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Cia. Fabio Bastos 
/ ' 

COMERCIO E \NDUSTR\A 

fll/o l?JeojJlJ/lo tlto/JI,' !1-,(l/C CE J4IYEI/ltl 

/lufl !I(Jl'eflcio de !1ÓI'é'1I, Jô - tiO P4t1LO 

RIJa Rib de JQI7é'/Í'O, Jó!-SfLtl íltJll/ltJ!Ylf 

/lu JlJliu clt CQJli/J;o, JtJ-?t'JlltJ I!Lf'/lRE 

I1Jsegu/'f o êxilo e o o/Ia, ç/./o/i-" 
dode da sua produ�ão /na'l./sll'l
ai 01.1 domeslléa, eom o (ISO de 
um C/ua/Í'Jo puro e cOllcé'I7I/,Qdo 

o/amoso 

COALHO MAnSCH�L 
, 

PARA GRANDES INDUSTRIAS 
, 

COAL.HO EM PO 

Marca AIUL (forte) 
M arca VERMELHO (extra.-lorte) 

PARA PEQUEN�S iNDÚSTRiAS e 

uso CASEIRO, COALHO EM\ PA5TILHAS 

"O" (concentrado) 

"K" (extra- concentrado) 

LíQUIDO FORTE PURO 

E UNIFORME. 
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GOSTaRIA '0 SR� DE GADO HOlaNDO 
HOBBES ALBUQUERQUE 

Prof. da FELCT 

Quando a FELCT visitou a República Argentina, em Fevereiro de I 947, 
tivemos oportunidade de conhecer diversas Cabanas onele se criavam belos exem
plares do gado que os platinos chamam Holando-Argentino. 

Estarnos plenamente convencidos de que a solidez da indústria argentina 
ele lacticínios repousa em grande parte no seu imenso rebanho dessa raça já 
ajustado às condições ambientais. 
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Podem fie! reproduzidos os artigos 
exarados nesta Revista,

! 
com índi

ca.;ão da origem e do autor. 

Este assunto surgiu hoje a propo&Ito de uma carta que re
cebemos de amigos nossos. da Província de Santa Fé, carta esta que. 
em virtude do interêsse que possa despertar entre: os criadores d2 

gado de leite, vamos trJduzir em parte: 

"Passando a outro assunto, veria com muito agrado a possi
bilidade de enviar-me você, para o Sr. Antonio Gandolfo, diretor 

de "SANCOR", uma relação de criadol'e� brasileiros que poderiam 

ter interêsse na aquisição de animais da raçz\ HOLANDO-ARGEN
TINA, de pedigree ou cruza, com produções controladas pelo Mi
nistério da Agricultura da Nação, animais de quaJjd,1c1e muito re

conhecida nesta zona, anele. como vocês comprOV,1l'Z1m. se produz 

tanto leite, pois está no centro leiteiro ela República ArgentilL1. 

Os produtos vendidos pela Cabana dê'ste senhor têm gaian

tia de qualidade, adi antando, de minha parle, que se tratd de uma 

firma ele mui ta resj)ol1sablidacle mClt'.11 e material. o que pOi' si 

consti tui tOelil uma ga L1 l1 t ia para os seus compradores. Rcalme:!1tc 

é de laslll1ur que. dU!"?I1tc a \'isila que vocês fizeram .1 nOS5,1 fá
brica de Jl1.1l1lcig:1 em Brinkrnann. l1JO ti\'Css(m()�· lido tempo di: 

levá-los a êsse c;-;í:abe!ccimeJ1to "gc!nadi:w" pois, comu o dissen'os. 

muito bom. 

Faz pouco tempo efetuou ê le uma vcncL1 ele 200 ternciros 
pur,1 o Brasil. e como se trata Ué um estabelecimento importante 

estA em condições de forn':ccr a vocês muitos animai!':. 

Uma visita dos possí\'eis intC'l'Cssaclos ao estab-:!ccimento DO
del'ia comprm-ar estas afir'mações. PC>rLanto. como o Sr. Gandl,lfo 
deseja travar relações comerciais com firmas brasileiras de respon

sabilidade, e, especi':lÍml:J1lc de forma direta, muito agradecerei se 

puder envi':lr-mc alguns cnclerêços pJfa que o citado senhor p05S':\ 
travar relações , em procura de negócios que sejam vanta josos para 

ambas as partes c levem ao terreno das re2.1idacles as exprrssõcs (]ue, 

por ocasi.1o da sua visita a nossos estabelecimentos, fizeram scniir. 

isto é, estreitar com laços coacretos ;lS aspirações de uma irmand::-·dc 

crescent� entre os povos brasilei�o e arge�tino. O comércio nobre, 

acredito, é um desses meios, e ele minha parte me sé'ntiría feliz se 

por minha intervenção ante você, caro amigo brasileiro, lograsse 
CJ.!.le se ésta bdeccsscm proveitosas relações desta Í ndo!c." 

Eis aquí a parte mais importante dessa carta que me enviou 

um dos bons amigos que fizemos em SUNCHALES. n2 Provín
CIa de Santa Fé - Argentina. 

Criador e amigo, se o senhor está interessado em adquirir para o 
seu rebanho animais da ra:ça Holando-Ar�entina, dirija-se direta

mente ao Sr. Antonio Gandolfo, Fábricas de J\ilanteiga "Sl\N

COR", em Sunchales. 
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o concurso leiteiro da XIII Exposição de Animais 

e Produtos 

Derivados 

DR. ASSIS -RIBEIRO 

(Or:ientador do C.A.E. na FELCT) 

o concurso de vacas leiteiras da XIII 
Exposição de Aninlais e Produtos Deri
vados, com a participação de vinte es
pécimes escolhidos nos melhores plantéis 
de gado leiteiro das zonas da Mata e Cen
tral do Estado de Minas, foi, sem dúvida, 
uma dáS notas rI1arcantes no importante 
certame da Gameleira, r'ea1izado em Agos
to de 1947. Constituindo um dos melhores 
concursos realizados en1 expOSIçoes na·· 
cionais, não só pela perfeição das formas 
da maioria das coneor'rentes, como pela 
elevada produção das representantes da 
raca Holandesa. os -resultados das orde
nh�s veio conferir a uma destas (a lVril
tonia Conga) o título de recordista sul
americana de produção de leite na sua ca
tegoria. Isso levou o sr. Secretár"io da 
Agricultura a proferir a segujnte aprecia
ção em seu discurso de encerramento da 
Exposição: 

" Assinale-se, de passagem, a ex
pressiva representação das raças lei
teiras, que 110S autorizanl prever' o 1'e
tôrno de Minas ao seu antigo Jugar de 
relêvo na produção do leite. O recinto 
da Exposição foi cenário de um aconte
cimento que não potle passar desperce
bido por todos os que se interessan1 
pelo desenvolvimento do gado leiteiro. 
Referimo-nos ao sucesso alcançado por 
um dos n1ais nobres representantes da 
taça Holandesa trazido· dos campos de 
Leopoldina e que, apesar da exhausti.,. 
va viagem e desambientação, conseguiu 
levantar aquí o recorde sul-anlericano 

Classificação -

Sucesso da raça Holandêsa 

Inferioridade das representantes 

das raças das Ilhas do Canal. 

de produção de leite na categoria 
primeira cria". 

Entretanto, se as representantes da 
raça Holandesa assim se comportaram 
durante o concurso, o mesmo não se veri
ficou entr'e as participantes das demais 
raças, pois, as J erseys e Guernseys obti
veram medíocre colocação, desclassifican
do-se, logo de saída, 3 das concorrentes, 
que não tiveram, assim, oportunidade de 
revelar a grande capacidade destas raças, 
cuja fan1a já é clássica na produção de 
leite abundante e ótimo em seu teor gor
duroso. 

o concurso foi realizado num dos na

vilhões centr'ais do grande parque da Ga
meleira, nos dias 13, 14 e 15 de Agosto) 
com a participação de 20 animais assim 
classificados: 

1. a categoria: novilhas de grande por-
te (Holandesas) de 1 ou 
') . 
4..J crIas .......... ... . 

2.a categoria: idem (Holandesa e Ayr
shire) de mais de duas 
crias . . . . .. . . . . .. . . .  . 

3. a categoria: novilhas de pequeno por
te (Guernsey e J er'sey) 
de uma ou duas crias .. 

4.a categoria: idem, de mais de duas 
crias . . .... ........ . 

Total ... .. .. ... .. . .. , . " . 

6 

10 

2 

Das tres ordenhas diárias (às 6, 14 e 
22 horas) os resultados foram os seguin
tes: 

1 -QUANTIDADE DE LEITE EM QUILOS 

categoria Total· em Média diária 

1.°) Miltonia Conga HoI. P.B., 1.a cria -José Ribeiro Reis 
2.°) Vita Araúna 3/4 HoI. P.B., 2.a " -Antonio Ribeiro Reis 
3.°) Onix-Helvecia - P.O. - HoI. P.B., l.a " -Antenor Ribeiro Reis 
4.°) - Cataná-Carquejinha 7/8 HoI. P.B., l.a " -Eduardo Sá Fortes Horlando 
5.°) Frisia-Sota 3/4 HoI. V.B., 1.a " -Kingma f1 eia. 
6.°) Frisia-Meda1ha 7/8 HoI. P.B., 2.a " -Kingma f1 Cia. 

2. a categoria 

1.°) Onix Cacheada - P.c. HoI. P.B., 4.a " 
2.°) Vita-Dispensa Mest. HoI. VB., 5.a " 
3.°) Frisia-Brisia ----' P:D. - HoI. P.B., 3.a " 
4.°) Frisia Antina - P.c.- HoI. P.B., 3 .a " 
5.°) Cataná-Baiana 3/4. HoI. P.B., 3.a " 

6.°) Frisia Armada 3/4 HoI. P.B., 4.a 
" 

7.°) OnÍx-Veneza II - .7/8 HoI. P.B., 4.a " 
8.°) Cataná-Jóia 3/4 HoI. P.B., 3.a " 
9.°) Cataná Baianinha - 3/4 HoI. P.B., 3.a " 

10.°) Frisia Confiança - P.c. -HoI. P.B. , 3.a " 

3.a categoria 

-Antenor Ribeiro dos Reis 
-Antonio R. Reis Fi1nb 
--- Kingma f1 Cia. 
-Kingma f1 Cia. 
- Eduardo Sá Fortes Horlando 

Kingmâ f1 Cia. 
-Antenor Ribeiro Reis 
-Eduardo Sá Fortes Orlando 

Eduardo Sá Fortes Orlando 
-Kingma f1 tia. 

litros leite 

96,315 
70,625 
69,060 
54,585 
53,500 
53,180 

85,530 
80,010 
78,860 
71,630 
69,395 
69,280 
62,130 
59,650 
48,310 
34,755 

32,105 
23,541 
23,020 
18,195 
17,833 
17,726 

28,510 
26,700 
26,286 
23,876 
23,131 
23,093 
20,710 
19,883 
16,103 
11,585 

2,79% 
2,53 
2.70 
2,95, 
3,14 
3,37 
3,48 
3,59 
3,47 
4,12 

1.°) Abaíba Hc!eora - P. C. Guernsey - 2.a cria -- Dr. Altamíro Pinto 43,545 14,515 4,09 
Bonina de Fonte1ímpa - 3/4 Guernsey - 2.a cria Roberto M. Nogueira 29,790 9,930 3,79 

(Esta concorrente foi desclassificada de acôrdo com o artigo 24 do; Regulamento da Exposição, visto 
qu� nas .tres ordenhas do primeiro dia- deu um total de 9,250 kg. de leite). 

4.a categoria 

Suíça de Fontelimpa - 1/2 Jersey - S.a criá -Roberto M. Nogueira 17,710 5,903 3,7� 
Rainha de Fontelimpa - 1/2 Jersey 5.a cria ---·Dr. Caio Nogueira 9,235 3,078 4,77 

. (Ambas foram desclassificadas de acôrdo com o artigo 24 do Regulamento, por terem produzido, 
respectivamente, no prime.iro dia, como total das tres ordenhas, 5,450 e 2,825 litros de leite). 

1.a .categoria: 

1.° Miltonia Conga 
2.° -Vita Arauna 
3.° -Catana Carqueijinha 
4.° -Frisia-Medalha 
5.° -Frisia-Sota 
6.° -Onix-Helvecia 

. 2. li categoria: 

1.° -Onix-Cacheada 
2,° -Frisia-Armada 
3. ° Ca taná Baiana 
4.° Onix-Veneza II 
5.° _ Cataná-Jóia 
6.° Frisia-Brisía 
7,° -Frisia Antina 
8:° ------: Vita-Dispensa 
9.° ---:. Cataná-Baianinba 

10.° -- Frisia�Confiança 

2 -QUANTIDADE DE GORDURA, EM KG. 

2.6468 kg. 
1,1169 
1.9211 
1.9090 
1.694C 
1.6777 

2,3942 
2,3402 
2,1798 
2,1657 
2,1455 
2,1337 
2,1186 

.2,0345 
1,6797 
1.4330 

3.([ categoria: 

Abaíba 
Bonina Fontelimpa 

4. a categoria: 

Suíça-Fontelímpa 
Rainha Fontelimpa 

1, 7835 
1.13 09 

0,7622 
0.4413 
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Estmno's vendo o, crescente progresso 
da indústria de lacticínios do nosso país. 

O leite a preços mais compensadores 
é un1 grande estÍInulo ao produtor, Infe
lizlnente este ainda se acha preso ao p:tO
cesso, de rotina. Não existe, para ele, pro
gresso neste ;;;etor. A quantidade aun1en
tará con10 conseqüência lógica do aumen
to do número de vacas ordenhadas. A or
denha é ainda un1 sin1ples nlungir de tê
tas. O cuspir nas, n1ãos para melhor orde
nhar é ainda prática conlunt 

O local da or�l.el1ha, este então é coi
sa sem imnortância. {!ln pau fincado no 

chào ao �U' -livrE.:, no 1ne10 de toda sorte de 
ünnndícies, é n'lais do que suficiente no 
temno das sêcas. Quando chove, um co
,b8}')�o qualquer com piso ele terl,'a (onde 
se ê'üolam animais e ordenhador) resolve 
a questão. 

Os pr'eparativos da ordenha (limpeza 

(J e '":,'s ey e Guernp,ey) deve merecer aten
ção. Já por ocasião da XII Exposição Na
cional de Anintais e Produtos Dedvados 
reali7.acla em S. Paulo em Setembro de 
1916, no primeiro dia do contrôle leiteiro 
foram eliminadas 4 vacas da raca, Gue1'n
sey por não terem produzido, nacluele pri
meiro dia, o 111,1nimo exigido pelo Regu
lan1ento da Exposição (isto é, 10 kg. de 
leite, no total das' 3 ordenhas do dia). Ye
rificou-se teren1 contribuido pata esse in
sucesso a acidentada e longa viagell1 a 
que os animais foram submetidos, el'nais 
ainda, o mau ten1po reinante durante a 
Exposição, principahnente, nos 3 dias do 
concurso leiteiro. Possivelmente, est�s 
mesn10S fatores influiranl no concurso 
realizado na Gameleira, e, aléln destes, a 
má localizacão do estande do concurso 
(no centro do recinto) e sua abertura à 

visitação pública nos momentos das orde-

SER,GlO ARCANGELO 

Técnico em lacticínios 

do local, das mãos, úberes, vasil!lalnes 
etc.) é luxo exagerado. 

O estado 'de saúde dos animais, fator 
de al't]1 importância para a boa qualidade 
do leite, só é atendido coríl benzeduras, 
sangrias e chás, quando o animal "não 
vai mesmo". 

As inflamações do úbere, que tantos 
prejuizos ocasionan1 ao criador (perda 
da produção), à jndústria de lacticínlos 
(má qualidade do produto) e sérios peri

gos ao consumidor (intoxicações) são ti-
das como passageiras e inofensivas. Os 
casos de D101éstias infeciosas são ,:;omen
taelos e as l)l'ovidências a sereln ton1ac1as 
ficam para a próxima vez. 

Felizn1ente o que ac.aban10s de descre
ver não é mal geral; há os que conhecem 
e praticam a produção racional. 

Sendo a fonte de produção o alicerce 
da indü stria ele lacticínios , para ela ele
vemos disp�nsar toda a nossa atenç,ào. 

O produtor precisa ser educado no 

nhas. Estes fatores, por certo que influi
ran1 na produção das vacas de sensibilida
de mais acentuada, com.o são as da Ilha 
do Canal. Entretanto. explicacào não en
contran10s par'a que durante 'Os 3 dias a 
produçào se 111antivesse tão baixa, exceto 
a da Abaíba. 

Para os futuros certanles, os senho
res criadores destas afmnadas e consa
gradas raças de àlta produção leiteir'a, e 
de leite inexcedível en1 seu teor de gordu
ra, deverão preparar antecipadan1el1te 
seus . representantes, acostumando-os ao 
ambiente de Exposição. E, os organizado
res desta deverão escolher local de relati
vo silêncio para a pennanência das vacas, 
que' dever'ã,o ficar afastadas, tanto quanto 
possível, da curiosidade pública, ao 111 e
nos durante a ordenha. 

(Transcrito do Boletim do Leite), 

FELCTIANO 

(Jueijc' fipc 

EOLO ALBINO DE SOUZA 

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

CaTCwteTÍst.zcas - O Roquefort é um 
'queij o originário da França, onde é fa
bricado com leite de ovelha. No Brasil' é 
fabricado com leite de vaca. E' un1 queij o 
bastante salgado, sendo maturado por 
môfo. 

A sua elassificação é de queijo gor
do, de massa crua e macia. 

Apresenta, del)ois de curado, odoI' e 
sabor típicos, acentuadamente picantes e, 
regularmente distribuidas pela sua massa, 
notam-se manchas verde-escuras, consti
tuidas pelo môfo. Quando conservado em 
temperatura elevada sua crosta exala um 
odor forte e um tanto desagradável. 

E' acondjcionado em papel de esta� 
nho e celofane (êste na parte externa). O 
queijo apresenta uma forma cilíndr'ica, 
com 15 cms. de diâmetro e 12 cms. de al-

sentic10 de produzir leite de boa qualidade 
. e em quantidade. 

O que aqui já apr'enden10s e o que ti.:. 
vemos oportunidade de observar nos leva 
a considerar de grande ünportância os 
seguintes pontos para a boa qualidade do 
leite: 

a) educação do criador, fazendo-o ci
ente dos males e prejuízos que poderão 
resultar de um leite ordenhado sem hi
giene; 

b) ensinar-lhe quais os cuidados dB 
higiene a serem observados durante a 01'
denha; 

c) fornecer-lhes planta de estábulos 
que embora muito modestos nada deixerrl 
a desejar quanto à higiene e comodidade 
de serviço; 

. 

Ci) ensinar-lhe que a saúde .do anin1al 
precisa ser at8ndida por p:rofissionais 

tura, sendo. seu pêso médio 
Composição 1nédia: -

Água . . . . . . . 
Gordura . . . . .  
Gordura no extrato sêco 
Proteínas . . . . 
Cloreto de sódio . 
Resíduo mineral . 

3,8 
,4, <f 

�4.cido láctico . . 1,5 
FABRICAÇÃO '- i.l1atériCf: prima:, O 

queijo Roquefort; requer para o seu fabri
co, leite filtrado e pasteurizado, com 16 
a 19° Dornic e'  4,5 % � de gordura. Pode-se 
usar, entretanto, leite crú, desde que seja 
fresco e de ótima ·qualidade. Neste caso 
deve ser filtrado. 

Per'menta - O fermento láctico deve 
ser dosado de acôrdo com a acidez do lei
te, en1pr'egando-se de 1 a 2 0/0. 

Cloreto de cálâo -- Este, no caso do 
leite haver sofrido a pasteurização� deve 

c()lnpetentes e que o govêrno os envia 
quando necessário; 

e) instituir entre os estabelecimêntos 
industrializador'es a distribuição de prê
mios como recompensa aos' produtores que 
lnais se distinguirem no fornecimento de 
leite de boa qualidade. 

, Sobre a quantidade de leite é preciso 
lembrar ao criador que não depende. üni-· 
camente do número de animais que ele 
possui.. 

Há raças especializadas para a boa 
produção leiteira, assiín con10 há as que 
são próprias pár:a o fornecimento de 
carne. 

A alirílentacão do anin1al é talvez de 
maior importância ainda. 

A vaca transforma en1 leite uma boa 
parte do alimento que l:ecebe. 

Como poderá esta . formá-lo . se 
nhmn mejo qnase lhe é furnecido ? 
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ser usado na proporção de 15 a 20 grs. em 
cada 100 Is. de leite. Não mais, pois a co
agulação deve ser demorada. 

Coalho - Regula-se a temperatura 
do leite para 29.° C, no verão e 30° C. no 
inverno e logo a seguir adiciona-se o coa:-
lho, . em quantidade apenas suficiente para 
terminar a coagulação em 90 a 100 mi
nutos. 

Após a adição do coalho hon10geini
za-se o leite e coloca-se a tampa no tanque. 

COr'te e tratamento C01n a ·coalhada-
Observa-se o momento em que a coalhada· 
se solta C0111 facilidade das paredes do 
tanque e mostra a necessáda firmeza, e 
executa-se o corte. Deve-se notar que o 
coágulo neste queij o é menos firme no 
momento do corte que nos demais. Pas
sam-se ambos os cortadores (vertical e 
horizontal) somente no sentido longitu- -
dinal do depósito e com toda a cautela, 
pois o coágulo é muito mole e gordo. 

Dá-se un1 repouso de 5 minutos e, 
em seguida, inicia-se a mexedura, que 
deve ser feita lentamente, com intervalos 
de 5 minutos. Usa-se um nlexedor de ma
deira em forma de grade e cada agita
ção deve durar cêrca de 30 a 40 segun
dos. Os grãos devem ficar com 1 cn1.3 
(tamanho 1). 

A acidez do sôro após o corte é, em 
média, de 11 a 13° Dornic. 

A mexedura se prolonga até 60 a 
70 minutos após o corte. A determinação 
do ponto deste queijo é de suma impor
tância, pois o queijo deve ter um grau 
de umidade conveniente para o desenvol
vimento do Penicilium roquefortii que é 
o môfo responsável pela 111aturação do 
queijo. 

Os grãos devem ficar firmes, porénl 
bastante menos que os do queij o Minas. 
Interrompe-se a mexedura, assim que se 
constatar o ponto 

. Dessoragem - O sôro deve ser todo 
retirado, prendendo-se a massa num can
to do tanque. Após completa eliminacão 
do sôro, adicionam-se 350 grs. de sal pâra 
a màssa de 100 ls. de leite, distribuindo-o 
completamente pela massa. 

, Adicão da cultura do PeniciUium 1'0-
queforUl � Em seguida, distribuem-se, 
também, cêrca de 1,5 a 2grs. de cultura 
em . .  pÓ .de P. roquefortii (cultura em 

pão), para a n1assa obtida de 100 ls; 
leite. Deve-se fazer uma distribuição pe:r-" 
feita, não só da cultura, como do sal. Pode... . 
se, também, empregar cultura líquida},i< 
em proporção equivalente, assim como á�: 
adição pode ser efetuada no momento da 
enformagem, aplicando-se a 'mesma em 
cada camada de massa posta na fôrma 
(3 ou 4). E' recomendável .0 primeiro:. 

processo por proporcionar" maior unifor
midade de distribuição. 

EnfoTrnagerlL - Coloca-se, a seguir, 
a massa nas fôrmas, enchendo-as até um 
pouco acima dos bordos. As fôrmas de.;. 
vem ser de metal, tendo um anel adaptá
vel à sua parte superior, de modo a au
mentar a sua altura (este anel, à medi
da que o queijo fôr diminuindo de volu
me, vai sendo introduzido dentro da peça 
pr"incipal da fôrma). Estando as fÓrIllaS 
cheias colocam-se as tampas e vai-se vi
rando aquela de um lado para outro para 
que a dessoragenl e a formacão da cros
ta se vão processando. N o fi� de 20 lni
nutos (as fôrnlas devem ter sido viradas 
3 ou 4 vezes) retiram-se os queijos das 
fôrmas, com bastante cuidado pois devem 
estar 111UitO moles, e forram-se as fôrmas, 
colocando-se os ditos novamente nestas. 

Continuam-se virando as fôrmas fre
quentemente e no fim de 30 ou 40 minutos 
devem osqueij os ser novamente retira
dos; lavam-se os panos em água quente 
e torna-se a enforn1ar os queij os. Perma
necem, em seguida, os queijos durante 16 
ou 18 . horas nas ,fôrmas, sem pressão, 
tendo-se o cuidado de virá-los algumas 
vezes (com as fôrmas). 

Salga Depois os queijos devenl ser 
levados para a câmara de salga, com 10 
·a 12° C., onde são salgados, a sêco, du-· 
rante 5 dias, colocando-se uma camada de 
sal nos contornos e na superfície voltada 
para cima. Os queij os devem ser virados 
e salgados diàdamente, permanecendo o 
primeiro dia de:qtro das próprias fôrmas. 
Decorridos os 5 dias, lavam-se os queijos 
e transferen1-se os mesmos p'ara a cânla
ra de nluturação. 

i11atu-ração - E' indispensável uma 
câmara especial para este queijo, a qual 
deve ser mantida com 10 a 13° C. e 94 
a 97 !(lde umidade (conserva .. se um pe� 
queno chuveiro aberto). As prateleiras 
devem ser· constituidas de duas tábuas in..: 
clinadas em forma de "V" sem vértice, 

Discurso, pronunciado pelo> professor Carlos Alberto . . 
ocasião das homenagens prestadas ao Diretor daF.-E.l. 

no dia do seu .aniversario. 

'�E:;cmo. Sr. Dr. Sebastião S. F. de 
Andrade, diretor da Escola de LacticÍnios 
"Cândido Tostes": 

Há momentos da nossa vida 'intensa
mente vividos. FOI num destes instantes 
que me encontrei ao rec�ber a honrosa 
inCU111bência de vos saudar' e felicitar, en1 
nome' dos funcionários da Fábrica Esco
la "Cândido Tostes", pela feliz passagem 
de vosso natalício. 

Convite honr'oso, sem dúvida, e. que 
eu de coração agradeço, porque, além de 

apoiando-se os queijos nas mesmas pela 
sua parte curva. 

,Os queijos. devenl ser virados djària
mente e no fim de 5 a 7 dias furam-se os 
mesn10S com uma agulha de prata ou 
prateada, com cêrca de 2 mm. de diânle
tro. Os furos devem ser em número de 
40' a 45 e devem ser praticados paralela
mente ao eixo do queijo, atravessando 
este de lado a lado. Os furos se destinam 
à penetração do ar e saída de gases do 
interior do queijo, permitindo o desenvol
vimento do Penicillium. Continuam os 
queijos sençlo virados diàriamente até o 
fim da sua maturação, que é de 3�� a 4 
m'eses. Durante· este- tempo acumula-se 
na . crosta do queij o um limo rosado que, 
quando abundante, deve ser raspado (cêr
ca de 2 . ou 3 vezes durante a maturação). 
Este limo indica o grau adequado de umi
dade no queij o e na câmara. No fim da 
maturação os queijos devem' apresentar o 
aroma e sabor característicos e o môfo 
deve estar uniformemente. distribui do, 
nem em excesso, nem em quantidade in
suficiente. 

Os queijos são, então, raspados e en
volvidos em papel de estanho. 

. Não podem ser conservados em tem-
peratura elevada. 

. 

ser dos mais antigos servidores desta 
casa, eu tenho à veütura de·,fàzer pai-tê 
do vosso círculo de amjzades, concretiza.,. 
da através de mais de uma �écada, mar..: 
cada da data en1 que inieiámos,na'Secre� 
taria· da ..Agricultur'a, a carreira defun:' 
cionário público deste grande Estado. 

A satisfação, pois, que· experimento 
ao cumprimentar-vos, peço permissão 

. para dizer, não a faço ao DiretordaEs
cola, mas sin1 a um velho amigo, eómo 

amigo sois de todos que neste momento" 
. vos rodeiam. 

Recordo-me belTI de que foi. a vinte 
e quatro de Outubro de 1941 a data de 

. vossa chegada nesta �scola, 

A associação de alunos e ex-alunos 

da f.[LC.l tem nova diretoria 

Juiz de Fora, 5 de Fevereiro de 1948. 

Prezado ex-aluno: 

Temos o prazer de levar a seu co
nhecimento que, em eleição. realizada a 
19 de Dezembro último, eon10, preceituam 
os nossos Estatutos, foram eleitos 
Presidente e Secretário da J\.ssociação� 
respectivamente. os professóres Eolo AI� 
bino de Souza e ·Dante Nardelli. Como Te� 
soureiro continua. o prof.Sinésiode· Quel-: 
roz· Silva, ainda em . obediência aos esta
tutos. 

A Associação dos Alunos e Ex-alu:
nos da FELCT concita-o a manter o seu. 
apôio prestimoso e pede-lhe seja comuni
cada à· Secretaria qualquer alteração·· em 

seu· enderêço, para que seu fichário possa .' , 

ser mantido sempre atualizado. 
' .  

Solicitamos, outrossim, qué 
quesefuPX(3 . em contacto com' 
soCiaçãO;�,:para que·os laços eX:lstlen1�es'-e]1� 
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que lutavamos contra toda sorte de des
venturas impostas por' circunstâncias· ad
versas, que criaram Uln ambiente descon
fortante? reflexo da incompreensão entre 
dirigente e dirigidos, entravando desta 
forma a marcha decisiva que estava fa
dada aos destinos da F.E.L.C.T. 

Entretanto, com as características 
que vos são pecÍ1liares� que servem para 
fazer' do honlen1 um cidadão honrado e 
probo, soubestes arcar com o pêso das 
responsabilidades que vos foran1 impos
tas, e, con10 Diretor deste estabelecimen
to, traçastes o novo rumo, que devia ser 
seguido, ditado mais pelo coração do que 
pelo cérebro, pacificando o ambiente e 
congregando em um só bloco aqueles que 
desde então vêm cooperando convosco e 

vos emprestando decidido, franco e me
recido apóio. 

Hoje, alvo da estima e consideração 
de todos desta casa, consegLdstes esta dá
diva, por' tudo que tendes feito de hon
roso, quer no terreno moral como no n1a
terial. 

Eu posso, portanto, aquilatar a ale
gria que vos vai n'alma) .ao receberdes 
esta manifestacão de anreco de vossos 
amigos, certo que estais ele que menor 
não é o nosso contentamento ao homena-
gear-vos. 

Dl', Sebastião, sete anos já faz que 
estais à testa da Diretoria dêste estabe-

tre· nossa Escola e seus ex-alunos não se
jam jamais desfeitos. 

Aproveitan10s para enviar-lhe uma 
norma de requerin1ento de pedido de ins
crição na Associação, para regularizar
mos a escrita. 

Lembran10s, tan1bém? que a contri
buição anual para a Associação é de CrS 
20,00 (vinte cruzeiros) no lnínimo. Ess'a 
quantia poder'á ser enviada diretan1ente 
(por cheque ou vale postal) para a Asso-

ciação de Alunos e Ex-alunos da FELC'T. 
Oportunamente enviaremos a todos 

os associados uma cópia dos nossos Es
tatutos. 

Sempre a seu dispor, envianlos aten
c'iosás saudações. 

(a.) - Dante Nc,"pclelli, Secretário. 
(a.) - Eolo A.lb'ino ele Souza, Presi

dente. 

lecimento de ensino. Passais com êste ao 

sétimo ano em nosso meio. Tendes rece
bido, sempr'e, dmnonstrações de afeto 
idênticas a esta e cada vez com mais in
tensidade. Isto atesta que os vossos com- . 
panheiros de lutas continuam a deposi-

· 

tal' em vossa pessoa a máxima confiança 
e a maior camaradagem. 

Não deveis, portanto, desfalecer pe
rante os imprevistos, criados pelas difi
culdades que, não raro, surgem no ca.
minh9 daqueles que ocupam cargos de 
confiança. Guiando-vos pelos dítames de 
vossa c011sciência esclarecida, tudo vos 
correrá bem ao enfrentardes quaisquer' 
problemas que surjanl; e os que vos cer
cam, contemplados pela mesma luz que 
vos ilU111ina, se sentirão com coragem e 
fé para ajudar-vos sempre a vencer. 

Os homens� eln geral, além do COll
fôrto material, têm na vida outra moda
lidade de confôrto, que é o espiritual. 
Êste consiste no resultado do trabalho fe .. 
cundo e honesto. 

Trabalho que faz do honlem um ba
talhador incansável, um idealista, para 
a consumação do seu supremo desejo, ba
seado no trabalho altmnente produtivo. 

O vossO trabalho nesta Escola. como 
Diretor, tem sido bastamente ó::;onstl'utivu. 

Conseguistes perfeita organização em 
todos os setores, melhoramentos inúrne-
1'08 na pél.rtc fábrica, no ensino, nos la
boratórios e serviços diversos. Propor
cionastes lll.elhoria do nível de vida dus 
funcionários, criando ° serviço rnédico, 
cantina, aumento de vencin1entos e ou.
tros benefícios. Aos servidores das diver·· 
sas categorias déstes responsabilidade 
definida, afim de aquilatar o valor illCli-
vidual. 

. 

Desta forma os trabalhos que se pro
cessanl em todo o estabelecimento são 
perfeitos e harmônicos, servindo de in
centivo aos jOjvens estudantes que aquí 
mourejam e de exenlplo .às futuras aspi
rações, demonstrando a necessidade da· 
ordem e respeito, para sucesso na vida 
prática. Por tudo isso, a vitória de nossos 
técnicos, que hoje exercem a profissão 
por todo êste imenso �Brasil, tem sido U111D. 
realidade, e por êles maior se velll tor
nando o prestigio da F. E. L. C. T. 

Se nesta hora de suprema alegriá 
para nós, aprofundei nestas considera
ções, é porque, vivendo nesta casa desde 

FELCTIANO .J aneiro e Fevereiro -

Discurso pronunciado pelo orador da turma I écnicoem lacU .. 

cínios José Luiz fachardo, durante a entrega de diplomas 

à turma de 1941. 

lV[eus senhores: 

Constitui para 111Íln ·l1n1a grande hon
Ta e motivo de orgulho o. ter sido esco
lhido para falar eln non1e de ll1ellS 

cole

gas. 
Considero êsse orgulho plenanlel1te 

justificado pelo significado desta reunião, 
que n1arca o término de un1a áspera 501"
'nada e a consecução do fim a que nos p1'o
puzemos. 

Se de um lado se torna difícil para 
luin1 o desen1penho dessa. lnissão, UlllH 

os seus Úl'jmórdios� conheço a sua histó
ria e as causas de .seu engrandeci111ento. 

Estmnos, portanto, hOl11enageando 
Ema figura que de maneira desass01n
btada fez da nossa Escola o que ela hoje 
é: uma senda de trabalho. e celeiro de 
moços que lutam pela reconstrução da 

€conornia da indústria leiteira. 
Festej a1110S· também neste mon1ento 

.auspicioso, em que nos sentln10s enleia
dos da mais pura camaradagern, a vitória 
.da nossa Escola; e assim procedendo, 
rl1aiol' se torna a grandeza dêste dia, pois 
que esta vitória tambén1 é nossa e pril1-
cipaln�ente vossa. 

Na sinceridade destas palavras, que 
traduzen1 o sentimento dos felctianos, 
está subentendida a nossa afirmação de 
que vos pertencenl todos os louros da COll
quista que fizeram da F.E.L.C.T. padrão 
de glória no cenário lacticinista do Bra
sil. 

Term.inando, pedimos a Deus que vos 
·conserve por muitos anos em nosso· meio, 
para que 13ossa11108 ter a suprel11H ventu-· 
Ta de juntos, Diretor e funcionários, corn 

a mesma cOl11unhão de idéias, trabalhar
mos COln' ardor, pelo sen1pr'e crescente 
progresso da nossa querida Escola. 

vez que é grande a n1inha emoção, como 
podeis avaliar', por outro lado, o cumpri
mento dessa obrigação se suaviza, por
quanto nada lTIais tenho a fazer'" que dei: ... 

xar faJar o coração, numa linguagem co
ll10vida, sincera e convincente, por ex
pontânea e simples. 

A isso 111e proponho, na certeza de 
que estarei sendo justo na interpretação 
do sentimento de lneus colegas. 

Tvleus senhores: 

Um país só é verdadeiramente grande, 
quando conta com um corpo de técnicos 
suficiente, en1 capacidade e núnlero, às 
suas necessidades. LançandQ o olhar pela 
vastidão do território brasileiro, fácil nos 
é constatar que o seu progresso econônli
co 6 grandernente entravado pela defi
ciência técnica. 

Nada adianta, senhores, atirar-se a 
uma obra e levá-la a têrmo sem a devida 
capacidade técnica. Eficiente será dedi
car-se a Ul11 determinado mister e pres
tar, pela sua execução, as contas devidas. 

A indústria. de lacticínios do Brasil, 
. terri . uma grande responsabilidade, UUla 

vez que, de sua bôa organização depen
derá, em parte, a saúde da pr'ópria gente 
brasileira. 

Nós somos Uln povo em caldean1ento, 
onde se verifica a fusão de inúlneras· ra
ças, nunla tarefa gigantesca de homoge-. 
nização. O fator saúde é de 'grande Ílnpor,. 
tância para um povo e, sendo a indústria 
de lacticínios Ulll· dos grandes elementos 
que contribueD1 para a elevação do nível 
alhnentar do hOluen1, lnerece, como tal, 
ser consider'ada devic1a111ente. 

-

Aí se agiganta a obra da Escola 
"Cândido. Tostes" que, ernbora COI:n pou
cos anos de existência, reais serviços· vem 
prestando ao Brasil. 

A indústria lacticinista, esteio em 
que se firmará, elTI futuro não remoto, a 
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economia de. Minas, jaz em completo 
abandono, sujeita, exclusivan1ente, a pro
cessos rotineiros. 

Promover o seu desenvolvimento em 
bases modernas, e incrementá-la, é obra 
assaz difícil, em que fatores de ordem 
técnica e de natureza complexa reclaman1 
ponderação criteriosa. 

Disso ressalta o valor do técnico em 
lacticínios, aquele, que" especializado' no 
raITIo, é o único capacitado a resolver os 
seus problemas. 

A indústria nacional de lacticínios 
não poderá estar sujeita à oscilações con
tínuas de fatores naturais periódicos ou 
imprevistos. 

Dia virá em que a sua produção, por 
fôrça das necessidades, deverá ser fixada 
em bases finnes, e invariáveis. 

A estabilidade no fornecimento da 
matéria prima, o aperfeiçoaInento da téc
nica de fabricação e" consequentelnente, a 
. qualidade do produto, são os elementos 
primordiais para assegur'ar, na indústria 
nacional de lacticínios, uma produção que 
venha representar na balança econômica 
o valor que realmente deverá ter. 

Corúparando nossas necessidades com 
o que produzimos, observamos que muito 
teremos ainda que fazer. Haj a vista a 
nossa indústria de compensados que de
pende da importação de caseína da Ar
gentina. Além disso, inúmeros são os pr'o
dutos lácteos que adquirimos nos Esta
dos Unidos. 

A que devemos atribuir isso, senão 
à falta de orientação na exploração ·lei
teira e o não' aproveitamento devido do 
leite e seus derivados? 

Compete a nós, técnicos, cuidar com 
carinho da indústria de lacticínios, com 
o que estaremos contribuindo para a 
eraancipação econômica do Brasil, em 
cumprimento ao nosso cOll1promisso de 
formatura, que diz: 

"Pron1eto, no exercício da profissão 
de Técnico e:m Lacticínios, trabalhar com 
honestidade, visando sempre, ao progres
so da Indústria Nacional' de Lacticínios 
e à emancipação econômica do Brasil." 

Colegas: _ 

Chegamos ao fim de uma etapa, po
rém] outras e mais árduas nos esperam. 
Peço a Deus que 'o entusiasmo que nos 

ajudou.a vencer a primeira, não 
xe sós na luta pelas demais. 

Espero que o espJrito de camarada_ 
gem que sempre nos animou, não 
abandone jamais. 

Prometamos que, onde quer 
encontremos e o meio em que 
seremos, en1 ponto pequeno, a nossa 
de e querida Escola. 

A amizade que sempre nos uniu, 
nos identifique no futuro! 

Caros Professores: 
Reconhecen10s quão árdua é 

missão. Podeis contar, todavia, 
dedicados, com a nossa gratidão 

J amais esqueceremos vossos ensina-
mentos. pois constituem êles' a arma e o 
escudo 'con1 que lutaremos. 

Certo é que nos separaremos. Irá, 
contudo, em cada um de nós um pouco 
de vós outros. 

A vossa missão, por demais altrUÍS
tica, pOl� nós jamais poderá ser désde
nhada. 

Sois, antes de tudo, os batalhadores 
anônimos da grandeza da Pátria. 

EXlno. Sr. Dl'. Daniel de Carvalho, 
prezado e �igno paraninfo: 

Atendeu V. Excia. o convite que lhe 
fizemos. Aquí está pata nos fortalecer o 
ânimo, para nos robustecer a fé, para nos 
afirmar a esperança. 

Sua presenca nesta solenidade é uma 
garantia, 

-
é um' sêlo que marca o início 

da jornada para uma carreira de traba-· 
lho que fará a Pátria grandiosa ! 

Corúecou V. Excia. a luta antes de 
nós; vem trazê-la hoje até nós) entregan
do-nos as' armas com que a ela nos atira
remos, esquecid.os dos insucessos e con
victos da vitória. 

Temos, para nos fazer fortes, 
exelnplo de V. Excia., alma de batalha
dor perseverante. espírito combativo e in.
dependente, que nem os grilhões de um 
Estado Forte conseguiram don1inar; rnui
to ao contrário, foi quando mais alta se 
fez ouvir a voz do hon1em de intrepidez 
altiva, a voz que clamava no "Manifesto 
dos Mineü'os " pela libertação do povo de 
uma Pátria até entào livre ! 

E é esta mesn1a voz que hoje nos con
ClaIlla, no posto chave da produção 
sileira, a trabalhar pelo engraridecimen-:-

FELCTIANO 

TÉCNICOS EM LACTICÍNIOS· DE 1947 
Teve lugar. no dia 20 de Dezembro último. a 

formatura dos Técnicos em Lacticínios de 1947 pela 
F.E.L.C.T. ' 

As solenidades tiveram a paraninfá-las a figura 
ilustre de homem público que é o Dr. Daniel Sera
pião de Carvalho. DD. Ministro da 

-
Agricultura. 

Foi o seguinte o programa das festividades: 

Às 9 horas - Missa em ação de graças no 

altar-mór da Igreja da Glória; 

Às 13 horas - Almôco de confratérnização na 
F.E.L.C.T. 

• 

Às 19.3 O horas - Cerimônia da entrega de 
-diplomas. no salão nobre da Escola Normal Oficial. 
-com o seguinte programa: 

Abertura da sessão pelo Diretor; 

Entrega dos diplomas; 

Discurso do orador da turma - Sr. José Luiz 
,Fachardo; 

Compromisso dos novos técnicos; 

Discurso do paraninfo; 

Encerramento da sessão.' 

Inúmeras pessoas gradas. inclusive o Sr. Pre
feito Municipal - Dr. Dilermando Cruz - e o 
,deputado féderal Jarbas de Lery Santos. comparece
ram à Escola e prestigiaram. com a sua presença. as 
festas de formatura. 

to do Brasil, no melhoramento de suas 
fontes de riqueza. 

. 

Nós a ouvirúos, nós a tornaremos 
realidade e veremos, ainda enl nossos 
dias, a Pátria grande, como sempre a so
nhamos. 

Devo terminar'. Como, porém, fazê-
10 sem uma palavra de confiança àquelet; 
que nos orientam através os caminhos. 

àqueles de quen1 somos uma parcela viva; 
e de que nos vêem todos os momentos de 
satisfação e êxito, àqueles que sabem elar 
tudo sem nada receber,? Nossos pais ! 

Nosso pensamento todo inteiro se 
volta para êles neste momento. E, pre
sentes aquí para nossa alegria completa, 
ou acompanhando-nos com o coração na 
distância obrigada a que se atêln, ouv'irão 
nossas vozes - expressando o que· trazemos 
no fundo da ahna: Obrigado, meus pais. 

Tenho dito. 

São os seguintes os novos técnicos que 
"Cândido Tostes" ofereceu ao 

Benedito Nogueira 
Lucrétio Ribeiro Lorentz 
Sillibaldo Alves Junqueira' 
Sergio, Arcangelo 
Horacy Ribeiro Passos 
Lidioval Batista Leite 
José Luiz Fachardo 
Pedro Altomari 
Haroldo da Silva Varginha 
Luiz da Silva Santiago 
Jazon da Costa Pinto 
Frantis Torres Gibson. 

A esses jovens, que irão construir as bases se.,. 
guras para a nossa indústria de Lacticínios, cbntri-; 
buindo para a grandeza do Brasil pelo melhoramen
to de suas fontes de produção, o "FELCTIANO" ,  
e m  nome da Escola d e  Lacticínios "Cândido Tos.:. 
tes", deseja felicidades em seus trabalhos, pedindo
lhes. também. que jamais se esqueçam de que aquí 
estamos todos professores, técnicos e a própria 
Escola - bem como nossas colunas. a seu int.eiro 
dispôr. ajudando a vencer suas dificuldades e aplau
dindo seu sucesso que também é um pouco nosso. 

ANIVERsaRIO DE fELCTllNOS 
EM FEVERÉIRO: 

21 -·Otavíano B. C. Filho 
22 -Ivens Linhares 
24 -José de Souza Toledo 
25 -Cícero J. Rezende 
28 -- Dr. Ildefonso Borges 

EM MARÇO: 

') -Pepino Grilo 
6 -José Joaquim P. Masini 

9 -- Francis Torres Gibson 
10 -Dr. Orlando Timburibá 
1?- -Ricardo Fernandes 
13 -Celso S. Carvalho 
19 -..:. José Javier Zavala 
22 -Dr. Celecino N. Martins 

23 -An.tonÍo Miranda 
22 -- Yolanda Montenegro 

EM ABRIL: 

3 '-- Eolo Albino de Souza 
-Paulo Rocha 

7 -- José Luiz Fachardo 
10 -Haroldo S. 
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ubsídio História a Bromatolo 

(E NSAIO CRO N OLÓGICO) 

1 6 1 9---Fabrizio Bartoletti descobre a l actose, que 
chamou maná do leite ou nitrum - seei lactis. 

1 6 4 4-Servius, P. e Nardium J.  p ublicam Lactis 
psysica analysís. 

-

1 6 5 5-Publicação do trabalho De lacte, de Van der . 
Linden . 

1 6 6  6-Bourdelin ,  C. apresenta à Academia de Ci
ê ncias de Paris, u ' a  memória  sob o t ítulo 
Exam(m áu Zait de va�he .  

1 6 7 3 -Leeuwenhoeck descreve, pela p rimeira vez, os 
glóbulos de gordura do ' leite.  

I 9 6 8 0-Boyle, R.,  n a  sua Medicina Hydeostátíca, di
vulga valiosas constantes analíticas do leite, 
das águas, do óleo . -de olivas e d o  mel. 

1 6 9 8-Ludovico Testi edita i nteressante monogra
fia Relazione concernente il zuccheeo di  latte. 

1 7 0 6-Traiti du Lait de Bartolomeu Martin . 
1 7 3 2-Publicacão da bora prima de Hermann Bo

erbaave: i ntitu12da - Elementa Chimíoe, na 
qllal apresenta suas ' originais análises do leitc . 

1 7 3 7-Doorschodt, H .  descreve na sua obra De 
laele  minuciosas i nvestigações sobre a "ção do 
calor, das bases, do aleool, do borax sobre o 
leite . 

1 7 4 2--0bra de Scbulze . denominada De laete. 
1 7 5 0-B a u mr,  A. constrói seu areômetro, instru

mento que m a rca o i n í cio de u m  n ovo mé
todo para a anál ise dos alimentos e bebidas. 

1 7 5 6-Em um pequeno t rabalho Sur lc sel esscneiel 
ele leit.. Vullyanoz,  M . . expõe suas pesquisas 
sobre a bc tose. 

1 7 6 7-Beccari edita sua obra De lae te , contendo va
lios'as observações. 

1 7 8 0-Sc:hedc ,  c . G .  publica seu trabalho De laetc 
ejusque .acido. apresentando sua descoberta do 
ácido láctico e outros dados anal í ticos sobre 
o leite . 

1 7 8 1 -Demachy, J. F. realiza estudos pionei ros so
bre a rancificação das gorduras . 
Fou rcroy, A .F .  expõ� na sua obra clássica 

Lcçons d' histoire lJaturc[[2 - ef de ch imie. seus 
est udos experimen tais sobre o leite . 

1 7 8 4-Schocp f f .  L .A .  divulga em valiosa tese suas 
m i n uc iosas anál ises do lactosoro . 

1 7 8 7-Pri meiros t rabalbos de Parmen tier e Deyeux 
sobre o leite .  

1 7 9 9-Aparcce a obra clássica d e  Parmen tier e Deyeux 
- Precis d' exp etÍcnces e t  obseruat,ions sue les 
differcnts cspéccs de Lait. 

1 8 0 3-Bouillon- Lagrange apresenta memória 
Strr lc laÍ! ef l'acide lactique. 

1 8 0 4--Investígações de Thaer, A .D .  sobre a com
posição do leite.  

1 8 l 0--l\ppert, N. divulga sua obra : L' art de con
serveI' pendant plusieurs années tou tes les 
substances vegefables et animales.. estabcIece n 
do as bases da tecnologia d a s  conservas a l i 
mC'ntares . 

1 8 1  7 �Notáveis pesqllÍsas de Scbubler '  sobre as al-
bu minas do leite.  f 

1 8 2  2-Planc he, L. A. observa a ,:oloração azul do 
guaiaco com o leite cru . 

1 8 2 3-Chevreul p ublica sua obra: / prima 
gorduras, n a . qual .- estuda 
m a n teiga . 

1 8 3 2-Lassaigne p ublica Examen physique ef 
miqLte áu lait, ttabalh o  de g:t;ande .sucesso. 

1 8 3 3--Investigações de Girardin sobre os corantes 
aiimentaç ã o  e de Payen sobre o leite . 

1 8 3 4-\Villi a m  Pro u t  publica sua  famosa 
. . . . . . tey, na. , qual afirma, dc modo veemente, o 

valor nutritivo do leite . ' 
1 8 3 6  - 1 84 3�Estudos originais de DOnné, A. 

o leite, destacando-se a i nvenção do seu 
toscópio, aparelh o  que teve  - grande voga. 

1 8 3 9--Análises minuciosas do l eite de vaca, efetua
das por B oussin gault e Le Bcl. 

1 84 l -O ri ginais i nvestigações de Quevenllc, 
sobre a densidade do leite,  C!:ialldo seu 
densímetro. 

1 8 44--Processo dc Chevalier para  pesquisa . do bi
carbonato de sódio no leite.  

l 8 4 6---Investígações de Chevaiíer sobre o chocolate, 
ele Guibou rt sobre o v i nagre e de Pel1got 
sobre o leite . 

1 84 8-Fcblíng ápresen ta seu método clássico de do
sagem das gl ú ci das.  

-Aparece a monu mental obra de Chevalier,  A. 
intitulada Dicionário das  alteracões e falsifi
cações das suhstâncias alimentar;s , que logrou 
n u merosas cdicões. 

--Tratado sobre · as falsifícacõc!; al imentares, de 
John Mitchel . 

> 

1 8 4 9-Pesqv.isas de Millha e Pel igot.  E. sobre o tri
de Reisct sobre o leite  e de Chevalier  so
o sal .  

-Poggiale publi c a  seu p rocesso d '2  dosagem da 
. 1actose . 

1 8 5 3-Vernois e Becquerel , apreséntam métodos pa
drões para o exame d o  l eite. 

1 8 5 4-Lactobutirômel ro de Marc:hcmd .  
1 8 5 6-0bra .l e  Bouchardat e Quevenne sobre o l ei te.  

-Tese de Reveíl sqbre o leite .  
-Gail Borden inven ta 0 leite condensado. 

1 8 5 7  --.--:Invcstigações de  Pastem sobre a ferme�t-ação 
l áct ica .  expl icando a gêmse da acidez . 

1 8 5 9-Monografia de Hoppe-Seyl er, F. sobre o leite. 
1 86 2-Ivlétodo ótico de Voge1 para dosagem 

gordura· do l eite. 
. 

1 8 6 4-Trabalhos clássicos de Millon 
sobre anál ise d o  leite. 

1 8 6 5-B idard investiga os corantes artificiais 
manteiga. 

1 8 6 9-Mege-Mou riés i nventa a óleo-margarina . 
1 8 7 1 -0 Código Penal alemã o  estabelece penalida� 

des para as fra udes alimentares . 
-Invr;tigações de \Vandl y n ,  J .A. sobre o 

1 87 2-Investigações de S oxbl et, F. sobre o leite: 
--Lei inglesa para rep ressão das fraudes 

mentares. 
-Processo de Terreíl para determinação 

ponto de fusão das ' gorduras. 
1 8 74-[,actômetw de S toddart.  

-�Refratômetro de Abbé. 
-\Vandlyn divuÍga - ma obra 

exame do leite. 

FELCTIANO 

1 8 7 6-Aparece a obra clássica de Fleishman,  W. 
sobre a leiteria. 

1 8 7 7-Fórmu1a de Kaíser para determin açã o do ex
trato sêco do leite. 

1 8 7 8-Método de Tollens e Schmidt para dosagem 
da gordura do leite . 

--Ga!actotímetro de Adam .  
1 8 7 9-Í ndices d e  Reichert-Meissl e d e  Kottstorfer 

para o exame das gorduras. 
1 8 8 0-Métodos de S oxhlet,  F.  para dosagem da 

gordura e da l actose do leite. 
-Reação de Arn91d para peroxid<lse ( guaiaco) . 

1 8 8 1 -Fuchs, D. propõe a pesquisa dos nitratos 
para verificação da aguagem do lei te .  

1 8 8 2-Fórmula de Fleishman para  o cálcul o do ex
trato sêco do leite . 

-Engling propõe o ensaio da alizarina para o 
exame q u ímico-sanitário do leite. 

1 8 8 3 -Fórmula de Hehner para o extrato sêco do 
leite .  

1 8 8 4-V./iley, H .  apresénta s e u  método d e  dos<lgem 
da 1actose no le·ite . 

-Í ndice de Hubl e test de Valenta para as gor
duras.  

-Quesneville apresenta sua8 interessantes carac
terísticas para o exame do leite . 

1 8 8 5-·-.f.actocrito de LavaI . 
-Método de Adams para gordur<l no leite . 

1 8 8 7-\Vilcy estabelece métodos para exame da 
manteiga.  

--Test de Bechi e í ndice de acctila de Benedikt 
e Ulzer para o exam'2 das gordur<ls. 

-Wollny modifica a técnica do índice de Rei 
cher-Meissl . 

1 8 8 8--S oxhlrt e Henkel estabelecem o seu índice de 
acidez do leite . 

--Fórm ula de Hehner e Rich mond para extra 
t o  sêco do leite.  

-Método de Schmid t- \Verner para dosagem da 
gordura do leite. 

-Método de Rose para gordura do leite. 
1 8 8 9-Método de Leffmann e Beam para dosar gor

d u ra no lei te .  
-Richmond,  H . D .  publica seu clássico manual 

Dairy Chemsitry. 

1 8 9 0-Método de Babcock para gordura no leite. 
-Martiny, B. sugere a prova do alcool para o 

exame químico-sanitário do leite. 
1 8 9 1 -Método refractométríco de \Vollny para do

sagem da gordu ra e da lactose no leite .  
-Leffmann e Beam modificam a técnica do 

í ndice de Reichert- Meissl . 
-Konig e Hart propõem o .  í ndice de barita 

para o exame das gordur<ls. 
I 89 2-Método de Gerber para dosar gordura no 

leite. 
-Método de Kreis para saponificação das gor

duras. 
-Gottlieb modifica o método de Rose para 

gordura no leite . 
1 8 9 3--,-Duclaux publica sua obra clássica : Laiterie. 
1 8 9 4-Método de Schmidt-Bondzynski para dosar 

gord u ra nos queijos . 
-Do rnic  publica seu apreciado trabalho sobre 

contrôle do leite.  
1 8 9 5-Winter p ropõe a crioscopia para investigar a 

a guagem do leite. 
-Hehner e Mitchell estabelecem o índice bro

mo- térmico para o exame das gorduras. 
-Índice de Crismer para as gorduras. 
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--Rideal publica sua obra fundamental sobre 
Desin fecção e Preservação dos alimentos. 

-Fórmula de Babcock para o extrato sêco do 
leite . 

1 8 9 6-Prc:cesso de Padé para pesquisa do bicarbo
nato de sódio no leite. 

1 8 9 7--Reações rd Dupoy, para peroxidas€ n o  leite .  
--Vandin propõe a reductasimetria do leite, em 

p resença do carmim de í ndigo. 
l 8 9 8--Investigações de Villiers e Berthaul t sobre :1 

refratomctria do leite. 
-Reação de S torch, para peroxidase n o  í eite. 

1 8 9 9-Tcst de Zega para óleo-margarina .  
-Investigações d e  Rideal . sobre o ácido bórico 

e O '  formol , como agentes conservadores. 
1 9 0 0-Método de Leach para pesquisa dos corantes 

, no leite . 
-Test de Suss para carbonatos alcalinos no 

leite. 
1 9 0 l -Método de Hanus para o índice de Iodo das 

gorduras. 
1 9 0 2-Reações de Kreis para as gorduras rancifi

cadas. 
-Método de Schardinger para redu tasimrtria do 

leite . 
-Mé todo de Roi e Kohler para peroxidase no 

leite.  
1 9 0 3- 1 .0  Congresso Internacional de Leite. em 

Bru xel as.  
--L . G ross p ropõe sua constantz do extrato 

sêco desengo rdu rado para o exa me do leite . 
1 9 04-- 1 .a  edição do magn í fico tratado de Leach : 

Fooe! Jnspection ane! A na!y sis . 
--Método de Sichl er ( sinacidi butiromctria)  para 

gordura do lei te .  
-Í ndice de Jensen - Kirschner para as  gordu ras . 
--Tubo de Rohrig para dosa ge m da gordura no 

leite . 
-Errero Duclox apresenta ao 2 .° Con gresso 

Internacional de Leite. reunid0 em Paris, 
suas valiosas investigações sobre as mantei
gas a rgentinas . 

1 9 0 6-Porcher ,  C. divulga suas notáveis invest! ga
ções sobn' a constituição do leite ( lei de Por
cher) . 

-Provas de Trommsdorff e d� Comanducci 
para exame do leite. 

-Ackermann padroniza à refratometri a do leite .  
-l\tI�todo de Robin ,  L .  para c x a m e  d a  m a n -

teiga.  
1 9 0 7--Test de Hart para caseína de lei te . 

-Koning apresen ta seu método catalasi métrico 
para exame d o  leite. 

1 9 0 8-Fórmula de Van Slykc,  L .L .  para cálcul o das 
prote ínas do leite . 

-Métodos de L ythgoe ( refratometria do leite ) ; 
Cornelison ( corantes) e de Orla-Jensen ( re
dutasimetria do leite) . 

- Reação de Rottenfusser e de Wilkínson e 
Peter.� ( pe roxidase do lei te ) . 

-Constante de Cornalba pa�a exame do leite. 
1 9 0 9--::Ensaio de Morres para o leite. 

-':"Método de Henkel para catalase do leite. ' 
_ 2 .0 Congresso I n ternacional para Rrpressão 

das fraudes (Paris) e 4 .° Congresso de Lei
teria (Hava) . 

1 9 1 0-Método de Wendler ( gordu ra do leite) . 

A concluir 
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P r o d u t o s  f a h  r i c a d o s  n a  Produtos do laboratório da 

F. E.  L. C.  '1 .... 

Q UEIJOS 

«lIfillas» padro
llúado 

Tipo « Caz1alo » 

» (l Cabocó» 

» « Cheddar» 

» +: Duplo CreJne» 
� «E1n1JZelltaler » 
» « Gouda » 
» «Lunch» 
:. «Prato "" 

MANTEIGA 

Extra 
lIfalI teíga de I� 

c Parme.zclo'" 
« Pastezt1 izado » 

« Provolo71e» 
� ReJlo-Edam» 
«RoqUtjort» 
« Suisso'» 
« Crellze-Szússo" 
« Requeijão :Millei1 o '»  
« Requeifão Criolo» 
,<Ricota» 

C A S E I N A  

Por diversos pro
cessos 

Soluça0 DonlÍc 
Solucão de soda décz11?o normal 
Soht�'ão décimo normal de nitrato de praia 
Solurão de felloljialei71a · a 2% 
Soht�'iio de blá�omalo de polassio a 5 %  
Cultura de P. ·roquifort, ent pó 

FerJ7Ze1lto ládico selecimlado, lüpâdo 
Solução de nitrato de praia 
Corante · líquido para que/ios 
Cultttra de Yognurt (líquido) 
Grão de IitjJir 
Fernzento selecionado para queijo Suisso 

(Em�· prOjeto instalaçõe� para 
'jó, leite condensado e lactose) 

Composto e impíéSSo>/lO Estabelecimento 'Gráfico CIA. DIAS CARDOSO S. A. - Juiz de FOfa (4810) 
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