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"Perdendo em qualidade e em quantidade" 
(Foto e legenda do DI. Fróde Madsen) 
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CONCURSO LEITEIRO 
na x.a Exposição-Feira Agro-Pecuária e Industrial de Juiz de Fora 

o concurso leiteiro, realizado nas exposições regionais, é interessante sob todos os 
pontos de vista, porque constituen1, antes de tudoj um incentivo ao melhoranlento do 
rebanho leiteiro dà zona, C0111 evidentes vantagens economicp.s. 

Em Juiz de Fora sempre despertou vivo interresse a realização dessa prova de 
produção, levando ao local do concurso grande assistência. 
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E1TI anos anteriores, tê111 conseguido melhores 
resultados .os anilllais. da lVIantiqueira, de proprieda
de de Kingma & Cia. No ano corrente, essa firma 
não trouxe nenhuma concorrente o que, embora 
tenha diminuido o brilho da prova, não chegou a 
compromete-la, uma vez que outros criadores trou
xeram animais bons, de grande produtividade. 

Foram os animais divididos en1 duas categorias: 
Vacas de I a 2 crias, e Vacas de 3 ou mais crias. 
Na pri111eira .categoria. sonlente foi inscrita uma 
vaca. enquanto que na segundá, estavam competin
do 8 vacas. 

O concurso foi realiz,ado nos dias 2, 3 e 4 ele 
J unho, com 3 ordenhas diá'das (6 horas, 13 horas e 
20 horas). ' No dia 1.° (isto é, na véspera do inicio 
do concurso), às 20 horas, foram ordenhadas a fundo 
todas as vacas, para que se encontrassem em igualda
de de conçlições ao ser iniciado o controle da pro
dução nos 3 dias. 

No resultado do 1.° dia, verificou-se que a va
ca "Governante", de propriedade do Snr. José ele 
Andrade Reis, colocou-se 50 gr. à fr�llte da 2.° co
locada, que era a vaca, "Camponesa", do Snr. José 
Custodio Pin to. 

No 2.° dia a diferença foi aU1llentada para 750 
. gr., o que fazia prever uma vitória relativalllente 

facil de "Governante" 
N a primeira ordenha do 3.° dia, a "Campone

sa", numa reação extraordinária, conseguiu tirar a 
diferença e colocou-se eln 1.° lugar, C0111 100 gr na 
frente. 

Tornou-se, assinl, enlpolgante o concurso. In
felizmen te, a vaca "Camponesa" não pôde ser orde
nhada âs 13 horas do ultimo dia, porque se encon
trava bastante mal. com forte inflamação no úbere 
e sintomas de intoxicação alimentar. Por esse moti
vo, foi retirada da prova, quanto tudo fazia prever 
U111a disputa renhida e interessante nas duas ultimas 
ordenhas. 

Terminada a prova, foi proclamada CAl\1PEÃ 
DE PRODUÇÃO LEITEIRA, a vaca "Governante", 
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! CONTRÔLE 
E' de grande utilidade fazer-se o contrôle do 

leite nas fazendas de criação. 

Entre as inumeras vantagens que dêle ad vem, 
bastaria citar a determinação do valor do touro, 
pois, em toda criação, este é a base onde se assen
ta o fracasso ou o sucesso da mesma. 

E' uma iniciativa de grande importância, na 
apreciação regular e segura do valôr de cads. indi
viduo que constitue um rebanho leiteiro. 

Consiste, o contrôle leiteiro, no registro de pro
dução das vacas. Póde ser feito: diário, semanal, 
quinzenal ou mensal. Para este ultimo que nos dá 
um resultado bem aproximado, é necessário deter
minar a média individual do mês. 

Por exemplo: Tal animal deu em 1. 0 de março 
9 kilos e em 1.0 de abril, 7 kilos. Somam-se estas 
quantidades e divide-se por 2, resultado 8 ks. que 
é a. média de produção durante o mês de março. 
A produão total do mês será: 8 x 30 240 kilos. 
Para a pesagem utiliza-se qualquer balança, servin
do esta de mola, comum, na qual se dependura o 
balde da ordenha, fazendo-se o registro da produ
ção em uma folha de papel com os nomes das va
cas, fixada em uma taboa na qual se prende, por 
um barbantf', um lapis. 

O trahalho é minimo e a pesagem facilima não 
havendo atrazo no tempo de ordenha; enquanto que, 
as vantagens: 

'l,a) - CONHECIMENTO DE CADA VACA DO 
R EBANHO 

Estudos feitos· pelo Departamento de Zootecnia 
da Escola Superior de Viçosa, demonstraram que o 
custo de manutenção de uma vaca, no regimen ex
tensivo (sistema de retiros) ordenhada uma vez por 

com unla produção de 80,150 kg nos 3 
dias, COlU uma média diária de 26,716 kg. 
de leite. 

Foi classificada como CAMPEÃ DE 
GORDURA a vaca !INova York", de 
propriedade do Snr. José Augusto de 
Araujo, presidente do Centro dos' Lavra
dores Mineiros, COIU UIna porcentagem 
lnédia de luatéria gorda, igual a 4,35. 

N a categoria de vacas de 1 'a 2 crias, 
colocou-se a vaca ."J ambeira", uni co ani
lual nela inscrito. 

LEITEIRO 
DR. JOSÉ VIEIRA DE AGUIAR 

Professor da F. E. L. C. T. 

dia, é de Cr$ 131,90 por ano. Só para pagar esta 
despesa, a vaca terá que produzir 527,7 kgs. supon
do-se o leite ao preço de Cr$ 0,25. As que produ
zem menos, com este preço, .estarão dando. prejuizo. 

Assim sendo, póde <> criador inicialmente estabe
lecer como base, a produção minima de 1 .000 ks. 
por lactação para a vaca permanecer no rebanho, 
eliminando as inferiores. 

Muitos animais impréssionam pelo tipo e, o que 
é mais. comum, pela alta produção, mas em poucos 

. meses. Uma boa vaca deve produzir leite durante 
10 a 12 meses. Animais de produção inicial abun
dante, decaindo acentuadamente em pouco tempo, 
são inferiores aos que, produzindo menos por dia, 
acusam no fim da lactação maior quantidade. Te
mos criadores cuja media de produção é baixa, só
mente por persistirem em conservar animais infe
riores. Selecionando o rebanho pela produção, obte
rá indiscutivel melhoramento que, mais se firmará 
com a diminuição do numero de cabeças por área 
de pastagem. O s  criadores que querem' prosperar 
e enriquecer, não podem consentir que o lucro de 
algumas vacas seja gasto na manutenção de outras. 
Sómente com um contrôle leiteiro poderá conhecer 
cada vaca e saber com exatidão as que dão prejui
zo e que precisam ser vendidas. 

2,a) - DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO 
DAS NO VILHAS 

Sabemos que uma novilha com a primeira cria, 
por muito que produza, ainda aumentará esta pro
dução. 

Na criação de Zebú ou gado Crioulo este aumen
to se faz, apenas, da 1.a piua a 2.a cria, sendo di,i
cultado nas posteriores pela deficiencia de alimen
tação no sistema comum de criação (retiros). 

Foi inferior a produção de leite deste 
ano, em relação ao ano anterior, mas ain
da assim, foi conseguida uma boa média 
leiteira, o que vem mostrar o interesse 
que nossos criadores têm na seleção do 
nosso planteI leiteiro, contribuindo, assim, 
para o engrandecimento do Brasil pelo 
melhoranlento de suas fontes de produção. 

Parabens do "Felctiano" aos esclareci
dos criadores que trouxeram seus ani
mais a concurso, e nossas felicitações es
peciais aos possuidores das vacas preniia-

'das como nlelÍlOres produtoras de leite e 
de gordura. 
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Tratando-se, porém, de gado fino semi-estabula
do e consequentemente mêlhor alimentado, a pro
dução na primeira cria representa aproximadamente 
70 '/0 da produção mID...1.ma que será atingida na 5,a 
lactação. Assim uma novilha que tenhà produzido 
700 kgs. na primeira lactação, segundo registro feito, 

d . d d I 700 x � 00 00 k everá produzlr quall o a u ta iO -- 1.0 �s. 

3.a) - DETERMINAÇÃO DO VALO R DO TO URO: 

Este valor é medido na qualidade de transmitir 
tipo desejavel e produção lucrativa. O bom repro
dutor é o que melhora o rebanho, sendo a herança 
para produção de leite transmitida pelo touro às 
suas filhas. 

Num rebanho o touro póde ser: puro para alta 
produçã,o de leite, mestiço e puro para baixa pro
dução. No primeiro caso, só mente melhorará o re
banho, pois suas filhas terão maior produção que 
as mats. No segundo, tanto poderá ter filhas óti
mas como péssimas. N o ultimo caso peorará ine
vitavelmente o rebanho, levando o criador ao fra
casso. 

Sómente o CONTRÔLE LEITEIRO nos poderá 
mostrar o progresso ou regresso de nosso rebanho, 
dando-nos o gráu de melhoramento obtido pelo em
prego do. touro, verificando-se a porcentagem de 
aumento ou decrescimo, pela comparação entre a 
produção de mãis e filhas. 

Sabtndo se o touro está melhorando, conservan
do ou piorando o rebanho, podemos julgar sôbre 
a conveniência ou não da sua permanência no mesmo. 

A análise da capacidade de transmissão do tipo 
desejado, exige as 10 primeiras filhas, ou 5 filhas 
quaisquer. Esta determinação é essêncial quando 
o rebanho já tem uma alta produção. 

4.a) - ECONOMIA NA ALIMENTAÇÃO: 

Toda vaca cuja produção excêda a b litro$. diários 
tem necessidade de receber uma ração suplementar, 
afim de obter-se maior rendimento e satisfazer às 
necessidades de seu organismo, pois que o pasto 
só mente, não lhe dará o suficiente par:,t manter-se 
em bom estado e produzir; A boa leiteira é um 
animal especializado, cujo gráu de refinamento tem 
exigências que, precisamos atendf."r. Com as nossas 
pastagens pobres ela transforma as reservas do pro
prio organismo para poder produzir. Daí vermos 
o estado de penúria orgânica em que chega ao 
fim da lactação. Proporcionando às vacas rações 
suplementares, não devemos porém deixa-las engor
dar o que seria anti-econÔmico. Com o contrôle 

leiteiro determinamos a quantidade exata de ração 
que cada animal deve receber em função de 
sua produção. Assim, as vacas que produzem 6 a 
'14 Kgs. de leite diários, devem receber 1 k de ra
ção (ao preço de $150) por 3,500 Kgs. de leite pro., 
duzido. Aquelas cuja produção maxima seja 5 Kgs. , 
não recebem ração, porque o aumento a verificar-se 
não compensa os gastos de alimentação. 

S.a) - FACILITA A ADMINISTRAÇAo DO 
REB'ANHO : 

E' uma questão que dispensa discussões. 

6.a) - FISCALIZA O EMPREGADO : 

Traz o criador ciente de quais foram os animais 
mal ordenhados devido a pressa do retireiro em 
terminar o serviço, desaparecendo as grandes oscila
ções diárias na produção. 

* * 
� 

Nos paizes de pecuária avançada, existem "Asso
ciações de Contrôle Leiteiro" (Com testing associa
tion). Estas associações, constituídas por um grupo 
de criadores (20 a 25) contratam um técnico, o qual, 
visitando todas as fazendas em um mês, faz o exa
me da ordenh!l da tarde e da manhã seguinte, de
termina a porcentagem de gorrlura do mês (paga-se 
o leite pelà gordura que o mesmo contenha), o 
gasto de alimentação, o c�sto de produção, verifica 
os defeitos de manejo elo rebanho, etc. Ensina os 
meios de melhorar a produção corrigindo as falhas, 

No Rio Grande do Sul já se vai fazendo o con
trôle leiteiro, embora em pequena escala, com bas
tante segurança de ação, pela Associação de Criado
res de Holandez local, em colaboração com a I11s
pectoria do Serviço do Fomento, do Departamento 
Nacional da Produção Animal. 

Tambem em Minas, a 6.8 Circunscrição Agro-Pe
cuária, pelo Serviço da Produção Animal, já orga
nizou e mantem no Municipio de Leopoldina, con
trôle leiteiro nas fazendas dos Srs. Francisco de 
Andrade Bastos, prefeito do municipio e Octavio
Silva, procurando incrementar esta iniciativa de 
grande valôr, nas demais propriedades sob sua ju
risdição. Colocando-se seus· técnicos á disposição 
dos interessados para esclarece-los nas dúvidas que 
porventura tenham, cumpre assim unia das finali-
dades � 

, 
6.8 C. A. P. 
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'/ ADAPTAÇÃO EXPLORATIVA DAS RAÇAS 
O:'. 

DR. OSWALDO T. EMRICH 
Ex-Professor da F. E. L. C. T. 

A adaptação exploratlva ou 

adaptação á produção não é ex

clusivamente a especialização do 

gado em determinada produção. 

O melhoramento da aptidão pro

dutiva pode ser efetuado por qual

quer dos métodos da reprodução 

(seleção, consanguinidade, cruza

mento, mestiçagem, refinamento 

e hibridismo), mas a adaptação 

expl orati va significa õ aperfeiçoa

mento econômico do gado. 

U lna raça pode acomodar-se 

ben1 a um novo ambiente, senl 
dar grande renda, pode dar gran
de produção (li tros de leite), sem 
ser econôlnica e n1esmo sen1 su

portar o novo clima natural. Co
mo já vimos anteriormente (adap
tação climática das raças - dFelc
tiano", n. 18), qualquer elemento 
exótico pode ser artificiahnente 

ambientado em climas diferentes 

(estabulado, en1 estufas, etc). 

A raça (ou o animal) de bôa 

adaptação explorativa é aquela que 

produz o maior lucro no ambiente 

natural, com a menor despeza. A 
adaptação explorativa compreen

de um :complexo de elementos 

representado pelo: 

a) - ALEVANTAMENTO da resis

tência ao meio naturaL 

b) - ALEVANTAMENTO da ca

pacidade produtiva. 

Este complexo pode ser o bti
do, eficientemente, pelos dois se
guintes métodos de reprodução: 

'I) - SELEÇÃO 

.2) - REFINAMENTO 

o primeiro é o mais seguro, 
porém, dispendiosu e lento; o se
gundo, rápido, porém susceptivel 
de desvios inesperados. Tratando
se da melhoria das raças nativas 
fixas, o c.ruzamento ou a mesti
çagem podem ser empregados no 
logar do refinamento. Em qual
quer circunstância, os bons resul
tados economicos dependem do 
melhoramento ambiental e racial 
Ou funcional. 

Comumente o criador procu

ra fazer a adaptação explorativa. 

somente á custa da intervenção 

racial, isto é, por intermédio da 

dosagem do sangue de raças es

pecializadas. 
, 

\ \ i , \.' \ 
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N a adaptação explõrati va de
vemos considerar o regin1e de vida. 
No estabulo. Ulna raça pura estran
geira pode ser econômica ao pas
so que uma nativa (não especiali
zada) não proporcionp, lucro. No 
campo pode suceder o contrario, 
a pura ou apurada pode deixar de 
corresponder ás despesas feitas eln 
sua manutenção (alimentação au-
xiliar, remédios, mortes). 

' 

Para uma boa adaptação ex

plorati va na produção de leite, 
'aconselhamos as raças sob os se
guintes aspétos: 

1.0) - Raças exóticas (estrangei
ras) melhoradoras: Suíça 
(Sclr\vytz), Holandêsa, J er
sei, Guernsei, Normanda, 
Ayrshire, Alemãs branca 
e preta ou branca e ver
melha. 

2.°) - Para campo aberto: Caracú, 
Sertaneja (J ersei brasileira) 
Turina, Caraúna, India
nas: (Gir e Sahival). 

4.°) - Para rebanho de campo 

corn trato alimentar, adi

cional: As raças acima 

exóticas, refinadas até pu

ras por cruza. 

5.°) - Para rebanho de lnela es-

tabulação: Raças 

criolas (leiteiras) . 

puras 

Raças 

puras por cruza (alta lnes-

tiçageln). 

6,°) - para rebanho estabulado: 

Raça pura eriola (N acio-' 

nalizada). Raça de alta 

il1estiçageln (Refinada). 

Raça pura exótica impor

tada. 

7.°) - Para lastro de resistencia 

nas cruzas e refinamen

tos preferir entre as ra

ças indianas a Gir e a 

Sahi vaI. 

3.°) - Para rebanho exclusi valnel1te de campo, se·ffi trato adicional: 

Suíça Gir 

Guernsei Caracú 

J ersei com g ado Sertanejo 

Holandesa Gado sem ra- 1Yleio sangue 

Normanda ça definida 
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o sorvete que já foi indústria de luxo 
no tempo do verão, constitue hoje em dia 
apreciada e popular sobremesa. Pela diver
sidade de in gredien teso que encerra, o sor
vete é alinlento de elevado valor nutriti
vo, mineral e .vitamínico. 

O sorvete é Uln derivado da indústria 
de Laticínios, cujos principais componen
tes' são: leite, nata, creme, leite condensa
do, leite em pó e a manteiga. O açucar 
tmllbenl faz parte de todos os sorvetes. 
Substâncias aro111áticas, extratos, ovos (fres
cos e em pó), frutas frescas e em conser
va, sucos e x<;tropes são incorporados de 
algum 1110do. Nozes, gengibre, amendoim 
e outras substâncias são ainda adiciona
das para dar gôsto especial. Frequente
mente também se incorpora ao sorvete 
um estabilizador. E por fim ainda se pode 
acrescentar côr artificial sob a forma de 
pó ou de liquido. 

O sorvet'e de creme e baunilha é o 
mais popular de todos. 

DEFINIÇÃO: 
O Massachusetts define o SORVETE 

como sendo "o produto congelado de cre
me, leite ou leite desnatado, ou qualquer 
combinação disto, ou de produtos do leite, 
com açucar e COIU ou sem adição de ge
latina pura ou gomas vegetais. Tal pro
duto deve conter pelo lnenos 10% de gor
dura de leite e não menos de 18,5 % de 
sólidos totais de leite, e se ovos, sucos de 
frutas, frutas, côco, chocolate ou nozes fo
rem adicionadas, tal produto conterá no 
mínimo 8% de gordura de leite e 16,5% de 
sólidos totais de leite". 

De acôrdo com os componentes em
pregados, distinguem-se alguns tipos de 
sorvetes, conhecidos pelos nomes de: 

a) - CREME DE . . .  ("Ice cream" dos 
mnericanos) - Sorvete que leva leite, cre
me ou derivado; é o verdadeiro sorvete, 
derivado da indústria de laticínios, con10 
pOI: exelnplo: creme de abacate, creme de 
damasco, creme de morango, etc.; 

b) - TAÇA C'Sundae") - Sorvete de 
creme guarn�cido de xaropes, frutas, no
zes; etc., exemplo: sundae de damasco; 

AMAURY H. DA SILVEIRA 
Eng. Agrônomo 

c) - SORVETE ("Water ice") - Sorve
te de frutas, sem leite, feito com suco de 
frutas dnuido em água, verdadeiro refres
co gelado que necessita estabilizador, co
mo por exemplo, o sorvete de abacaxí. 

INGREDIENTES: 
Os ingredientes devem ser de primeira 

qualidade pois não só contribuem para 
um produto final 111elhor como principal-' 
mente porque não afetaln a saúde. 

O CREME e o LEITE são os mais 
itnportantes e devem ser livres de gôsto 
e . cheiro estranhos. A excessiva acidez do 
creme, acima de 0,15% a 0,25%, é indese
javel. 

O AÇUCAR, além de adoçar e melho
rar a textura do sorvete, ainda entra conl 
seu valor nutritivo energético. E' usado 
na proporção de 14 a 20%, constituindo 
50% dos sólidos totais que excluida a gor
dura, melhoram a textura na qual fixa 
parcialmente a umidade livre. Até 75% 
podem ser substituidos por 11Iel de abe
lha, pois quantidades maiores dificultam 
a congelação. 

O ESTABILIZADOR é a substância 
que melhora a textura do sorvete por 
fonnar um geI contínuo ou estrutura. co
Ioidal que se desenvolve depois que a 
massa deixa a sorveteira. O estabilizador 
tem a capacidade de dissolver água, pro
teina e gordura da lnassa, acreditando-se 
também "que retarde a velocidade de cres
cimento dos cristais alélTI de retardar o 
derretÍ1nento do sorvete. A gelatina é o 
estabilizador mais comum, sendo ainda 
usados a gOlna, o amido, a clara de ovo, 
o alginato de sódio (derivado de algas 
marinhas), etc., na pequena proporção de 
0,2% a 1 %. 

SORVETE COMERCIAL 
N a fabricação do sorvete comercial 

existeln 5 fases, a saber: 
1 - Mistura dos ingredientes; 

2 - Pasteurização da mistura; 
3 - R01110 geneização'; 

. 

.4 - Congelamento; 
5 Endurecimento. 

·t 
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Feita a l\1ISTURA DOS INGREDI
ENTES nas devidas proporções, procede
se a seguir á PASTEURIZAÇAo da mis
tura que teln por fim eliminar os microor
ganislnos patogenicos presentes enl tão va
riada sorte de ingredientes. A pasteuriza
ção consiste em elevar a temperatura da 
massa a 63 a 66° C e 11lantê-la durante 3D 
minutos. A pasteurização elimina a vis
cosidade que é de grande. valor, de modo 
que, para restituí-la à massa, se deve pro
ceder à homogeneização ou ao envelheci
mento, isto é, ao repouso da mistura du
rante algumas horas (4 - 48) á temperatura 
de 0 - 2° C. Com o envelhecimento a ge
latina hidrata-se e a gordura solidifica e 
forma n1assa espessa. 

A hOlnogel1eização consiste enI reduzir 
mecanican1ellte sob pressão o t<;tmanho dos 
glóbulos de gordura na nIassa com o fim 
de evitar o en velhecimeri to, dar viscosida
de à n1assa e lnelhorar a textura do sor
vete. 

Depois de homogel1eizada a nlÍstura é es
friada até atingir pelo lnenos 4° C, sendo en
tão subnletida ao CONGELAMENTO. Êste 
tem por fim esfriar a mistura rápida e 
ul1iforluelnente, incorporando grande quan
tidade de ar no produto pelo batilnento 
(dá-se a êsse aumento de volUlne o nonle 
de OVERR UN, mostrando-nos a necessi
dade de não encher as sorveteiras porque 
o volume atllnenta com a congelação). 
O cOl1gelaluento pela nlÍstura de gêlo e 
sal (nlÍstura refrigerantê) constitui o nIais 
antigo processo de fazer sorvete, hoje ape
nas elnpregado na indústria caseira. 

Os processos lnodernos inc1 uem o con
gelamento pela salnlOura ou pela expan
são - direta da amônia.-

N as sorveteiras existe unIa peça central 
com dupla função: raspar e bater. 

O RASPADOR, com suas pás de �na
deira, retira os cristais de gêlo que se 
formam nas paredes, contribuindo assiln 
para o congelamento rápido da nlistura, 
preferivel por fornlar cristais menores. 

O BATEDOR, com seus braços metáil
cos, incorpora ar á mistura, separando 
assim os sólidos e produzindo assim o in
chmnento ou "overrun" que pode atingir 
de 1 O a 100% na mistura original, sendo 

. o aumento de 80% o melhor. O ar fica 
dentro de pequeninas células cujas pare
des mais tarde congelam, retendo assiln 
o ar. Sem êste inchamento o sorvete fica
ria com pacto, de paladar não tão agrada
vel e delicado que lhe é peculiar. Geral
mente o batedor gira em sentido contrá
rio ao raspador, COln uma velocidade de 
175 a 225 r. p.1U. 

DU�'ante o congelamento (a tempo de 
-2 a -3° C) apenas 50% realmente congelmn, 
pois os rest�ntes 50% somente durante o 
ENDURECIMENTO em local próprio 
ficam completalnente congelados. 

Ao sair da sorveteira o sorvete é semi-soli
do e sofre então o endurecimento en1 re
cipientes próprios ou moldes que são pre
refrigerados (-4°) para evitar o derretimen
to parcial do sorvete. Os moldes são 
então levados imediatmuente ao quarto de 
endurecill1ento, onde a temperatura é in
ferior a zero e onde fican1 durante 24 
horas. Há métodos nlOdernos de endure
cimento rápido á baixas telnperaturas, 
como também existenI processos contínuos 
de congelação que nos fornecem sorvetes 
em 5 a 10 segundos, e que, diga-se de 
passagem, já possuimos no Brasil. 

FABRICAÇÃO DO SORVETE 
CASEIRO 

Os sorvetes podem e devem ser feitos 
em casa porque o seu fabrico não exige 
grandes conhecimentos técnicos e nem 
requer aparelhagem complicada. Os sor
vetes dOlnésticos podem ser fabricados em: 
a) geladeira elétrica; b) - sorveteira e�étri
ca ou manual; c) sorveteira: rústica. 
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Os sorvetes feitos etll GELADEIRA 
: / levam muito tempo e apresentam ainda 

o inconveniente de ficarem "etllpedra
dos", como se diz tia linguagem casei
ra, principalmente os que levam pouco 
leite ou derivados, sendo necessário pisá-los 
com um garfo de vez em quando. Daí 
prestar-se a geladeira com relativo suces
so aos cremes de frutas, enquanto os sor
vetes de frutas (sorvetes senl leite ou de
rivados) são geralmente fracos, podendo 
até dar um bloco de gêlo, quando não se 
usa um estabilizador e se deixa a mistu
ra senl agitação. 

Elll sorveteiras pequenas (catimplora), 
quer elétricas, quer manuais, obtem-se ex
celen tes sorvetes, usando-se fórmulas bem 
dosadas. 

E' necessário lavar bem, escaldar o ci
lindro metálico (tubo de estanho) onde 
vai ser colocada a mistura para o sorve
te. Depois de colocada a tampa metálica 
e ajustada a nlallivela, enche-se o espaço 
entre .a tina de madeira e o cilindro me
tálico COlll gêlo picado (quebrado dentro 
de unI pano COIll unI pedaço de pau) e 
sal grôsso eln camadas aI ternadas e com
pritnidas até a borda. Cobrindo o gêlo 
coloca-se um pano molhado que evita a 
entrada de sal no tubo. Gira-se então a 
manivela até sentir dificuldade em nlovê
la. De vez em quando se vasa um pou
co da água do gêlo derretido para não 
entrar sal no tubo, tirando-se a rolha que 
veda o orificio da tina e enche-se nova
men te o espaço com gêlo e sal. Quando 
se sentir que o sorvete está bem duro, 
tira:-se a pá in terna, calca-sé o sorvete 
com uma colher e tapa-se o furo da tam
pa com uma rolha limpa. Cobre-se então 
com um pano grosso depois com jornais 

e deixa-se repousar em local fresco até a 
hora de servir. 

UnIa sorveteira pequena de 2 litros 
exige 2 a 3 quilos de gêlo e '1/2 quilo de 
sal grosso, levando 20 minutos para con
gelar sorvetes de frutas e 30-40 minutos 
para sorvetes de creme e cremes de fru
tas. 

N a falta das duas prinleiras, recorre-se 
à sorveteira rustica, constituida de uma 
lata redonda com tanlpa e suporte. A 
mistura é colocada nesta lata que vai en
tão dentro de Utll balde, caldeirão ou lata 
maior, colocando-se no intervalo o gêlo 
picado com sal. Imprime-se conl a tnão 
um tuovim,ento de rotação na lata para a 
direita e para a esquerda. Dentro de 45 
minutos está pronto o sorvete de frutas e 
o de cretue, e os crenles de frutas em 
geral levam 1 1/2 a 2 horas para con
gelar. 

RECEITAS DE SORVETES 

Há mui tas receitas de sorvetes caseiros 
espalhadas nos diversos livros de arte 
culinária. Não seria fácil transcrevê-las 
todas aquí; sendo assinl, damos apenas 
algumas fórmulas mais conUlns e tnais 
apreciadas. Existem no conlércio para o 
fabrico de sorvetes misturas americanas 
já prontas e que são vendidas enl peque
nas latas. Os sucos de frutas dão ótitll0S 

. sorvetes, desde que se lhes acrescente 
gelatina ou clara de ovo como estabiliza-

/ dor, para evÚar que formel11 gêlo e que 
derretam fácilmen te COlll0 acon tece com 
os sorvetes feitos exclusivamente com os 
sucos de frutas. A adição de leite ou 
creme auxilia grandemente o preparo de 
bons sorvetes. 

.\'. 
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I - Sorvete de abacaxi 
Ingredientes: 

450 cm3 de suco de abacaxí (dois) 
1 000 ,'cm3 de água, 

600 grs. de açucar, 
1 clara batida em neve. 

Modo de fazer: 

1 Ext
'

rair o sucõ dos abacaxis 
descascados; 

2 - Fazer um xarope de água com 
o açucar; 

3 Misturar o xarope frio ao su
co juntando também a clara 
em neve. 

4 - Levar a sorveteira. 

2 - Sorvete de cajú 
Ingredientes: 

250 cm3 de suco de cajú, 
750 cm3 de água, 
450 grs. de açucar, 

2 folhas de gelatina. 
Modo de fazer: 

1 - Espren1er os cajús lavados até 
o bter o suco necessário; 

2 - Dissolver a gelatina em água 
fervente; 

3 - Juntar o açucar; 
4 - Deixar esfriar; 
5 - Juntar o suco de caJu; 
6 - Levar á sorveteira. 

3 - Sorvete de creme 
Ingredientes: 

2 gemas de ovo, 
1 clara, . 

500 cm3 de leite fervido, 
200 grs. de

' 
açuca,r, 

1 fava de baunIlha ou 1 colher 
de essência. 

Modo de fazer: 
1 - Bater uma gemada' do� ovos 

com as gemas . 
2 - Juntar o leite; 
3 - Levar ao fogo forte, misturan

do bem; . 
4 - Esfriar, adicionando a bauni

lha quando morno; 

5 J untar a clara em neve ; 
6 - Levar á sorveteira. 

'4 - Sorvete de manga 
Ingredientes: 

200 cln3 de suco de manga, 
3 d ' 200 cm e agua, 

100 grs. de açucar, 
1 fülha' de gelatina. 

Modo de fazer: 

1 Dissol ver a gelatina na agua 
fervente; 

2 - Juntar o açucar; 
3 - Deixar esfriar; 
4 - Adicionar o suco de manga; 
5 Levar á sorveteira. 

5 - Sorvete de laranja 
Ingredientes: 

600 cm3 de suco àe laranja, 
1.000 cln3 de água, 

600 grs. de açucar, 
2 folhas de gelatina. 

Modo de fazer: 

1 - Dissolver a gelatina enl agua 
fervente; 

2 - Juntar o açl1car: 
3 - Deixar esfriar: 
4 - Adicionar o suco de laranja; 
5 - I evar á sorveteira. 

6 Sorvete de maracujá 
Ingredientes: 

450 cm3 de suco de maracujá, 
450 cm3 de agua, ' 
250 grs. de açucar, 

2 tolhas de gelatina branca. 
Modo de fazer: 

1 - Dissolver a gelatina em agua 
fervente ; 

2 - Juntar o açucar: 
3 - Deixar esfriar ; 
4 - Adicionar o suco detnaracujá; 
5 - Levar à sorveteira qe capaci� 

dade para 2 litros. 
. 
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7 - Sorvete de Tamarindo 

Ingredientes: 

200 grs. de polpa de talnarindo 
(Sem açucar) 

1.000 cm3 de água, 
200 grs. de açucar, 

2 folhas de gelatina. 

Modo de fazer: 

1 Dissolver a gelatina em água 
fervente; 

2 - J untar o açucar; 
3 - Ueixar esfriar; 
4 - Adicionar a polpa do tama

rindo. 
5 _. Levar á sorveteira de capacI

dade para 2 litros. 

8 - Sorvete de' Abacate 
Ingredientes: 

6 abacates, 
1.000 cm3 de leite, 

500 grs. de açucar 

Modo de fazer: 

1 - Passar os abacates na peneira; 
2 - Dis�olver o açucar no leite 

até ferver; 
3 - Esfriar; 
4 -. Juntar a polpa do abacate; 
5 - Levar á sorveteira. 

9 - Sorvete de Chocolate 
Ingredientes: 

200 grs. de chocolate em pó, 
1. 000 cm3 de lei te, 

400 grs. de açuçar. 

Modo de fazer: 

1 - Dissolver o chocolate no leite; 
2 Juntar o açucar. 
3 - Levar ao fogo até ferver; 
4 - Esfriar; 
q Levar á sorveteira. 

10- Creme de Damasco 
Ingredientes: 

300 grs. de damascos descéJôcados 
e sem caroços, 

50� cm.3 de leite, 
250 gts. de açucar 

Modo de fazer: 

1 -. Esmagar os damascos com o 
açucar; 

2 - Juntar 6> leite, mexendo bem ; 
3 - Levar á sorveteira. 

11 - Creme de Morango 

Ingredientes: 

500 grs. de morangos, 
500 cm3 de leite fervido, 
400 grs. de açucar 

Modo de fazer: 

1 - Lavar bem os morangos e ti-
rar os cabos; 

2 - Esmagar com o açucar; 
3 J untar o leite frio ou gelado; 
4 - Levar á sorveteira de capaci-

dade para 2 litros. 

12 - Creme de Nozes 

Ingredien tes : 

100 grs. de nozes descascadas e 
ralada5, 

1.000 cm3 de leite, 
400 grs. de açucar 

Modo de fazer: 

1 - Misturar bem as nozes com o 
açucar; 

2 - Juntar o' leite: 
3 I evar ao fogo; 
4 Esfriar; 
5 Levar á sorveteira. 

(Comunicado do Serviço de Informação Agrícola 
Ministério da Agricultura - janeiro - 1948). 
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Resumo: - Définição; matéria prima; té
eTIologia da fabricação; cara
cterísticas e compo�ição. 

DEFINIÇÃO - O leite maltado é um 
produto que, quanto à técnologia da 
fabricação, à composição e à aplica
ção, faz transição entre o !ei te em 
pó integral e as farinhas lácteas. 

E' o produto resultante da pul
verização da mistura de leite inte
o-ral com o filtrado de nlosto de ce
;ada mal tada nloida, e farinha de 
trigo. 

O ante projeto do Código Nacional de 
Alinlen tação prevê a seguinte denomina
ção: «Leite maltado enl pó é o leite enl 
pó obtido pela adição ao leite integral, 
pasteurizado, de extrato de malte de pri
meira quálidade; filtrado, neutralizado par
cialnlen te pela q uan tidade estri tamen te 
nec-essária de bicarbonato de sódio, adicio
nado ou não de ci tra to de sódio ou fosfa
to' dissódico . conlO elnulsionan te, concen
trado e sêco, depois' de iniciada a ação en
zimática do malte, eln telnperatura infe
rior a 60° C, por processo adequado.:. 

MATÉRIA PRIMA - O produto cons
ta, essencialmente, de leite e de extrato 
do mosto de cevada germinada e farinha 
de trigo. Podem ser adicionados sáis como: 
cloreto de sódio, bicarbonato de sódio ou 
de potássio, citrato ou fosfato de sódio, e 
bem assim cacáu, chocolate, etc. 

LEITE - deve ser de qualidade irre
preensivel, -satisfazendo integrahnente ao 
exigido para o leite destinado à evapora
ção, isto é, ser leite fresco, muito limpo, 
com acidez entre 16 e 18° D, com teor de 
gord ura padronizado (para dar o mínimo 
de nlatéria gorda previsto na regulatnen
tação), etc. Ao leite podem ser adiciona
dos os ingredientes: cacáu, chocolate, 
emulsionantes, etc. EstÇi.ndo preparado o 
leite, adiciona-se-lhe o filtrado do mosto 

MALIADO 
DR. JO SÉ ASSIS RIBEIRO 
Orientador do C. A. E. na F. E. L. C. T. 

{de cevada nlaltada e farinha de . trigo}, 
sendo a seguir, a nlistura submetida à 
deshidratação. 

FILTRADO DO MOSTO - Este é 
obtido. em duas fases: 

l.a - Obtenção do malte (maltagem). 
2.a - Obtenção do mosto. 

A obtenção do mal te consta de: 
a} germinação da cevada - cujos grãos 

escolhidos e limpos são ensopados em 
água e mantidos em largos tanques, 
ficando submergidos a 30 cnl. de profun
didade. Os grãos se incham e absor
vem 25 a 35 % de umidade. O período 
de submersão varia de 1 a 3 dias, con
forme o tipo' do grão empregado e a 
natureza da água. Esta deve ser fre
quentemente mudada, sendo retirada 
logo após a inchação. Cevada conten
do excessiva quantidade de água pode 
ser sêca em fôrno ou estufa a 40-54°C. 
A seguir, os grãos ainda úmidos, são 
mantidos a 1 8-21°C por 1 0-11 dias, pe
riodo durante o qual se -processa a 
germinação, que corresponde à trans
formação de cevada enl mal te. 
Os resul tados da genninação são os 

seguintes: 
-transfonnação do amido em dextrina e 
maltose, por efeito de ação enzimática. 
Quanto -mais mal tose se formar, melhor 
será o produto; 
-transformação das proteinas dos grãos 
�m peptbnas assimiláveis e compostos re
lacionados. por efeito de enzimas proteo
líticos; 
-liberação do conteúdo das células de 
amido por efeito da cistase, que, ativada, 
atua sôbre o tecido celulósico destas cé
lulas, libertando o amido sôbre o qual 
a diastase agirá, então, 111ais prontamente. 
b} secagem -depois da germinação, os 

grãos são sublnetidos à secagem, em 
forno próprio, ou estufa, com· circula
ção de ar quente. Inicialmente, a secagem 
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é a 27-3 2°C e depois, a 55oC. ,O teor 
de úmidade dos grãos se reduzirá a 3 %, 
no fim de 5-7 dias. Não se pode aque
cer acima dêstes gráus, afim de evitar 
destruição da diastase. O malte possui 
excessiva quantidade de diastase, muito 
acima da necessária à inversão do ami
do dos grãos. Daí a ne�essidade ou pos
sibilidade de usal� outro grão COl110 
fon te de amido, como o do trigo,. para 
maior formação de maltose. O grão 
do trigo tem ainda a vantagem de ser 
rico em proteina. Os grãos secos po
denl ser guardados por, vários meses, 
para serel11 utilizados quando neces
sários. 

A obtenção do nlosto é feita aSSIm: 

- os grãos de cevada mal tada são eSl11a
gados, el11 máquina própria, afim de que, 
rompida a, casca, a' diastase possa atuar 
mais intensal11ente sobre o amido. Os grãos 
são reduzidos a pó fino. A êste é mistu
rada massa de farinha de 'trigo. Como o 
amido da farinha de trigo é insoluvel enl 
água fria, não recebendo assÍl11 ação do 
enzima, ferve-se a farinha em á'gua quen
te, obtendo-se ll1assa na qual o alnido se 
apresenta solúvel. A mistura é feita elll 
várias proporções, sendo indicável a de 
10% de cevada sôbre o volume de trigo. 

A nlistura (nlassa de farinha de trigo 
e cevada lnaltada l11oida) é dissolvida em 
água, sendo a temperatura graduahnente 
aumentada até óO° C ou pouco mais, ob
tendo-se o lnosto que é fermentado por 
várias horas. 

- A finalidade desta operação é con
verter o amido insoluvel e as proteinas 
con tidas no trigo e na cevada nlal tada 
el11 carbohidratos solúveis e em derivados 
proteicos nlais assimiláveis. Assim, há 
formação de glicose, dextrina, mal tose, 
peptona, amino-ácidos, etc., influenciando 
no cheiro e no gosto, bel11 como aumen
tando seu valor dietético. 

O sedimento fornlado pelas cascas é 
separado do mosto por filtração centrifuga. 

'O líquido filtrado (extrato) contenl, 
em suspensão coloidal, massa de finas par-

tículas de elementos saídos do trigo e da 
ceyada, íntegros ou parcialmente digeridos. 

TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO: 

- :Mistura do leite ao filtrado do mosto; 
- adição de sais ou de ingredientes, 
- condensação, secagem e enlbalagel11. 

O extrato do mosto é, a seg�ir, misturado 
a leite fresco, integral, submetendo-se a 
nlÍstura à deshidratação (condensação e 
pulverização). A proporção da mistura é 
de, aproximadamente, 4 a 5 partes de lei
te integral para 5,5 a 6 partes de extrato 
de mosto. Alguns fabricantes condensam, 
separadanlente o extrato e o leite, l11istu
rando depois, os condensados, para a se
cagem: 

Pequenas quantidades de saIS, para me
lhOl"ar o paladar, como o cloreto de sodio, 

'ou facilitar a dissolução conlO emulsio
nantes (citrato e fosfato de sódio), ou al
calinizantes (bicarbonato de sódio, etc ) po
dem ser adicionados ao leite ou à mistu
ra, nas quantidades estritanlente necessá
rias. A nlÍstura é sell1 pre fei ta all tes da 
deshidratação. A condensação e a secagell1 
podem ser conseguidas por vários meios. 
A c1eshidratação inicial (condensação) é 
em aparelho de vácuo provido de agita-
40r mecanico, e, a secagem' final é em ci
lindros rotativos ou enl grandes câmaras 
atomizadoras (secagem pelo «spray-drying
sistem»). Sabe-se que o aquecimento não 
pode ultrapassar 55-60° C, isso para evitar 
perda do valor dietético. do produto. 
Gerabnente, a deshic1ratação comum é eUl 
c1 uas fases . 

l.a - condensação em apaI�elho de vácuo 
provido de potentes agitadores. Aí 

a mistura é aquecida e deshidratada 
até apresentar-se em massa esponjo
sa, porosa como favo de mel, que
bradiça; 

2.a - secagem definitiva, em tambores 
rotativos (preferentemente em cânla
ra de ar rarefeito) obtendo-se pro
duto como pedaços de papel (bijú). 

As duas fases podem ser consegui
das numa só, em máquinas próprias de 

'secageln em chuveiro, obtendo-se produto 
pul verizado. 

A moagem e a enlbalagem devem ser 
feitas, imediatamente após à secagem e i , 
enl salas à prova de umidade, visto que:! 
o produto é excessivalnente higroscópico, 
tornando-se elnbolado e' úulÍdo quando ex
posto ao ar de alta percentagem de umi
dade. 

O pó fôfo obtído deve ser embalado 
em latas próprias (de papelão ou lnetáli
cas) que serão hermeticamente fêcha�as. 
A ei'lbalagenl deve'ser,processada em ,sala 
refrigerada e à prova de ar úmido. A ba
se da conservação do leite mal tado reside 
em não ficar exposto ao ar;nbiente, 'assim, 
o produto d�ve ficar ao ab'r.igo do ar, da 
lu .... , do calor e da umidade. "  

Para maior facilidade, pode�se subme
ter o produto à compre�são, em' uláquina 
própria, obtendo-se tabletes, o que facilita 
a em balagem, a conservação e o transporte: 

CARACTEAisTICAS: 

O lei te mal tado conlum é um pó fino, 
de granulação homogênea, lembrando fa
rinha, de côr creme (acastanhada quando 
adicionado de chqcolate ou cacau); de 
cheiro agradavel e de gosto· próprio. Dis
solve-se benl em água fria ou quente, ou 
em leite, dando bebida agradavel e nutri
tiva. Pequeno depósito no fundo' da solu
ção pode ser tolerado. 

COMPOSiÇÃO QUíMICA: 

São encontráveis no leite 111altado: 
água, gordura, proteinas (vegetais - do 
trigo e da cevada, e, animais -a caseina, 
a albumina, etc.), hidratos. de carbono 
(lactose, amido, sacarose, mal tose,' dextro
se, etc.) sáis, etc. 

O leite maltado cN estlé-, de fabrica
ção nacional, tem apresentado a seguinte 
composição média: 

água' ... .... . 
gorduras ..... . 
proteinas totais 
lactose ...... . 
mal tose -'-dextrina 
sacarose . . . � . . , .. '! • 
amido ...... . 
sáis .... .. " . . .  1., • 

3,3% 
10,6% 
18,3% 
21,0% 
38,0% 

1,5 % 
1,0% 
óí3% 

,O a n te-proj eto do Códi go Nacional de, 
Alimentação prevê as seguintes determi
nações relativâs á composição química, á 
embalagem e á litnpeza do leite maltado: 

COMPosiçÃo '--:- A conlposição do 
leite 11laltado deverá 'estar compreendida' 
entre os seguintes lil1útes: 

a) - umidade - máxil110 3 % 
b) - gordura -- máximo 9% 
c)' - resíduo min. fixo - entre 2,8 e 4% 
d) - casei na - entre 4,4 e . . .  6% 
e) - prutídios totais - entre 1 2, 1  e 1 5  % 
f) - lactose - entre 1 ° � . .. 15,8% 
g) - mal tose - entre 38' e " 48% 

ACONDICION AJ\tIENTO - deve ser 
á prova d,e' ar e de u�ídade, com ou seUl 
vácuo. 

LIMPEZA E FLORA MICROBIANA 
- O leite"lualtado enl pó, deverá estar 
isento de impurezas e não poderá conter 
leveduras, germes patogênicos ou do gru
po coliforme. ou os que sejanl capazes de 
provocar deterioração do produto. nem 
mesmo os que indiquem manipulação de
feituosa, 

O Departal1lento de Agricultura dos 
E�tados Unidos considera leite maltado o 
produto resultante da 'pulverização da mis
tura de leite integral conl o líquido se
parado do mosto de 11lal te de cevada com 
farinha de trigo, com ou seUl adição de 
cloreto de sódio e bicarbonato de potás
sio, de tal maneira a assegurar integral 
ação enzimática' do extrato do malte. O 
produto resultan'te deve conter, não 111 e
nos de 7,5% de gorduT'[l de leite, e não 
mais de 3,5 % de U111idade, 

APLICAÇÕES - Diluido em água 
ou (:'111 lei te, é usado cômo bebida alimen
tícia, ou como ingrediente no preparo de 
confeitos de várias naturezas" 

E' Óti1110 alinlento reconstituinte, indi
cado para crianças e convalescentes, dado 
seu grande valor dietético, su�erior ao do 
leite integral. 

Transcrito do BOLETIM DO LEI f E de 
,Abril de 1948. 
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P r o du to s  fabricados na Produtos do laboratório. da 

QUEIJOS Solução Dornic 
«Minas" padro- .. Parmeião., , Solução de soda décimo normal 

nisado �Pasteuri?ado& Solução décimo normal de nitrato de prata' l 
Hpo «Cavalo/) c Provolone., Solução de fenolftaleina a 2% ' 

., «Cabocó» cReno-Edam. Solução de bicromato de potassio a 5% 
» «Cheddar» «Roquefort. Cultura de : . . roquefor�iem P� 

. 
., «Duplo creme» «Suisso '1l Ferm:nto lac.t1co selecIOnado' hqutdo 
., «Emmelltaler. «Creme-Suisso» Soluça0 de nItrato <:J.e.prata 
» «Gouda.. (cReq.iãO Mineiro)} I Corante líqttidopaia �t1eiJ()!)" 
., «Lunch. "Req,jãO Criolo» Cu:tura de Y?ghurt (hqUldo) 
• «Prato. «Ricota.. Grao de Kefflr 

CASE/NA 

Extra Por diversos pro-
Manteiga de l.a cessos. 

Fermento selecionado para queijo Suisso 

(Em projeto instal�ções para leite em pó, 
leite condensado e lactose). . 

----������������.���--���--�--------�----�----_. COMPOSTO E IMPREssb· NA "GRÁFICA SANTJANNA" - AV. DOS ANOR,(OAS', 31"/�27 ...:. JUIZ� DE FORÁ" 

. ,. . 

i\ nossa . ..•.. � .. ;:-_ .... -:-.�':. 
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Padronizaçao da gordura do lekte s 
,lL;ind. de lact:icinio� .. :.fll.ª.g,9a-ª-.. - Hobbes. Albuquerque 
Hlstoria da fabricaç�o queijos - Eolo A.Souza 

l Quei j o fundido .... Jose Jorge de Arauj o .êlves 
Asi es em roi pais - Migdonio Gar c e t e cobar 
Agricultura,pecuaria e ensinot etc. S.S.F.Andrade 

durecimento da queijo-Joaquim Rosa Soares 
lj FELCT e as exCUr�LÕJ�s para 'fins �ê • 
Ordenha - Osvaldo �oEmr}ch 

�Leite condensado - Assis Ribeiro 
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