


 2

RESUMO 

 

A demanda de fariña milla dos panadeiros e consumidores de Galicia e doutras 

rexións europeas estase a cubrir maiormente con semente de millo híbrido 

procedente dos Estados Unidos. A calidade panadeira das variedades americanas 

non é axeitada para confeccionar o pan de millo e os diversos produtos 

tradicionais, e isto diminúe as posibilidades comerciais destes produtos. A 

comercialización de millos autóctonos seleccionados para panificación e con 

produción e calidade melloradas engadiría valor potencial á oferta gastronómica 

galega. 

O novedoso deste proxecto está na realidade de que non se teñen feito, 

deica o presente, traballos de investigación tendentes a poder producir 

industrialmente produtos tradicionais derivados do millo. As broas, as bicas, as 

tortas, as empanadas, etc., na actualidade soamente se poden conseguir en 

poucos restaurantes e nalgúns obradoiros artesanais. Tanto Promotora Orxeira 

S.A. como a Misión Biolóxica de Galicia nos contactos tidos con  panadeiros, 

fábricas de fariñas e outros elaboradores non atoparon unha concienciación do 

interés dos produtos de millo na oferta gastronómica. Diríamos que produtos 

tradicionais galegos, dun gran valor  gastronómico, atópanse totalmente 

esquecidos pola industria alimentaria. As razóns poden estar na liña dunha maior 

facilidade na elaboración dos produtos do trigo. De calquera maneira a 

experiencia obtida ata o presente por Promotora Orxeira S.A. na produción de 

millos e na elaboración de produtos derivados, tanto de panadería coma de 

repostería, confirma que existe un campo de traballo que xustifica sobradamente 

a investigación que se propón neste proxecto. No pasado ano 2006 Promotora 

Orxeira comezou, no seu obradoiro, a elaboración experimental de produtos de 

millo clásicos e outros de nova creación, obtendo uns excelentes resultados nos 

ensaios realizados. Elaborouse un tríptico con receitas varias partindo dunha 

masa base común a todas elas. Queda agora por continuar o traballo e ver a 

forma mais apropiada para a conservación dos produtos obtidos.   

No decurso do proxecto “Millos ecolóxicos para usos alimentarios” 

(PGIDIT03RAG15E), seleccionamos dúas variedades de millo amarelas (Sarreaus 

e Tui), unha branca (Rebordanes) e unha de millo corvo (Meiro) con bo valor 

agronómico, e melloramos a produción de Sarreaus e Rebordanes. Por outra 

banda, Meiro e Tui foron melloradas na Misión Biolóxica de Galicia (MBG) no 
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decurso doutro proxecto paralelo. Dispóñense por tanto, de variedades 

adecuadas para broas e outros produtos de panadería e repostería. Estas 

variedades seleccionadas e melloradas non están aínda dispoñibles para a súa 

distribución nin existen métodos adecuados para o seu procesado e 

conservación, que serán imprescindibles para a súa posible posterior distribución 

comercial. Ademais, o sistema tradicional de secado do millo en hórreos expón o 

gran ao ataque de insectos e fungos, o que entraña serios riscos para a saúde 

das persoas e animais, ademais de perdidas económicas. Promotora Orxeira 

empregou nos anos 2005 e 2006 feromonas  para o control de Sitotroga 

cerealella sendo os resultados pouco favorables en campo e máis positivos en 

hórreo. É por iso que estes resultados obrigan a afondar no procedemento 

óptimo de conxelación para a eliminación da praga en tódolos estados de 

desenvolvemento. 

 

Neste proxecto comparamos diversos sistemas de procesado e conservación do 

gran para deseñar un procedemento que permita a posible distribución posterior 

dos millos autóctonos en condicións de seguridade e saúde alimentaria. Para iso 

estudiaremos a influencia da variedade usada, data de recollida, condicións 

ambientais e método de conservación na calidade e sanidade do gran. 

 

Os experimentos fanse en condicións de agricultura ecolóxica, que é a que 

proporciona maiores garantías de salubridade e maior valor engadido ás 

pequenas explotacións agrarias galegas. A empresa Promotora Orxeira S.A. 

dispón,  no pobo Ourensá de Ermillle, no Concello de Lobeira, dunha finca 

ecolóxica, propiedade do Investigador Principal de Proxecto, que se atopa 

rexistrada no Consello de Agricultura de Galicia (CRAEGA) dende o ano 1999 co 

Nº 120/PV/ABV. As prácticas ecolóxicas non permiten o tratamento do gran con 

funxicidas polo que o risco de infección por fungos e a posible contaminación por 

micotoxinas son altos.  

 

O desenvolvemento deste proxecto levaranos a deseñar un procedemento de 

procesado e conservación do gran e dos produtos finais que permita a súa futura 

distribución e comercialización. 
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INTRODUCIÓN 

 

A diversidade de variedades autóctonas que chegou a existir en Galicia, dende a 

súa introducción fai 400 anos, cedeu terreo aos híbridos de gran dentado 

americanos, introducidos en Galicia dende os anos 1920. Estes híbridos 

cultívanse hoxe en todo o mundo debido ao seu elevado rendemento de gran por 

hectárea. 

 

O millo emprégase como base da alimentación en numerosos países e constitúe 

unha especialidade rexional nalgúns outros. No Mundo hai máis de 40 alimentos 

tradicionais feitos con millo (Serna-Saldivar e outros, 2001). Xeralmente o millo 

preferido para alimentación humana é branco e liso –aínda que outros tipos de 

millo se empregan nalgunhas zonas– e os produtos máis espallados son as 

tortillas e as arepas (Serna-Saldivar e outros, 2001; FAO, 1993). En Galicia e no 

norte de Portugal fanse diversas especialidades de panadería, incluíndo variadas 

receitas de pan. En Galicia empregase tanto o millo branco coma o amarelo, e 

nalgunhas comarcas valorase especialmente o millo escuro ou millo corvo, 

existindo moi diversos produtos tradicionais feitos cos tres tipos de millo. 

 

Debido a que o millo carece de glutenina, o pan de millo prepárase en 

combinación con outros cereais que melloren a elasticidade da masa, 

especialmente o trigo, pero tamén pode empregarse centeo ou arroz. 

Precisamente a carencia de glute ten importancia dende o punto de vista 

sanitario para persoas intolerantes ao glute (Janatuinen e outros, 1995). 

Ademais, o consumo de millo e outros cereais recoméndase para unha nutrición 

equilibrada, sempre en combinación con outros alimentos que suplan as súas 

carencias nutricionais. 

 

O pan de millo, as empanadas e outros produtos similares constitúen unha 

singularidade da gastronomía galega, que ofrece diversas receitas para a 

elaboración da masa (Leiro Lois e Daporta Padín, 2000). Sen embargo, apenas 

se prestou atención a estes produtos por parte da industria nin pola comunidade 

científica. Como resultado, non se dispón de variedades comerciais e non se 

definiron criterios de calidade nin métodos de procesamento, envasado e 

distribución dos produtos panadeiros. 
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Diversas variedades de millo galego da MBG, xunto con algunhas variedades do 

Banco Portugués de Germoplasma Vexetal (BPGV), avaliáronse no proxecto 

anterior “Millos ecolóxicos para usos alimentarios” (PGIDIT03RAG15E). Estas 

avaliacións permitíronnos elixir a mellor poboación de millo de gran branco 

(Rebordanes), unha poboación de gran negro do chamado millo corvo (Meiro) e 

dúas amarelas (Tui e Sarreaus). Con elas fixéronse probas de panificación que 

demostraron a súa aptitude para a confección dun pan de calidade comparable 

ao tradicional de millo galego. Ademais, nese proxecto melloramos a produción 

de Sarreaus e Rebordanes en condicións de agricultura ecolóxica (Landa e 

outros, 2006a, b). 

 

Como produto de consumo humano que é, o millo panificable ten que reunir 

estritos requisitos de calidade, sanidade e seguridade alimenticia. Existen algúns 

criterios de calidade, tales coma o tamaño, a uniformidade e a densidade, que 

inflúen na proporción aproveitable de fariña; ademais o gran debe estar enteiro, 

libre de pragas e enfermidades (Henry e Kettlewell, 1996; Serna e outros, 1994). 

 

Por outra banda, os métodos utilizados pola agricultura intensiva para eliminar 

pragas e herbas son agresivos para o medio ambiente e perigosos para a saúde 

humana, polo que se produciu unha crecente tendencia cara a unha agricultura 

compatible co medio ambiente e se experimentou un rexurdimento da agricultura 

ecolóxica que ofrece, entre outras vantaxes, un valor engadido que incrementa 

notablemente a rendibilidade das pequenas explotacións agrarias galegas. A 

produción de millo autóctono para consumo humano en condicións de agricultura 

ecolóxica é unha interesante alternativa para paliar o progresivo abandono das 

explotacións tradicionais que, ademais, responde á demanda social de produtos 

autóctonos e de maior seguridade alimentaria. 

 

Por todo o exposto, a empresa Promotora Orxeira pretende introducir no 

mercado variedades tradicionais de millo con rendemento mellorado que poidan 

ser empregadas polos pequenos produtores e consumidores. Para iso, é preciso 

deseñar un sistema de procesado e de envasado de millo e produtos derivados, 

que garanta a conservación da calidade, así como a sanidade do gran e a 

seguridade alimentaria. 
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OBXECTIVOS DO PROXECTO 

 

De acordo co anteriormente exposto, se esbozan dous obxectivos:  

 

(1) Sistemas de conservación do gran. 

Se determinará o efecto do xenotipo, do ambiente, da humidade na recolleita, do 

método de secado, do envasado e do conxelado na calidade e sanidade do gran 

para elixir o método de conservación máis adecuado. 

 

(2) Sistemas de envasado de produtos de panificación. 

A partir dos resultados anteriores, elixirase o gran que experimente o mellor 

método de procesado e conservación e se realizarán produtos de panadería, cos 

que se comparará o efecto do método de conservación na calidade dos produtos 

de panificación. 

 

O interese destes obxectivos reside en que se coñecerán os parámetros 

necesarios para deseñar un procedemento completo de procesado, tratamento e 

conservación do gran e dos produtos de panificación. Deste modo, se proporá un 

protocolo de tratamento e de envasado de gran de millo e de produtos derivados 

para a súa comercialización. 
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METODOLOXÍA 

 

A MBG proporcionará a semente necesaria para iniciar o proxecto, deseñará os 

experimentos e analizará os datos; mentres que a empresa Promotora Orxeira 

realizará os traballos de cultivo, colleita e procesamento de mostras.  Ambos 

interpretarán os resultados e comunicarán as conclusión s aos agricultores, 

empresas agroalimentarias e comunidade científica. 

 

Seguindo os obxectivos, a metodoloxía consistirá en: 

 

Obxectivo 1. Avaliar parámetros de producción, procesado e envasado 

na viabilidade, sanidade e calidade do gran. 

Ao comezo do proxecto disporase –procedente do anterior proxecto 

(PGIDIT03RAG15E)– de dúas poboacións melloradas pola súa produción en 

condicións de agricultura ecolóxica, Rebordanes(P)C1 e Sarreaus(P)C1, así como 

de Meiro(P)C1, que foi mellorada na MBG no marco doutro proxecto paralelo.  

 

Multiplicación das sementes 

Multiplicarase a semente das tres variedades: Rebordanes(P)C1, Sarreaus(P)C1 e 

Meiro(P)C1, para dispor de semente homoxénea no segundo ano de proxecto. 

Para iso realizaranse cruzamentos entre, polo menos, 100 plantas de cada 

poboación a metade como machos e a metade como femias, facendo 

cruzamentos manuais entre as 50 parellas. 

 

Efecto dos factores do envasado na calidade do gran 

Empregarase un deseño factorial 3 x 2 x 2 x 2. O primeiro factor será tipo 

secado (natural de espiga, forzado de espiga e natural en espiga + forzado en 

gran), o segundo factor e conxelado vs. non-conxelado, o terceiro factor 

envasado con e sen baleiro, e o cuarto factor tempo de almacenamento (un mes 

e seis meses). 

 Cada un dos 24 tratamentos aplicarase sobre 10 mostras que constitúen 

10 repeticións. Sobre cada repetición tomaranse os seguintes datos na Misión 

Biolóxica de Galicia: 

‐ danos de couzas: proporción de grans con buracos feitos polas couzas sobre 

unha mostra de 100 grans 
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‐ proporción de xerminación: unha mostra de 100 grans colocarase en placas 

Petri sobre papel de filtro humedecido a 25 °C na escuridade, o cabo de 7 

días determinarase a proporción de grans xerminados 

‐ abundancia de fungos: 100 grans sementaranse sen lavado nin esterilización 

previa en medios de cultivo xerais (PDA, AM) e selectivos (Komada). As 

placas incubaranse en condicións adecuadas para o crecemento dos fungos e 

se determinará a proporción de grans con infeccións de fungos 

‐ densidade: determinarase usando unha probeta graduada con alcohol onde se 

somerxe unha mostra de 100 grans enteiros. A masa do millo dividida polo 

volume desprazado é a densidade 

‐ humidade do gran: determinarase con un humidímetro 

‐ danos no pericarpio: mostras de 100 grans se mergullen nunha solución de 

azul brillante R-250 ao 0.1% durante 30 segundos. A mostra lávase, sécase e 

cóntanse os grans onde o colorante penetra no endospermo  

‐ dureza do gran: 30 g de grans móense durante un minuto e determínase a 

proporción de fariña que pasa a través dun cribo con luz dun milímetro 

Con estras probas determinaranse cómo afectan os diferentes tratamentos á 

calidade do gran. 

   

Ensaios de variedades: 

Nestes ensaios comprobarase o efecto do xenotipo, a data de recolleita, o 

ambiente e as interaccións dos factores na calidade do gran con distintos 

métodos de envasado e conservación. 

Tres poboacións avalíanse en dúas localidades, segundo un deseño de 

bloques completos aleatorizados con tres repeticións e parcelas de 10 m2 cunha 

densidade de 60.000 plantas/ha. Unha das localidades está emprazada a carón 

dun embalse e dispón de rego, mentres que a outra é máis seca e non ten rego, 

o que permitirá estimar a interacción xenotipo × ambiente tras dous anos de 

ensaio.  

 

A recolección será en tres etapas: 

1. Temperá: 40 días despois da floración, cando se complete a enchedura de 

gran. 

2. Normal: Un mes despois da primeira recolección, coincidindo coa colleita 

habitual. 



 9

3. Tardía: Un mes despois da segunda recolección, para deixar o gran exposto 

un tempo extraordinario no campo. 

Os datos que se tomarán na colleita consistirán en: rendemento (Mg/ha) e 

humidade do gran en recolección (g/kg). Os datos de campo serán tomados por 

Promotora Orxeira coa axuda e o asesoramento da MBG.  

 

O efecto das variedades, datas de recolleita e localidades na calidade e sanidade 

do gran avaliaranse nas condicións que se determinasen como óptimas no 

primeiro estudio sobre o efecto do almacenamento da conxelación e do envasado 

na calidade do gran. Considerando que a conxelación será imprescindible, a 

partir das observacións previas a este proxecto, determinaranse os tempos máis 

adecuados nun abatidor. Para elo, as mostras procedentes dos ensaios (tres 

poboacións en dúas localidades e tres repeticións, recollidas en tres datas) 

someteranse aos seguintes tratamentos: 

1. Manteranse  mostras a temperatura ambiente como referencia. 

2. Outras mostras poranse a -18 °C durante tempos escalonados iniciando a 

conxelación en abatidor e mantendo logo as mostras en conxelador estándar 

a -18ºC  

 

Nestas mostras determinaranse os mesmos caracteres que no primeiro estudio 

sobre o efecto do almacenamento, da conxelación e do envasado na calidade do 

gran.  

 

Obxectivo 2. Sistemas de envasado de produtos de panificación. 

Nos ensaios anteriores, co gran producido polo método idóneo –segundo os 

análises do obxectivo 1- Promotora Orxeira fará probas de panificación 

fabricando diversos produtos de panadería que se someterán a un panel de 

degostadores, que avaliará aspecto e sabor dos pans e das empanadas 

producidas. Seguidamente, estes produtos se conservarán polos seguintes 

métodos: 

1. En condicións normais. 

2. En atmosfera inerte. 

3. Conxelados en abatidor a -18ºC. 

Determinarase o deterioro e a duración destes produtos co transcurso do tempo, 

mediante un panel de cata que fará as oportunas observacións e –no seu caso– 
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degustacións. Este obxectivo desenvolverase a partir da análise dos datos da 

colleita do segundo e do terceiro ano. 
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RESULTADOS PREVISTOS 

 

Os resultados deste proxecto son teóricos e prácticos. En canto aos resultados 

teóricos, obterase información sobre: 

 

‐ O efecto do método de secado, do método de procesado, do conxelado e do 

tempo de almacenamento, así como as interaccións destes factores sobre a 

viabilidade, calidade e sanidade do gran 

‐ A influencia do xenotipo, o ambiente, a humidade do gran na recolleita e súas 

interaccións sobre a calidade e sanidade do gran 

 

Polo que respecta aos resultados prácticos, son: 

 

‐ Poderase deseñar un procedemento de tratamento capaz de manter a 

viabilidade, a sanidade e a calidade do gran. 

‐ Establecerase un protocolo de envasado de gran e de produtos de panificación 

de millo que conserve a calidade. 
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