
GRANoFLAKES

Lançado em 2012, o projeto GRANoFLAKES reuniu cinco parceiros: Clextral, Limagrain 
Europe, Limagrain Céréales Ingrédients, Veodis 3D and INRA (Instituto Nacional Francês 
de Pesquisa Agronômica). 
Nós trabalhamos com empenho, de forma coordenada e complementar, durante os 
últimos três anos.

Juntos nós desenvolvemos uma nova abordagem para 
a produção de  flocos de milho extrusados de alta quali-
dade que incluiu a melhoria das matérias-primas e ino-
vações no processo de fabricação.

Nossas realizações:

• Otimização do processo de cozimento por extrusão

• Uma nova variedade de milho combinando ren-
dimento, propriedades técnicas e texturais e bem 
adaptado para o cultivo em Auvergne (França). 

• Uma ferramenta piloto para a secagem de grãos, 
com intuito de otimizar a primeira fase do processo. 

• Ferramentas de análise de imagem para identificar 
partículas vítreas e 
farináceas e especificar com precisão a cor e o taman-
ho do grão.

 

Os melhores flocos extrusados  



Saiba mais em: www.clextral.com

A Clextral oferece testes semi-industriais para melhorar receitas ou para o desenvolvimento de novos produtos para seus clientes.

Resultados Validados 

Os flocos de milho extrusados atendem às 
expectativas dos consumidores em termos de 
aparência e textura. Essa qualidade foi evidencia-
da pela análise físico-química e, em seguida, confir-
mada com estudos sensoriais por um júri de consu-
midores e fabricantes que haviam participado de um 
treinamento de avaliação sensorial. 

Os especialistas da Clextral 
 
Nosso principal objetivo era melhorar a qualidade-
dos flocos de milho extrusados através da oti-
mização do processo de extrusão. Como resul-
tado, o processo de cozimento por extrusão produz 
flocos de milho com qualidade comparável aos flocos 
de milho tradicionais.
Isso é ainda mais evidente quando potencializamos 
as capacidades técnicas do Evolum+ e do Pré-
condicionador+.

Evolução da qualidade dos flocos de milho extrusados de acordo com as avaliações do júri em 
comparação aos cereais tradicionais (referência).

Flocos de milho extrusados de alta qualidade
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Resultados dos estudos sensoriais 
 
Ao longo de 4 anos, 7 campanhas de teste 
foram concluídas, representando 150 amostras 
com resultados muito satisfatórios. 


