
alimentos. O fluxo de trabalho aumenta a capacidade de produção de maneira mais eficiente e a 
qualidade do alimento é mantida constantemente.
Com Sous-Vide (Cocção a Vácuo), os alimentos são preparados e temperados antes da cocção em 
um saco a vácuo e, em seguida, são resfriados imediatamente.
Quando for utilizá-los, eles simplesmente são aquecidos novamente no saco a vácuo, são 
removidos e dependendo do produto, concluídos de várias maneiras.

6.1. Benefícios da Cocção Sous-Vide
›  Excelente qualidade do alimento com uma vida útil maior.
›  Sabor, cor, vitaminas e nutrientes naturais, permanecem intactos.
›  Redução do encolhimento devido às técnicas de cocção em modo brando.
›  Produção eficiente de fluxo de trabalho diário otimizado.
›  Qualidade constante do alimento.

6.2. A opção Sous-Vide da RATIONAL
O SelfCookingCenter® da RATIONAL com a opção Sous-Vide é apresentado com 2 sondas de 
temperatura de núcleo. Além da sonda de temperatura de núcleo padrão, uma sonda Sous-Vide 
mais fina somente com um ponto de medição na ponta é fornecida.
Para conseguir um melhor resultado, a ponta da sonda de temperatura Sous-Vide deve atingir o 
meio do produto.
As sondas podem ser trocadas por meio de um conector no lado externo do SelfCookingCenter®. 
Quando a sonda de temperatura Sous-Vide estiver conectada, somente os processos de cocção 
que são apropriados para Sous-Vide podem ser selecionados.

Sonda de temperatura de núcleo 
Sous-Vide

Conector da sonda de temperatura 
de núcleo

Temperatura de núcleo padrão 



24

Cocção noturna, cargas mistas, Sous-Vide

6.3. Possibilidades de uso
›  Sous-Vide é a solução perfeita para uma produção central entregar produtos pré-preparados 

para cozinhas satélites. Isto elimina uma super-produção cara, uma vez que cozinhas satélites 
somente concluem o que realmente é necessário.

›  Para “Serviço de Quarto”, componentes únicos ou pratos completos podem ser mantidos 
resfriados e porções individuais podem ser concluídas como e quando necessário. Com este 
modo de serviço, a equipe da recepção pode fornecer aos hóspedes refeições quentes 24 horas 
por dia.

›  Devido ao preparo saudável e brando, Sous-Vide é perfeito para dietas especiais e necessidades 
nutricionais. A conservação de aromas naturais, apresenta um sabor e paladar verdadeiros 
mesmo sem o uso adicional de sal.

6.4. O preparo
›  Coloque os produtos selados, crus ou bastante resfriados (máx 43 °F / 6 °C) juntos com 

temperos, marinadas e outros ingredientes que acentuam o sabor em um saco de encolhimento 
ou Sous-Vide a vácuo

›  Cebola, alho-poró ou alho devem ser escaldados anteriormente e o álcool deve ser fervido e 
resfriado antes de ser colocado no saco a vácuo.

›  Pratos assados e refogados devem ser selados antecipadamente e colocados juntos com as 
sobras da carne no saco a vácuo.

›  Aspire o ar dos produtos para que não tenha nenhum ar remanescente nos sacos.  
(90 % – 99 %).

Dica: 
A maioria das bactérias indesejáveis é encontrada na superfície da carne, portanto, recomenda-se 
escaldar ou selar os produtos antes de tirar o ar. As normas de procedimento HACCP específicas 
de cada país devem ser seguidas quando for escolher as temperaturas principais.

Vegetais crus a vácuo. Bifes a rolê com vegetais crus Porções de salmão com vegetais
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6.5. Os ajustes
"Cocção notuna" é apropriada para todos os produtos que precisam 
ser preparados durante longos períodos. Um Delta-T baixo (vide 
página 16) é apropriado para um método “Baixo-baixo”, no qual a 
temperatura de cocção é somente um pouco maior que a temperatura de núcleo.

“Estufar à la carte” é apropriado para produtos que precisam de uma 
temperatura maior 176 – 185 °F (80 – 85 °C) durante um período 
determinado de tempo. Por exemplo, frutas, vegetais e sobremesas.

No método “Alto-baixo”, os produtos são preparados a uma temperatura da câmara 
de 136 – 154 °F (58 – 68 °C) até a temperatura de núcleo ser atingida.  
O modo “Vapor” é mais apropriado, pois você pode colocar individualmente a cocção 
desejada e as temperaturas de núcleo.

6.6. Carregamento
›  Por razões higiênicas, tome cuidado para que todos os produtos estejam refrigerados antes de 

carregar (máx 43 °F / 6 °C).
›  Coloque uma tira de espuma de estrutura fechada no lugar onde posteriormente você irá inserir 

a sonda de temperatura de núcleo. Certifique-se que o saco está livre de sujeira e gordura antes 
de inserir.

› Insira a sonda de núcleo pela tira de espuma e na parte mais grossa do produto.

Dica: 
Pergunte em nosso ChefLine® sobre fornecedores de sacos a vácuo e tiras de espuma. 

Ossobuco de vitela com ervas Selecionar “carne” Selecionar “cozimento noturno” 

Cocção  
noturna

Estufar
à la carte

Assar Saltear

Assar
com crosta

Grelhar 
natural

Assar durante
a noite Empanados

BrasearCozimento 
noturno
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6.7. Exemplos de aplicação no processo "Cocção noturna"
Aqui você pode encontrar exemplos de produtos que são apropriados para o método “Baixo-
Baixo” e que precisam de um longo tempo de cocção.

Produto Delta-T Temperatura 
de núcleo

Tempo de 
Cocção

Preparo

Porco assado 41 °F (5 °C) 151 °F (66 °C) 24 hrs. Selar antecipadamente
Panceta 41 °F (5 °C) 151 °F (66 °C) 12 hrs. Crosta quando finalizado
Paleta de vitela 41 °F (5 °C) 151 °F (66 °C) 36 hrs. Selar antecipadamente
Peito de vitela 41 °F (5 °C) 151 °F (66 °C) 12 hrs. Selar antecipadamente
Ossobuco de vitela 41 °F (5 °C) 151 °F (66 °C) 48 hrs. Selar quando finalizado
Carne refogada 41 °F (5 °C) 151 °F (66 °C) 48 hrs. Preparar com molho
Coq au vin 41 °F (5 °C) 162 °F (66 °C) 11 hrs. Preparar com molho
Polvo 41 °F (5 °C) 151 °F (66 °C) 36 hrs. Marinado em vinho tinto 

cozido

Dica: 
O processo “grelhar à la carte” é perfeitamente adequado para selar seus produtos antes de tirar 
o ar ou após a cocção. A coloração e o tempo podem ser ajustados para adequar suas preferências 
individuais. Pode-se atingir melhores resultados em uma “bandeja Grill e Pizza” pré-aquecida. 

Importante: Os produtos preparados devem ser resfriados abaixo de 37 °F (3 °C) dentro de 90 
minutos em um resfriador ou em água gelada. Para conseguir uma vida útil máxima de até 21 dias, 
a temperatura de refrigeração não deve exceder 26 °F (2 °C).

Selecione o resultado desejado, 
pré-aqueça

Carregue, coloque a sonda de 
temperatura de núcleo

Fase de maturação e retenção da 
temperatura interna do alimento

suave rápido suave rápido

mal pas. bem pas. mal pas. bem pas.

maturar+
manter
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6.8. Exemplos de aplicação no processo “estufar à la carte”
Aqui você pode encontrar exemplos de produtos que precisam de um tempo de cocção menor 
com alta temperatura. Temperatura de cocção entre 176 °F (80 °C) e 185 °F (85 °C).
Dica: 
Coloque gorduras, temperos e outros ingredientes que realçam o sabor no saco a vácuo junto com 
os produtos. Isto produz combinações de sabor intenso para seu produto.

Produto Tempo Temperos e condimentos
Abacaxi 1 hrs. Açúcar mascavo, rum, baunilha
Chicória 1 hrs. Suco de laranja e essência, manteiga
Cenouras 90 min. Manteiga, gengibre, açúcar
Alcachofras 2 hrs. Azeite de oliva, suco de limão, tomilho
Aipo-rabanete 90 min Manteiga, caldo de legumes
Peras 30 min. Açúcar, baunilha, Pear Schnapps
Compota de ruibarbo 45 min. Açúcar, baunilha, vinho branco cozido

6.9. Exemplos de aplicação no modo de cocção “Vapor”
Aqui você pode encontrar exemplos de produtos que são apropriados para o método  
“Alto-Baixo” e que precisam de um curto tempo de cocção. Temperatura de cocção entre  
136 °F (58 °C) e 155 °F (68 °C).

Produto Temperatura de 
núcleo

Preparo

Rosbife 1 kg 145 °F (63 °C) Selar antecipadamente
Lombo de vitela 1 kg 147 °F (64 °C) Selar quando finalizado
Lombo de veado 1 kg 147 °F (64 °C) Caramelizar quando finalizado
Bife médio 300 g 145 °F (63 °C) Selar quando finalizado
Filé de peixe 300 g 129 °F (54 °C) Aspirar o ar com ervas aromáticas
Fígado de ganso 126 °F (52 °C) Marinado durante 24 horas e resfriado
Peito de pato 162 °F (72 °C) Sulcar a pele



28

Cocção noturna, cargas mistas, Sous-Vide

7. Cargas mistas com a função “continuar”

Os processos de cocção do SelfCookingCenter® que contém uma função “continuar” integrada 
são apropriados para todas as carnes de grande porte e produtos de frango que podem diferir 
no tamanho e precisam de graus diferentes de cocção. Simplesmente escolha a temperatura 
de núcleo desejada mais baixa. Todos os produtos devem ser carregados juntos e a sonda de 
temperatura de núcleo colocada no produto que precise da temperatura mais baixa. Por exemplo, 
rosbife 133 °F (56 °C). Quando alcançar a temperatura de núcleo desejada, retire o rosbife e 
coloque a sonda de temperatura de núcleo no produto com a próxima temperatura mais baixa. Por 
exemplo, ossobuco de vitela 172 °F (78 °C), os ajustes podem ser alterados no visor.
Logo que a porta for fechada, selecione a função “continuar”.
Este passo pode ser utilizado repetidamente.

7.1. Cargas mistas no processo “assar moderado”
Ideal para todos os assados grandes que você deseja assar junto.

Produto Temperatura de núcleo Coloração
1. Rosbife 133 °F (56 °C) média
2. Lombo de vitela 140 °F (60 °C) média
3. Lombo do porco 149 °F (65 °C) média
4. Costela do porco 172 °F (78 °C) alta
5. Ossobuco de vitela 172 °F (78 °C) alta

Carga mista com temperaturas 
principais diferentes

Reposição da sonda de núcleo após 
o primeiro produto ser finalizado

Feche a porta e selecione a função 
continuar

fim

claro escuro

mal pas. bem pas.



29

7.2. Cargas mistas com o processo de cozimento carne “refogada noturno“
Ideal para todos os assados que são tipicamente preparados em líquidos.
Produto Temperatura de núcleo Delta-T
1. Filé de vitela cozido 136 °F (58 °C) 20 °C
2. Tender 154 °F (68 °C) 20 °C
3. Vitello tonnato 167 °F (75 °C) 40 °C
4.Vitela cozida 172 °F (78 °C) 40 °C

7.3.  Cargas mistas no processo “ave assada”
Ideal para todos os frangos e pedaços de frango que precisam ficar bem dourados e crocantes. 
Produto Temperatura de núcleo Coloração
1. Peito de frango 162 °F (72 °C) Nível 4
2. Coxa de frango 190 °F (88 °C) Nível 4
3. Meio frango 190 °F (88 °C) Nível 4
4. Frango inteiro 190 °F (88 °C) Nível 2

Dica: 
Coloque algumas batatas cruas no recipiente sob o frango assado inteiro. As batatas irão absorver 
um pouco das gotas do caldo e ficarão prontas na mesma hora.

7.4. Cargas mistas no processo “aves cozidas”
Ideal para todos os frangos e pedaços de frango que são tipicamente cozidos ou preparados em 
líquidos.
Produto Temperatura de núcleo
1. Peito de frango 162 °F (72 °C)
2. Peito de peru 167 °F (75 °C)
3. Galetinho 172 °F (78 °C)
4. Frango para salada 190 °F (88 °C)

Dica: 
Coloque condimentos e ervas junto com o frango, os vegetais e o caldo todos em um recipiente. 
Isto produzirá um acompanhamento perfeito para sua carne.
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8. Cargas mistas com iLevelControl 

8. Cargas mistas com iLevelControl 

Os processos de cocção do SelfCookingCenter® com iLevelControl são apropriados para todos os 
produtos pequenos que são fritos, no vapor ou assados sem uma sonda de temperatura de núcleo. 
No iLevelControl, cada rack é monitorado separadamente e os tempos de cocção podem ser ajustados 
pelo segundo, isto permite preparar seus produtos como e quando for necessário de acordo com 
os pedidos. Esta flexibilidade permite ajustar aos desejos individuais de seus clientes, mesmo nas 
“horas de rush”.

8.1. Cargas mistas no processo “estufar à la carte”
Ideal para todos os produtos pequenos que são tipicamente feitos no vapor.
Produto Tempo Acessório
Espinafre ca. 3 min. Recipiente GN-perfurado
Ervilha torta ca. 4 min. Recipiente GN-perfurado
Cenouras fatiadas ca. 6 min. Recipiente GN-perfurado
Vagem, brócolis ca. 8 min. Recipiente GN-perfurado
Couve-flor ca. 10 min. Recipiente GN-perfurado
Cachorros-quentes ca. 10 min. Recipiente GN-perfurado
Linguiças cozidas ca. 13 min. Recipiente-GN / preenchido 

com água
Camarão ca. 4 min. Recipiente GN-perfurado
Frutos do mar congelados, filé de peixe ca. 6 min. Recipiente-GN 40 mm
Mexilhões ca. 8 min. Recipiente-GN 40 mm

Selecionar Finishing® Selecione “estufar à la carte” Selecione os parâmetros de 
cozimento

Grelhar
à la carte

Panif. assada
à la carte

Assar
à la carte

Cozer em vapor 
a la carte

Prato
à la carte

Recipiente
serviço

baixo alto

fino grosso

curto longo
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8.2. Cargas mistas no processo “grelhar à la carte”
Ideal para todos os produtos pequenos que são tipicamente fritos ou grelhados.
Produto Tempo Acessório recomendado Dica
Torrada ca. 3 min. Bandeja para assar
Bacon ca. 3,5 min. Bandeja para assar
Linguiças ca. 4 min. Bandeja para assar Levemente untado
Ovos fritos ca. 2 min. Multibaker Bandeja levemente 

untada
Peito de frango ca. 9 min. Granito esmaltado 20 mm Temperado e untado
Bife rápida ca. 2 min. Bandeja grill e pizza Temperado e untado
Bife médio 0,5 lbs ca. 8 min. Grelha CombiGrill Temperado e untado
Bife bem passado 0,5 lbs ca. 10 min. Grelha CombiGrill Temperado e untado
Peito de pato mal passado ca. 8 min. Bandeja grill e pizza Pele virada para baixo
Carré de cordeiro 1 lbs ca. 9 min. Grelha CombiGrill Temperado e untado
Almôndegas grandes ca. 10 min. Granito esmaltado 20 mm
Empanado, fresco ca. 6 min. Bandeja para assar Levemente untado
Empanado, congelado ca. 11 min. Granito esmaltado 20 mm Levemente untado
Cordon bleu, congelado ca. 13 min. Granito esmaltado 20 mm Levemente untado
Batata rústica ca. 10 min. Bandeja para assar Parcialmente 

descongelado
Pizzas pré-preparadas ca. 6 min. Bandeja grill e pizza
Tiras de peru ca. 5 min. Bandeja para assar Marinado e untado
Batata frita ca. 10 min. CombiFry® Parcialmente 

descongelado

Dica: 
A bandeja Grill e Pizza é boa especialmente para pequenos produtos que precisam de um curto 
tempo de cocção. A bandeja Grill e Pizza deve ser pré-aquecida e pode ser deixada dentro do 
SelfCookingCenter®.

Selecionar Finishing® Selecione “grelhar à la carte” Selecione os parâmetros de 
cozimento

Grelhar
à la carte

Panif. assada
à la carte

Assar
à la carte

Cozer em vapor 
a la carte

Prato
à la carte

Recipiente
serviço

claro escuro

fino grosso

curto longo
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8.3. Cargas mistas no processo “panificação assada à la carte” 
Uma grande seleção de produtos de panificação em um buffet de café da manhã é o início 
perfeito para o dia de cada hóspede. Com o SelfCookingCenter® você pode fornecer produtos de 
panificação assados a qualquer momento. Aqui estão somente alguns dos produtos de panificação 
convenientes que podem ser assados juntos no ajuste “"confeitaria com vapor”. Simplesmente 
selecione a coloração desejada de claro para escuro.

Produtos Tempo Acessórios
Croissants 15-17 min. Bandeja para assar
Pão doce 15-17 min. Bandeja para assar
Pão doce de nozes 15-17 min. Bandeja para assar
Pastéis de cereja 15-17 min. Bandeja para assar
Mini-pastéis de maçã 15-17 min. Bandeja para assar
Pãozinho misto 8-10 min. Bandeja para assar
Pãozinho integral 8-10 min. Bandeja para assar
Baguetes 12-15 min. Bandeja para assar
Baguete integral 12-15 min. Bandeja para assar
Ciabatta 13-15 min. Bandeja para assar
Doces assados 10-12 min. Bandeja para assar

Selecionar Finishing® Selecione  
“Panificação assada à la carte”

Selecione os parâmetros de 
cozimento

claro escuro

curto longo

Grelhar
à la carte

Panif. assada
à la carte

Assar
à la carte

Cozer em vapor 
a la carte

Prato
à la carte

Recipiente
serviço
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9. Opção de 3 sensores de temperatura do núcleo na prática

Se os preparativos estiverem prontos antes do serviço, o SelfCookingCenter® Senses é usado 
como dispositivo de saída. Com o iLevelControl®, agora todas as bandejas do aparelho podem, 
durante o serviço, ser usadas para grelhar, assar ou cozer a vapor.
Com a opção de 3 sensores de temperatura do núcleo, agora o sensor normal pode ser 
substituído, em caso de necessidade, por 3 sensores. Com a mudança dos sensores de 
temperatura do núcleo, todas as aplicações relevantes do iLevelControl® ficam automaticamente 
ao seu dispor. 

Preparação: 
Dependendo da composição do menu e do equipamento disponível na cozinha, é necessário 
decidir qual a aplicação que faz mais sentido. 
No nosso exemplo usamos a opção: assar. 
Agora os alimentos são preparados para o serviço nos carrinhos de compras correspondentes.

Cordeiros 56 °C Bovino 54 °C Bovino 60 °C Bovino 68 °C 
Peixe 50 °C Peixe 60 °C Pato 55 ºC Frango 72 ºC
Gratinados 75 ºC Acompanhamentos 

6min
Acompanhamentos 
8min

1min 
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Esta composição tem que ser adaptada ao respectivo menu. Assim, por exemplo, pode-se criar 
um carrinho de compras para o café da manhã, um para o menu de almoço e outro para o serviço 
do jantar. 
Obviamente, podem ainda ser guardadas refeições cronometradas, além de refeições aquecidas à 
temperatura do núcleo.

Utilização durante o serviço:
Agora o SelfCookingCenter® pode ser pré-aquecido com  iLevelControl® e utilizado de forma 
flexível durante o serviço. 
Agora, as diferentes refeições podem ser arrastadas para os níveis correspondentes usando a 
opção arrastar & soltar. 
Logo que os três sensores de temperatura do núcleo estejam sendo utilizados, nenhuma 
outra refeição pode ser selecionada com temperatura do núcleo. No entanto, as refeições 
cronometradas ainda podem ser colocadas.
Assim que as refeições controladas pelo sensor de temperatura do núcleo estejam prontas e um 
sensor fique novamente livre, as refeições com sensor de temperatura do núcleo são novamente 
selecionáveis na janela de seleção.

Dica:
Na opção de 3 sensores de temperatura do núcleo, espete sempre os sensores, tanto quanto 
possível, no centro do alimento para assegurar uma medição correta. 
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10. Certificado de Higiene 

Para produzir produtos perfeitos com cocção de baixa temperatura sob um ponto de vista de 
segurança higiênica – considerando em particular hospitais, etc. – devem ser seguidos os seguintes 
pontos:

Todos os preparos com carne e assados, incluindo frango, devem ser mantidos a uma temperatura 
de núcleo de + 162 °F (+ 72 °C).

Após a cocção, os pratos devem ser consumidos imediatamente ou resfriados abaixo de + 50 °F  
(+ 10 °C) dentro de duas horas com a ajuda de resfriadores rápidos para evitar a germinação de 
qualquer germe que possa existir.

Com cargas mistas, o sensor de temperatura deve ser inserido na maior peça de carne, assegurando 
que pedaços menores sejam automaticamente mantidos na temperatura de núcleo necessária. 
Quando estiver preparando frango recheado e outros assados particularmente grandes, atingindo 
a temperatura de núcleo de + 162 °F (+ 72 °C) pode levar algumas horas. Aqui deve ser assegurado 
que esta temperatura de núcleo seja mantida por pelo menos cinco horas antes do processo de 
cocção se finalizar. A princípio, recomendamos que a cocção noturna para frango recheado deva 
durar pelo menos dez horas.

Para assados e frango não recheados, recomendamos um tempo de cocção mínimo de oito horas. 
Devido ao frequente nível elevado de germes recomendamos selecionar uma temperatura de 
núcleo de + 185 °F (+ 85 °C) por dez minutos.

 Bestätigt durch Univ.-Prof. Dr. A. Stolle,  
Institut für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel, 
Ludwig-Maximilians-Universität München
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Rua Cincinato Braga, 500 
1° andar - Bela Vista
CEP 01333-010 - São Paulo - SP
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