PROCESSADORA DE MILHO
PREGEL 2000"S' " GRANJATEC
O amido do milho é composto por um complexo
altamente organizado, o que diﬁculta a ação da amilase.
Isto signiﬁca que grande parte deste amido ingerido atravessa o trato
digestivo sem sofrer alteração,sendo expelido sem qualquer aproveitamento.
A Granjatec lança sua linha de Processadora que visa potencializar o aproveitamento
energético do milho ganhando em conversão alimentar.
Ao passar pelo canhão o milho atinge alta temperatura e pressão em curto intervalo de
tempo, isto faz com que o amido seja desorganizado facilitando a ação da enzima
amilase no processo de digestão e absorção.
Esta desorganização é conhecida como Gelatinização e Dextrinização.
Utilizando-se o processo proporcionado pelas Processadoras Granjatec obtêm-se
amidos modiﬁcados com maiores valores de solubilidade em água proporcionando
grandes ganhos em digestibilidade.
Isto resulta em signiﬁcativo aumento de conversão alimentar e conseqüente economia
na formulação de rações. O produto ﬁnal é conhecido como milho Pré-Gel.
O milho pré-gelatinizado ou pré gel é um produto de alta qualidade, bastante versátil,
com inúmeras possibilidades de aplicação. Apresenta elevado poder de absorção e
solubilidade e permite emulsiﬁcação a frio, o que acelera o processo de fabricação e
reduz gastos. a solução substitui o amido de milho modiﬁcado com maior
custo-benefício.
Finalidades uso: Matéria -prima para indústria de alimentos na produção de massas,
instantâneos, molhos, condimentos, paniﬁcação, culinária, glúten free, alimentação
de leitões, ﬂotação de minérios, fundição de ferro, preparação de areia para molde,
fertilizantes, calcário e outros.
Este processo pode também ser aplicado para o sorgo.
As Processadoras Granjatec são concebidas com os melhores elementos disponíveis
no mercado, são de concepção robusta, alta durabilidade, baixo custo operacional e
acompanham painel de potência e comando pronta para ser conectada a rede.
Trata-se de um equipamento autônomo exclusivamente elétrico sem necessidade
de vapor, não gerando nenhum tipo de resíduo nem poluindo a atmosfera.

Capacidades:
1700 kg/hora
com motor de 175CV
2300 kg/hora
com motor de 200CV

