FLOCOS DE
CEREAL

LINHA DE EXTRUSÃO DUPLA ROSCA

LINHAS DE PRODUÇÃO
FLEXÍVEIS

V e r sátil e p ro d ut i va
• Processo eficiente: de 15 a 20 minutos contra de 8 a 10 horas do processo tradicional
"Batch"
• Flexibilidade que promove inovação do produto: Variedade de receitas, diversidade
de matérias-primas (mistura de multi-grãos, variedade de ingredientes...) e tamanhos

FLOCOS DE
MILHO

Nossas linhas de extrusão dupla rosca produzem flocos de cereal, simples e
revestidos. Essa tecnologia é ideal para atender a cada mudança de demanda do
mercado e fabricar produtos inovadores. Na Clextral nós trabalhamos em conjunto
com nossos clientes para processar produtos saudáveis e balanceados feitos
com grãos integrais ou misturas de multigrãos de milho, trigo, aveia, arroz, cevada,
centeio ou trigo mourisco.
Nossa tecnologia de produtos alimentares pode expandir seu portfólio para incluir
produtos em flocos inovadores contendo nozes, arroz ou outros grãos visíveis.
Nossas linhas de produção automatizadas produzem produtos consistentes de alta
qualidade enquanto mantém as mesmas características organoléptica.

da partícula utilizada (de farinha até semolina), ampla gama de revestimentos

comutações fáceis e rápidas, e com fácil procedimentos de limpeza e manutenção
• Custo-efetivo: processo de transformação intensificada gera economia das matériasprimas, assim como energia e água, fácil manutenção, design higiênico, design
compacto que ocupa menos espaço no solo.
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Capacidade de produto final revestido: de 200 kg/h a 1.500 kg/h
Possibilidade de atualizar a linha de produção para processar cereais matinais coextrusados ou
expandidos
A Clextral oferece testes semi-industriais para melhoria de receitas com intuito de desenvolver novos produtos para seus clientes.

Conheça mais em www.clextral.com

Realizado pelo GD Impressions 06 35 50 46 31

• Produtivo: processo contínuo e automatizado, inicialização e parada rápidas,

FLOCOS
MULTIGRÃOS

sal, fibra, vitaminas, minerais, emulsificantes, sabores doces

COM PARTÍCULAS
VISÍVEIS DE GRÃOS
OU SEMENTES

• Possibilidade para adicionar ingredientes funcionais e saborosos: cor natural,

