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Valendo-se da sua competência fundamental na tecnologia
de dupla rosca, a Clextral fornece aos seus clientes linhas de
transformação completas que integram extrusoras, secadoras
e equipamento auxiliar. Os seus sistemas fiáveis e inovadores
são referências de qualidade e excelência nos seus três
mercados principais: alimentação humana e alimentação
animal, indústrias verdes e indústrias de pós. A Clextral também
concebe e fabrica bombas industriais de alta precisão para
os mercados da energia e dos produtos químicos. A sua oferta
global inclui a conceção e o teste a montante de soluções
industriais, fabricacão de equipamentos, instalação no local
e manutenção total, assim como serviços de melhoramento
contínuo dos processos. Sediada em Firminy (França), a Clextral
está presente nos cinco continentes, fornecendo apoio local a
todos os seus clientes no mundo inteiro.
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PROTEÍNAS TEXTURADAS À BASE DE PLANTAS

UM PROCESSO POR EXTRUSÃO COM BAIXO TEOR DE ÁGUA CONCEBIDO PARA
TEXTURAR PROTEÍNAS VEGETAIS SECAS

PROCESSE PROTEÍNAS VEGETAIS TEXTURADAS (PVT) MODERNAS A PARTIR DE
UMA VARIEDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS

A maioria dos alimentos vegetais texturados são produzidos através da cozedura por extrusão com baixo teor de humidade:

As PVT são um produto expandido seco utilizado como ingrediente ou re-hidratado e consumido
diretamente como substituto da carne. É igualmente utilizado em muitos pratos vegetarianos
e veganos.

- As matérias-primas, os desenhos dos moldes e fusos e as condições de funcionamento são ajustados para obter a qualidade e as
propriedades pretendidas, tais como: densidade aparente, capacidade de retenção de água, textura, aspeto e forma.

O produto é uma fonte de proteína sustentável respeitadora do ambiente e oferece um período
de conservação longo.
O processo de extrusão contínua e flexível da Clextral oferece aos transformadores múltiplas
opções para criarem alimentos saudáveis e de alta qualidade a partir de uma gama alargada
de matérias-primas.

• Farinha de soja magra, farinha de soja
desengordurada, concentrado de soja,
isolado de soja
• Isolado de ervilha, concentrado de
ervilha
• Glúten de trigo
• Favas, lentilhas, girassol, etc.
• Para alguns produtos, são adicionados
amido, farinha de cereais, sal, aromas e
corantes

TECNOLOGIA E PROCESSO FLEXÍVEIS
Os sistemas de extrusão de duplo fuso da Clextral permitem aos transformadores produzir
proteínas texturas de forma eficiente e económica.

- As texturas podem ser expandidas, fibrosas ou suaves e flexíveis.
- A transformação de PVT por extrusão permite uma grande variedade de formas: pedaços, fatias, grânulos, etc.
- Os ingredientes à base de proteínas secas são normalmente transformados com um baixo teor de humidade (10 a 27%) e cozidos na
extrusora utilizando uma combinação de energia térmica e mecânica.
- O desenho do molde determina a forma do produto.
- A PVT é cortada no molde. Pode ser adicionada uma etapa de
moagem húmida para reduzir ainda mais o tamanho do produto.
Após a extrusão, o produto é seco para atingir um teor de humidade de 10% ou menos.

PROCESSO DE FABRICO DE PVT
Em alguns casos, poderá ser necessário um pré-condicionador (por exemplo, para aumentar a
capacidade de produção ao transformar farinha de soja).
Texturação

Expansão
Formação da estrutura
Moldagem, dimensionamento

Capacidades de produção variáveis, de 20 kg/h a 4.000 kg/h (consoante a
matéria-prima)
Vasta gama de produtos acabados: desde produtos de base até alimentos
sofisticados
Moldes e cortador para criar facilmente várias formas
O controlo da capacidade de retenção de água das proteínas texturadas
extrudidas é garantido através do controlo rigoroso dos parâmetros

MOLDE

O controlo preciso do processo assegura resultados consistentes e rastreabilidade
Aconselhamento por especialistas e instalações de teste para conceber novos
produtos e receitas
EXTRUSORA

Cozedura por extrusão
Transporte
Compressão
Fusão, cozedura

