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Qué cal saber per
congelar la cam

La conservació deis productes
congeláis industrlalment
A mes a mes de congelar a
domicili productes frescos i plats
cíunats a casa, els congeladors
proporcionen la possibiJitat de
teñir reserves de productes congeláis industrlalment i permeten
compondré menús variats sense
teñir necessitat de desplapar-se
diáriament per fer les compres.
És, per tant, interessant conéixer
bé aquests productes í el 'que es
pot esperar de la seva utilització.
S'anomenen productes congeláis industrialemnt tots aquells
tractáts-a baixa temperatua amb
refredament molt rápid i amb vista a la seva consen/ació. Essencialment aquests productes son:
les carns i les menuderies, que ja
es congelen en l'escorxador o en
els magatzems frigorífics; animáis de caca o aus de crianpa;
peixos congelats en el momnet
de la seva captura, bé a bord del
vaixell o bé en els ports de pesca.
Tots aquests productes están
subjectes a totes les liéis i reglaments relatius a la protecció sanitaria I qualitativa deis productes alimentaria d'origen animal.
La c a d e n a del f r e d
Per tal d'assegurar una bona
conservació deis productes congelats, és indispensable mantenir-los de forma permanent a
una temperatura inferior o almenys igual a -18 graus centígrads. Aquesta condició és complida per l'organització de la
«cadena del fred», formada per
les següents cases: la fábrica de
congelació industraial; els dipósits frigorífics públics, que emmagatzemen els productes a la
sortida de fábrica i els conseiven
a temperatures compreses generalment entre els -25 graus C i els
-30 graus C; els camions o vagons frigorífics, que assoguren
el seu transport ais dipósits primaris o ais dipósits regionals; els
dipósits regionals, que serveixen per emmagatzemar els productes abans de Iliurar-los ais de-

El transport deis productes congelats al detallista s'efectuará amb vehicles de refrigerado o
frigorífics. (Foto J O A N SEGUR).
tallistel i a les col.lectivitats. Son
conservats a temperatures compreses, generalment, entre els 25 graus C i els -30 graus C; els
subrninistraments ais detallistes, efectuats en vehicles de refrigerado o frigorífics. Els prod u c t o s c o n g e l a t s poden ser
transportáis en vehicles isoterms
a distancies que no excedeixen
deis 100 km.; els mobles frigorífics deis detaliistes están
construVts de tal forma que la
temperatura deis productes no
sigui mal superior ais -18 graus
C. És una tasca del consumidor
teñir cura de la continuació de la
cadena del fred fins al moment
en qué els productes siguin consumits. En especial l'usuari ha
de: transportar els productes
congelats i de congelació rápida en bosses o recipients isotérmics, a fi d'evitar que s'escalfin, també reduir al mínim la

duració del transport i col.locar
els productes en el congelador o
compartiment del congelador o
conservador del refrigerador, tan
punt ha arribat a casa.
Ais fabricants de productes
congelats se'ls imposa una selecció molt estricta, la qual cosa
dona ais consumídors la certesa
d'adquirir uns productes de primera qualitat. La rapidesa amb
qué son sotmesos a l'acció del
fred, els estabilitza en un termini
molt curt, amb la qual cosa conserven la seva riquesa i no pateixen deterioracions a les quals
son sotmeses els productes alimentaris frescos compráis en els
comerlos uns quants dies després de la seva recoi.lecció. Per
tanl, el valor alimeniari deis productes congelats es conserva al
máxim.
Les verdures congelades son
seleccionades,. desgranados.

rentades i ja bullides, i la majoria
poden ser sotmeses a la cocció
definitiva sense descongelado
previa. L'estaivi de temps que resulta d'aquestes caraclerístiques
s'ha de teñir en comple a l'hora
d'apreciar el seu preu a la compra. Per altra banda, cal dir que
els productes congelats resulten
en algunes époques de l'any,
fora de la temporada, mes económics.
Peí que fa a les carns congeladas,- aqüestes son préviament
netejades i se'ls haurá tret els
nervis. Les aus son completament preparados; el peix es buida i se li treuen les escames.
Tanmateix, el preu d'aquests
productes és molt sovint inferior
al deis productes frescos equivalents. Els plats ciunats están tiestos per al seu ús. Tan sois cal escalfar-los i generalment amb el
seu embalatge.

A l'hora de congelar qualsevol
tipus de carn, el consumidor haurá
d'ésser exigent respecte a la qualitat, estat i frescor ae les carns que
destini a la congelació. Ha de procurar que la carn fresca que hagi
adqulrit en els refrigeradors del
carnisser o de l'escorxador, la madurado suficient per obtenir el
punt idoni per ser tallada.
Si la temperatura del congelador está compresa entre O i 2
graus C, la duració óptima de madurado és de: 4 a 5 dies per a la
vedella o el porc; 6 a 7 dies per al
xai i de 10 a 12 dies per al bou.
Aqüestes duracions hauran de ser
sensíblement reduVdes si les carns
fossin emmagatzemades en cambres en qué la temperatura fos superior a 2 graus C. D'aquesta manera, per a una t e m p e r a t u r a
compresa entre els 4 i els 7 graus
C, la duració de madúrese hauría
de ser: d'1 a 2 dies com a máxim
per a la vedella i el porc; de 2 a 3
dies com a máxim per al xai; i de 4
a 5 dies com a máxim per al bou.
Mai no s'hauran de congelar els
trossos que hagin estat en la fusta
del carnisser ni carns descongelades. Sens dubte és difícil de comprovar que s'hagin seguit aquests
requisits. La millor garantía és dirigir-se a un proveídor serios i fer-li
saber que la carn s'ha de destinar
a la congelació.
Preparació i congelació
La preparado de la carn per
congelar-la no suposa cap dificultat. Es pot fer o bé a talls o bé a
trossos en cas que sigui per rostir
o guisar. S'hauran d'embalar,
pero de manera que cada paquet
sigui per a una sola vegada. Les
proporcions individuáis, com f i lets, llonses, etc., se separen entre
sí amb fulles d'aluminí per tal que
es puguin fer servir fácilment i
sense esperar que s'hagin descongelat. Després s'agruparan en el
mateix embalatge. Tot tipus de
carn s'haurá d'embalar amb materíals opacs, que no deixín passar la
llum.
La congelació s'efectuará a termínis curts. Per aquest motiu la
congelado s'haurá de fer en el
moment en qué la carn arribi a
casa.
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