
Como os alimentos para bebês são
fabricados?
Introdução detalhada :
A comida para bebês é muito importante para o crescimento do bebê. O corpo do bebê não está
totalmente desenvolvido, o estômago é relativamente frágil. Não há dente, não há mastigação.
Portanto, na amamentação, você só pode adicionar um pouco de comida para bebê ao seu bebê.
Suplemente nutrição suficiente.
A comida para bebé no mercado tem muitos tipos, mas também o melhor assistente de alimentação
das mães do tesouro. Então, como você entende como a comida para bebês é produzida?
Como os alimentos para bebês são fabricados?
Os alimentos consumidos em diferentes estágios são diferentes, e o bebê de 4 a 6 meses se
concentra principalmente em comida lamacenta. Como lama de frutas, macarrão de arroz e
macarrão de arroz para bebês. A maioria dos pais agora escolherá comprar comida de bebê para
comer porque é mais conveniente e rápido. Alimentos para bebês usam a linha de produção de
alimentos para bebês, métodos de produção altamente automatizados podem reduzir efetivamente a
intervenção artificial, realizar a produção padronizada e fornecer alimentos para bebês para fornecer
nutrição e alimentos limpos.

O processo básico de produção de alimentos infantis é o seguinte:
1, Em primeiro lugar, os especialistas em nutrição desenvolveram uma fórmula alimentar profissional
para garantir que o bebê pode absorver nutrientes adequados através da fórmula, promover o
desenvolvimento saudável completo do corpo.
2, Depois de escolher estritamente as matérias-primas, selecione arroz de alta qualidade e outros
grãos, detecte estritamente os resíduos de pesticidas e as condições de nutrição, garantindo assim
ainda mais a segurança sanitária dos alimentos.
3. Selecione a matéria-prima de alta qualidade para preparar a formulação do alimento selecionado e
coloque essas matérias-primas no misturador e adicione alguns outros nutrientes, como vitaminas e
minerais, e forme uma massa nutritiva.
4, Fazer a massa é entregue a uma extrusora, através do processamento das extrusoras, a massa
será extrudida e se tornará um alimento tufado.
5, O próximo alimento será transportado para a secadora para posterior secagem, métodos de
cozimento em alta temperatura e alta pressão podem tornar a degeneração amilóide em grãos de
grãos crus, mais favorável para bebês. Ao mesmo tempo, a umidade da superfície do alimento pode
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ser removida e o tempo de armazenamento pode ser aumentado.
6, Transforme o alimento seco em pó, mais benéfico para o seu bebê.
7, Por fim, use a embalagem da máquina de embalagem a ser vendida.
O acima exposto é o processo básico de produção de alimentos infantis. Com um processo de
processo muito padronizado e padrões de saúde rígidos. Que pode fornecer alimentos seguros e
protegidos para o seu bebê. A comida para bebé produzida por equipamento profissional tem um
valor nutricional superior do que a comida para bebé produzida por métodos tradicionais. Portanto,
mais e mais empresas estão usando equipamentos de produção de alta qualidade.

Ao mesmo tempo, devido ao aumento do estresse da vida. Muitos pais têm muitos pais, trabalho
intenso. E não dá tempo de fazer uma comida nutritiva para o bebê. Portanto, vários alimentos para
bebês se tornaram a melhor escolha. Hoje em dia, a competição no mercado de alimentos para
bebês também é muito acirrada. Usando equipamentos de produção de qualidade, você pode
produzir comida para bebês que é a maioria dos pais. Melhorando assim a competitividade do
mercado.
A linha de produção de alimentos para bebês é feita de aço inoxidável de qualidade alimentar, é
resistente e durável. Com alto nível de automação, boa estabilidade, operação conveniente, saída
curta e tecnologia aprimorada. Evitando algumas desvantagens tradicionais. Vários materiais podem
ser processados. Produzindo macarrão de arroz para bebês, farinha de arroz para idosos, molho de
gergelim e molho de nozes, etc.
A comida para bebés tem uma procura de mercado muito grande. Se você deseja ter um melhor
desenvolvimento no setor, entre em contato conosco. Iremos fornecer-lhe o serviço mais completo!
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