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DESDE A MAIS SIMPLES GRANJA 
AO MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

• Batedeira combinada SILKEBORG. 
'

TIpo BU. Várias capacidades. 

Aparelho de placas Inoxidáveis 

ALFA.LAVAL. Pasteuriza e res· 

fria leite em ambiente fecha· 

do e a diversas temperaturas. e 

Equipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução, e, consequentemente, 

a sua renda. Oferecemos-lhe 

tudo que é necessário à sua 

indústria, quer se trate . de, 

uma granja ou de uma indús

tria completa de laticínios. 

Distri�uidor�5 : 

elA. FABIO OISTOS 
COMIRc;lQ E INDÚSTRIA 

15001·50 

Com p ressor a a mônBII 

VILTER. Fabricado em ta· 
manhas para produlão de 

5.000 a 300.000 calorias 

por hora. Fornecemos tam· 
bem compressores a Freon 

e Metyla . li 

e Máquina automática para en· \ cher e fechar garrafas, ALKA. 

(om cápsulas d. alumínio. 

_J 
RuCl Theophllo Otonl, 81- RIO DE JANEIRO. 

RuCl Florenelo de Abreu, 828 - SÃO PAULO 

RuCl TuplnClmb&., 3M- BELO HORIZONT� 

Ay. Julio d. (Cllfllho., 30 - PORTO ALEGRE' 

Rua Halfeld, 399 - JUIZ DE �ORA 

I 

FELCTlANO lV.LA.IO / JUNHO - 1!}54 Pago 3 . �==============�= 

Requeijão 
, Características - 1l:ste produto 
tem. uma classificação especial. 
QuarltQ à porcentagem de gor
dura no extrato sêco lhe con
fere a cla�ificação de semi
gordo. 

O Requeijão' Mineiro Ccomo 
os demais requeijões) é um 
produto salgado, obtido da coa
gulação expontânea do l�ite{ geralmente desnatado e subse
quente cocção da coalhada, 
observando-se cuidad�s espeCiais 
durante a mesma. A sua massa 
não deve possuir olhos, mas ,sim, ser com
pletamente compacta, porém macia. Apre
senta êste, qqeijo um sabor característico 
ligeiramente ácido. E' um produto de con
servação relativamente curta. 
Fabricação: 

Matéria prima: Emprega-qe, para seu fa
brico, leite desnatado., 1l:ste leite deve ser 
crú; quando se Usa leite pasteuriZadO deve-' 
se adicionar-lhe O 1 a 0,2%, de fermento 
láctico. ' . 

Precipitação da massa: Aquece-se o leite 
a 25° C no verão e a 30° C no inverno, dei
xando-se, em seguida, em repouso para a 
precipitação. Esta, precipitação se processa 
dentro de 18 a 20 horas. 

Dcssllragem: Verte-se a coalhada em um 
tacho de parede dupla e vai-se aquecendo-a 
por meio de vapor indireto e agitando por 
meio de um.a pá de madeira. A ·;tempera
tura deve ser elevada até 45°C' e quando 
se notar que houve completa separação de 
massa e sôro, mostrando-se êste .. com, uma 
coloração verde amarelada e completamen
te límpidO, retira-se todo o sôr9. 'Para isto 
coloca-se a massa em um tecido ralo e es
preme-se bem. Em seguida procede-seà la-
vagem da massa. 

' 

Lavagem da massa:' Estando ao massa no 
tacho. adicionam-se à mesma 20 lts. ,dágua 
para .cada .100 lts. de leite utilizado. Em 
seguida vai-se elevando a temperatura, até 

. 115°C, tendo-se o cuidado de agitar conti-
:� nuamente. Devem-se desmanchar todos os 

l,i,'.'.;.),' ��e:f�.
s ��D;�=e

a
a 

l�;:eZ;O:e;:ei�e�O 
e:�: 

•... cido, espremendo-se novamente e efetua-se' 
1pIla nova lavagem, com a mesma quanti
dade de água elevando-se a 45°0 no fim. 

Separa-se em seguida a água, o mais com
pletamente possivel. Estas lavagens têm a 
finalidade de extrair o sõro, e por conseguin
te, a acidez da massa, de modo que, julgan
do-se necessário; aumenta-se. o seu número. 

Mineiro * 

'Quando não se tem muito ri-. 
gor, com esta operação é muito 
comum o produto resultar áci
do e com olhos. 

Extràção da addez - Em 
complemento das lavagens pal'a 

. a extração· da acidez coloca:-se 
• a massa' no tacho, bem' fraI;": 

mentada e juntam-se à meswa 
cêrca de 20 lts. de leite desl1a� 
tado fresco ,para ·100 lts. de leite 
usado. Em seguida "ai-se ele
vando a temperatura até 60 ou 
65° C agitando-se sempre. 

Caso a precipitação se processe com muita 
facilidade, jun!ta-se maiIs leite desnatado; 
até que aquela custe a se realizar. E' pre
ferível mesmo, que a.' precipitação não seja 
completa, pois ísto indica baixa acidez na 
massa. A massa neste ponto deve estar com 
boa liga, sendo a acidez do sôro de cêrca 
de 20' a 25° D. Extrai-se todo o sôro espre
mendo-se bem a massa. 

Cozimento da. massa: Coloca-se a massa 
no .tacho e vai-se aquecendo-a e agitando-a 
até que se observe a sua fusão. Juntam-se 
e:utão. aos poucos, 5 a 6 lts. de creme fres
co para cada 100 lts. de leite empregado. 
Nunca, se deve adicionar o creme antes de 
haver a fusão da massa pois isto pode dar 
origem a caroços no produto. Para a salga 
juntam-se de 200 a· 220 grs . de sal dissol
vido em um pouco de água f1ltr?oda. A agi
tação e o aquecimento não devem ser in
terrompidos. Se a massa começar a se tor
nar muito cOI1�stentEl antes de haver t. 
minado o cozimento deve-se adicionar um 
pouco de leite desnatado, ou caso a acidez 
esteja elevada, água filtra4a. Continua-se 
agitando até que a massa se mostre no pon
to, que se conhece pela facilidade com que 
a mesma se desapega do fundo do tacho· 
& pela formação de filetes. compridos ao ser 
levantada COm a pá. Deve-se' observar com' 
cuidado a consistência. para que o prOduto 
não fique demasiadamente mole ou duro. E' 
conveniente acompanhar a determinação do 
ponto, COm provas gustativas. , 

Enformage:ín � Verificado o ponto, leva-se 
a massa imedia,'tamente às fôrmas, devendo 
estas ser forradas com · papel impermeável, 
untado com' manteiga. 

As fôrmas podem ser metáll.cas ou de 
madeira.. Quantq ao forniato·é variável. 
podendo ser cúbico ou cilindrlco. Logo que 
esfrie, o produto pode Set' consumido. 

*No presente número publicamos alguns trabalhos do Prof. de TecnOlogia da 
fabri a -

\ 
I 
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Queijo 

Características: O queijo Minas é um,quei
jo nacional, m'aturado, prensado e salgad�. 

E' 'classificado como ' queijo de pasta maCla 

e como queijo gõrdo,'pois tem o teor de �or

dura no extrato sêco compreendido entre 
45 e 50%. 

' 

Quando\ com' a maturação concluida o 

queijo Minas apresenta uma pasta ,macia, 

amanteigada e de textura homogênea, com 

pequenos olhos de forma irregular, porém 

'bem distribuidos., Seu sabor é ligeiramente 

ácido, porém, agradável e sua côr, branco 

creme. 
Tem a forma: cilindrica, baixa. com '4,5 

a '5,5 CIDs. de altura 'e 17 de cms. de diâ

'metro, pesando em média, de 1.000 a 1.200 

grs. 

Composição média: ' 

Água .... ........................ . 

Gordura . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gordura no' extrato sêco ......... . 

Proteínas . .. . . . . . . ... . .. . ... . 

Cloreto de sódio ..... ; . . . . . .  : . . . . .. 

Resíduo mineral ................. . . 

Ácido láctico ...................... . 

.Fabricação: 

43,0 
26,.8 
47,0 
25,4 

2,3, 
2,5 
1,6 

Matéria prima: O leite deve ter 3,4% de 
gordura e acidez entre, 16 e 19° D. Deve ser 
filtrado e pasteurizado, podendo-se, no en
tanto, dispenSar êste último tratamento no, 

caso de ter-se absoluta confiança na quali
dade do mesmo, e ser êle fresco. 

A temperatura para a. 'coagulação dev 
ser de 32° C. 

' 

Fermento: Adiciona-se <> fermento láctico, 
na proporção de" 1,5%, agitando-se bem o 

, leite para a perfeita distribuição daquele. ' 

Salitre: Empregam-se, 25 grs. dê.sse por 
100 litros de leite. No caso de se"operar com 
leite de ótima' qualidáde pode-se dispensar o 
seu emprêgo. ' , ' 

Cloreto de cálcio: 1!:ste :é empregado no 
caso de ser o leitepasteurlzado. A proporção 
deve ser de 25 grs. pór 100 'l'ts. de leite. 

. - ,  . . •. • I... • ' .. .  

Coàlho: A quantidade 'd� coalho deve ser 
a 'suficÍEmte para� que � a ' cóitgulação . se efetue 

',ém 60'mmutos:" Séndô coiillJ.ó liquido, bàs
ta.m cêicà 'de'22 cc; pôr 1�01ts.' de Ieité. 

Minas 
No momentp da adição do, coalho a tem

peratura deve ser exatamente de 32° C,' agi;, 
tando'-se o leite, em seguida, durante.3 mi

nutos. 'Cobre-se o tanque e deixa-s� em re� 

pouso para a coagulação. 

Córte e tratàmento da coalhada:, Verifi:'" 
cado o ponto do córte, procede-se, ao mesmo., 
usando-se primeirámente o cortador verti
cal" em um sentido; e depois o horizontal nos' 
dois sentidos, obtendo-se assim, o, tamanho 
dos grãos n.o 1 (1 cc.) grãos êstes que no' 
fim da operação se reduzirão um pouco, 
tornando-se aos tamanhos 1 e 2: 

O córte deve ser bem vagaroso. Após o'� 
mesmo deixa-se a coalhada em repouso du
rante uns 5 minutós, passando�se a agitá-la 
levemente depois, durante' '1 minuto, com, 
intervalos' de 5 m.i.Jiútos.' O' agitador, de prefe
rência deve ser de mádeira, em forma, de gra
de. Esta operação deve durar de ,,45 a 60 mi
nutos, terminando quando a massa chegar 
ao ponto, momento em que os grãos devem se 
apresentar regularmente firmes, menos úmi- , 
dos e com uma colaboração ligeiramente' 
amarelada". 

Dessoragem - Notando-se que a massa 
chégou ao ponto, retira-se todo o soro e, pa" ' 
ra tomar mais completa a eliminação dêste, 
prensa-se a coalhada no próprio tanque, 
durante 10 minutos, usando-se placas de 
madeira ou aço inoxidável, perfuradas. Usa-

Acondicionamento ; 

"--"-"-_ .. ,------� ;��i \. 
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se uma placa verticalmente, para suster a 
coalhada numa partt;l de. depósito e outra 
... �a cobrir a mesma e receber ,o pêso. L 
peso deve ser de cêrca de 3 ks. por quilo 
de massa. 

Enformagem: IUm seguida tritura-se 
a coalhada, a medida que se vai colocando-a 
nas formas convenientemente forradas com 
pan.�s. A quantidade de massa para um 
queIJO deve ser 1.500 'grs. :As fôrmas de
vem' ser metálicas e ter 17 cms. de diâme
tro e 12 cms. de altura. CheiaS. as fôrmas, 
dobram-se � quatros pontas do pano, de 
modo a cobnr a parte superior da massa e 
coloca-se o disco metálico (tampa). 

' 

Prensagem: - Os queijos são então le
vados à prensa, recebendo uma prensageni 
de 15 kgs .. durante 30 minutos. Extinto êste 
tempo, retll'am-se os queijos da prensa la
vam-se os panos em água quente e ertl-or
mam-se novamente, colocando os queijos em 
posição invertida isto é, com. a parte que 
estava voltada para cima, para baixo. 

Levam-se os queijos novamente às pren
sas, onde permaneéem durante 16 horas 
com 20 kgs. de pressão. Após isto, retiram� 
se os panos e prensa-se novamente sem os 
rr:esmos, . dura�te 40 minutos para elimína
çao das lITegularidades da crosta prOdUzidas 
pelo pano. 

Queijo 
Caractcrísticas'- o queijo tipo'Prato, asse

melha-se muito ao tipo Gouda (Holandês), 
sendo colorido. ;E' um queijo nacional clas
sificado como gordo, de massa semi-�zida 
e mâcia e é maturado. Com a ma'turação 
terminada apresenta u'a massa bem solú
vel, pastosa e homogênea, com olhos regu
lares, ovais e com 3 a 6 mm . de diâmetro, 

O sabor é suave, e agradável. A forma 
do queijo é cilidrica, com 25 cms. de diâ
metro por 15 cms. de altura e o pêso de 
4.000 a 4.200 grs. ' 

Composição média: 
Água ....... : . . . .. .... ... ....... . . 
Gordura ......................... . 

Gordura no extrato sêco 
Proteínas ' 

. . . : ..... . 

Cloreto de �Ódi�" :::::::::::::::::: 
Resíduo ,mineral .................. : . 
Ácido láctico ...................... . 

32,2 
28,1 
45,4 
28,6 

2,2 
2,9 
1,4 

Salga - Em seguida os queijOS irão para 
a salga, que deve ser sêca e durar 48 horas . 
Passa-se, primeiramente, sal em uma das 
fac� e nos contômos; permanecendo os 
qUe.IJo: dentro das fôrmas durante 24 horas. 
.l\pos este prazo, retiram-se os queijos das . 
formas e salgam-se na outra face dUrante 
24 .I:0ras restantes. Por fim lavam-se os 
queIJOS, permanecendo os mesmos mais ou 
n:enos um ou dois dias nas prateleiras da 
camara de salga para enxugarem. 
, Ma�uração - A primeira câmara de ma

tur�çao deve ter 10 a 12°C e 84 a 88% ,de 
unudade, nela permanecendo os queijos du
rante 6 a 8 dias, �endo virados diáriamente. 

• Quando os queijOS estiverem com a crôsta 
seca, o que acontece normalmente no fim de 
7 a 8 dias a contar da data de fabricação, 
passa-?e nos �esmos um pano ligeiramente 
embe�ldo em ole�. de u;maça ou de caroço de 
algodao. Os queIJOS sao depois transferidos 
para o�tra câmara com 13 a 15° C e 90 a 95 % 
do unudade, onde permanecem até o fim. 
d� cura, sendo virados diáriamente ou em 
dIas al�ernados.' Passa-se nos queijos de 3 
em 3 dIas uma solução de água sal (401) e 
cal (3%). 

, 10 ,  

Concluída a maturação, o que se dá geral
mente e.ntre 18 a 21 dias a contar da data' do fabnco, lavam-se os queijos com água (1 % .de cal) e depois de bem enxutos são 
parafmados. 

Prato 
Fabricação 

�téria prhna.: Para o fabrico do 
quelJo Prato deve-se empregar leite filtrado 
e p�teurizado. Deve ter 3,6% de gordura 
e aCIdez de 18 a 20° D.' 
. Temperatura de coagulação: 320 C. 

, 
Fermento - Estando o leite no depósito, 

Junt�-se ao mesmo 2% de fermento lactico 
e agIta-se. 

. 
Salitre - Junta-se, em Seguida, 25 li. 30 

grs. de salitre por 100 lts. de leite. 
Cl�reto de cáicio: 1!:ste é jUiltado em pro

porçao de 25 grs. por 100 lts de leite. 

. Corante - Emprega-se o corante necessá
no para dar uma coloração amarelo ouro'· 
Usando-se corante em pastilha ,basta um� 
para 100 litros de leite. Neste caso deve 
ser dissolvido previamente em um pouco 
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de água morna. Sendo liquido usa-se de 4 
a 6 cc: pára 100 lis .. de leite. . 

Coalho - O coalho é· adicionado em últi
mo lugar, em proporção bastante para' que 
a' coagulação esteja concluida em 50 a 55 
minutos. IstO' se consegue com cêrca de 30 ' 

cc. de coalho liqUido �pbr ·100 litros de lei
te. Na época do verão· é conveniente usar 
uÍn póuco 'mais: (35 éc.)·. Adicionado o coa

'llio: éom: a temperatura-eXata de 32°0, agita-
se o leite durante 2 ou 3 minutos e cobre-
·se'o.depósito. . . 

.... Cárte ,- . Quando', se notar' que o coágulo 
adquiriu' a necessária consistência .efetua..:.se 
o corte nos dois sentidos com o cortador 
vertical' e depois com o.horizontal no sen'l:;i
de. transversal até .os grãos se reduzirem ao. 
tamanho ' 3; 'bem, uniformes'. . 

. 1. � mexedura - Em continuação revolve
se a coalhada, com um agitador. de madeira, 
até completar vinte minlitos, incluindo-se a 
operação precedente.' 

Deve-se evitar a aglo

meração dos grão·s. 
1.a dessoragem - Após repousar a coa

lhada durante uns 2 ou 3 minutos retira-se 
uma porção de sôro correspondente a 35 ou 
45% do volume de leite empregado. 

2. a. mexedura e aqúecimento - Inicia-se 
a' 2. a mexedura, é após 3 minutos o aque
cimento, empregando-se ãgua filtrada, 
aquecida a 85°0. 

A água' deve ser adicionada devagal' 
de modo a se elevar a temperatura lenta·· 
mente. A quantidade de água deve ser cor
respondente a 13% do volume inicial do 
leite. 

A temperatura deve ir até 42° O e nã0 
sendo suficiente a água, completa-se o 
aquecimento com vapor no bojo. do depósito. 
Juntamente com a água; adiciona-se! sal 
para a salga no sôro, na quan'l:;idade-de 300 
grs. por 100 dé leite, ou :mais, quandO isto 

.se ,fizer necessário. 
'A mexedura deve ser constante e regular. 

e a. temperatura tem 'que ser mantida. A 
massa está. no ponto quando, tomando-se 
com a�mão um punhado de grãos e compri
mindo-se bem, formando um bloco, êste se 
desfaz facilmente com um pequeno· movi
mento do pulso ou sob a ação dos dedos. 
Deve-se considerar a época do ano na de
terminação' do :ponto, retirando-se o queijo 
mais duro no verão e vice-versa. 

Dessoragem - Após um �epouso de 2 a a 
. minliws/ 'extraí-se, ·rodo' o sôro, completan

do-se� á::operaçãó'·por meio 'de uma pren
sagem' de '20 ·.minutos·no . próprio tanque com 
auxilio de', placas ' perfuradas apropriadas e 
2 ks. por quilo"de massa. 
. Moldagem' e eilforiiJ.ágem -'-' O bloco de mas

sa obtido; divide�se em part� ·igúais de modo 

a dar 5,000 kgs. cada e coloca-se nas fôrmas 
com um pano suficientemente para envol
ver o bloco. As fôrmas são de madeira com 
cantos arredondaêlos tendo 25 cms. de diâ- . 
metro e 15 ·cms. ae altura. Dobradas as pon
tas o tecido, colocam-se as tampas. ' 

Prensagem - Em seguida prensam-se os 
queijo>" primeiramente com pressão co-cres
pondente a ,12' vezes o pêso do queijo (60 
ks) durante 30 minu'l:;os. 

Decorridos os 30 minutos procede-se à vi
rada lavando-se os panos em água quente 
(que deve ser adicionada de sal se os pa
nos estão se aderindo à crosta) As, irregu-· 
laridades motivadas por tampa mal adapta:' 
da devem ser eliminadas com cuidado. Vol. 
tam os queijos à prensa, onde permanecem 
durante 3 horas, com pêso 16 vêzes superior 
ao seu próprio . 

Finda esta prensagem, retiram-se os pa-' 
nos e prensam-se novamente sem os mes
mos durante 30 minutos. Por fim os quei
jos deverão perm.a;o.ecer durante 14 horas 
em um banho de água gelada (3 'a 5°0) . 

Salga - A salga complementar do queijo 
Prato deve ser em salmoura com 18 a 20% 
de sal, durante 48 horas: Após as primeiras 
24 horas, deve-se virar os queijos. , 

Terminada a salga, colocam-se os queijos 
na prateleira na própria sala de salga, onde 
devem permanecer um ou dois dias para 
a secagem parCial. 

Maturação - Depois são os queijOS trans
portados para primeira câmara de matUra
ção com 11 a 13°0 e 80 a 83 % de umidade, 
or..cle são virados diariamente e permanecem 
'8 a lO, dias. 

Passa-se óleo de linhaça ou de caroços de 
algodão nos queijos, apenas o suficiente parlt 
untá-los assim que apresentem a crôsta bem' 
sêca. ger-almente 5 a. 7 dias anós entrarem 
para a' 1. a câmara. 

. . ' 

Tranfere-se, em seguida, os queijos para 
out:-a câmara de .cura., com 14 a 16° O e 84' 
a 88% de umidade. Nesta câmara, viram" 
se os queijos de 2 em' 2 dias,' passando-se 
nos mesmos ,um pano, umedecido em 'uma 
solução de água cal (3%)' e sal (4%) . 

. 
Se os queijos se �presentam· muito duros, 

é convenientemente ,levá-los para uma câ
mara com temperatura mais elevada. A ma
turação conclue-se, em média quando o 
queijo completa 40 a 45 dias da data do fa
brico. Lavam-se então os queijos em ágUa 
adicionada de 1 % de cal, esfregando-se com 
escôva de raiz. 

. 
Os· queijos apresentam, €ntão, uma casca, 

com uma bela e regular coloração amarelo;. 
ouro,. carregado, .delgada e macia, porém,_ 

. resistente. . . 

Depois de sêcos, podem �ser 
Os queijos são envolvidos em papel celofame,.,' 
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Queijo Fundido 
Características - o .. queijo de massa fun .. 

dida é t�bém denominado pasteurizado, 
, sem casca, em conserva, etc. Tem uÍna clas

süicação especial e é um queijo gordo.' E' 
obtido da fuSão de outros queijos já' nÍatu
rados, fusão esta que se processa com a 
observância de tra;'I:;amentos especiais. 

Os quéijos não devem ter olhadura, sendo 
sua massa compacta;, pastosa e de sabor 
ligeiramente picante. lembrando o do queijo. 
que o originou� 

' . 

ll:ste queijo se apresenta sempre envolto 
em papel estanhó e a'condiciol?-ado em cai
xa dei papelão ou de madeira.' Oada caixa 

'contém um queijo de forma cilíndrica ou 
'então, 3, 4, 8 ou 12 tabletes em formas d� 
cunha. 

Alguns fabricantes juntam certos temperos 
ou condimentos especiais, que emprestam ao 
queijo seu sabor. 

' 

Fabricaçãõ: 
Matéria prima - Podem-se empregar qua

si todos os tipos de queijos para a fusão 
sendo indispensável, apenas que sejam cu� 
rados. No entanto, quasi sempre se utili
zam queijos comercialmente defeituosos com 

. o fito de aproveitá-los. �aturalmerite não 
, se podem fundir queijos em início de putre

fação, com sabor ou aroma desagradáv.eis 
ou com outros defeitos análogos. 

Selecionam-se os queijos de acÔrdo com 
o sabo:, côr, consistência, e'i:;c., de modo a 
se obterem produtos uniformes. 

Tratamento da matéria prima -.:: Limpam-se primeiramente os queijos, eliminando-se? em segilida as. pàrtés estragadas, mofadas, etc. Feito isto, reduzem-se os mesmos a pequenos pedaços, que devem ser a seguir, passados em uma máquina de moe; ou de picar, de modo que fiquem red"n<.o _ 
' 

rt' 
UAl.UO" a pa lCulas bem pequenas e uniformes. 

A· casca dos queijos deve ser conservadas 
'b tendo-se. é lógino. o cuidado de limpá-la 

em .. 

ou Pasteurizado 
Em seguida passa-se em um moiDho es

pecial, o qual possuE1 rôlos de pÓrfiro ou gra
nitos (geralmen'l:;e, 3), que giram com velo
cidades dife�entes' � se acham colocados 
muito· próXimos uÍ!.s' dos outros. A' massa 
sai dêste moinho' em partículas finíssimas 
e com aspectó absolutamente .. homogêneo. 
No caso de se empregar alguÍls temperos ou 
condimentos, que citamos em, outro local· 
êstes devemser.adicioD.adoS à massa an:t� 
dela ser passada no moinho. 

Adição' d� fundente - Junta-se, a seguir 
a substâ!lcia química necessária p'ara a per

'feita fusão.,En'l:;re estas usam-se citrato de 
sódio, fosfato, tricálcico bifosfato de só
dio, etc. 

. O fosfato tri-cálcico é em pó, sendo en
contrado no comércio, em preparados espe
ciais (Protofosol). 

A quantidade a usar depende da matéria 
prima, da própria qualidade da substân
cia e de outros fatores. 

O protofosol é usado na proporção de 25 
grs. por quilo de massa. 

Deve-se ter o cuidado de misturar bem o 
ingrediente com a massa. Em seguida adicio
na-se, também, um,a' éerta quantidade de 
de água filtrada: conforme a porcentagem 
de umidade da massa. Estará, assim, a mas
sa .pronta para ser fundida. 

FuslW -:-: A fusão se f?i em �quinas ne 
fundir, especiais" por 'meio de. 'vapor indire
to� ou direito, ao vácuo ou não. 

A. máqUina possue um: à.gitadór . qUe' revol-. . ;, ... "... , . � . 
ve a .massa. dw:an,te ,tpda a, operação: No 
caso de se empregar o vapor direto, êste 
deve ser bem sêco e puro, pari o' que êle 
deve passar por diversos: condensadores e 
Pwüicadores. 

Neste' caso deve-se juntar menor quanti .. 
dade de água à massa; poiS haverá durante 
a fusão, ·.,grande inclusão: da ·mesma devido 
a condensação dO vapor. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Nas explorações menores quasi sempre se 
efetua a fusão por meio de vapor direto, 
sendo a mesma feita em um depósito de 
niquel puro. 

Á fusão deve ser processada à temperatUra 
de 8,0 a 85°C, em 5 a 7 minutos. Isto re
presenta ' uma, verdadeira pasteurização, que 
é responsável aliás pela grande capacidade 
de conservação do' queijo fundido. 

A massa após a fusão, deve se apresentar 
bem homogênea, pastosá 'e com a consis

':. tência própria. 
Moldagein - Distribuem-se, então, a mas

. sa pelas caixinhas, forradas com: papel de 
estanho, cobrindo-se logo todo queijo, com 
as pontas do papel para evitar o contato 

com o ar após o resfriamento o que pode ser 
causa de' contaminações por' môfo, etc. ' 

Para moldagem é, muito conveniente co
locar a massa em funil especial, com dupla 
parede, em cujo espaço se faz circular vapor 
ou se introduz água quente. 1tste funil tem 
a vantagem de eVitar resfriamento da mas
sa e facilitar o enchimento das caixas ou 
moldes. 

Em grandes indústlias, a moldagem, o ato 
de dobrar o papel estanho, a rotulagem, se
lagem, 'acondicionamento, etc., são realiza
dos por máquinas especiais. 

Colocados os queijos nas caixas, levam-se 
a câmara frigorifica onde adquirem a con
sistência própria e �guardam a expedição. 

::�;:.; �.; :.:: •. :.0: :.: :.;�.: :.: :.x.;,:.;.:�;,:-o-::�.;.:.;.:.�:; .• ;;�.;;;..;.;..;:;..;��.;:.;·:Ô��·:6�·:.:·:.: :0: :.: :.: :.:: :.>:.:-�o�·�.:·:o;·:ô: :.: :O�<4-: :�:;.;·:"�·:.;::.;::i>;�O;::O;::.;·:O;.:O: :-e-; :o;.�o:::o; 
.. 

Queijo, ,Ti.po Edam 
I Características _ 1!:ste queijo tem a for

ma esférica e é de origem holandesa, send6 
colorido, prensado e salgado. E' um quei
jo gordo, de massa semi-cozida e matura
da. Apresenta-se no mercado com a super
fície coÍorida de vermelho-roxo, às vezes 
fechado hermeticamente em latas. E' um 
queijo, de pasta dura e possui olhos de for
ma regular, ligeiramente ovalados e com 
3 a 6 mm. de diâmetro. O seu sabor deve 
ser ligeiramente picante, agradável. 

O queijo tem em média, 14 cms. de diâ
metro e 'L 800 gramas de pêso. . 

Composição média: 

Agua .. . ................ . 
Gordura .. . ....... . 
Gordura no extrato sê co ... ; ..... . 
Proteinas, 
Sal 
Resíduo mineral ................. '. 
Acido láctico ...... .. . ........ . . . 

Fabricação: 

36,C 
29,4 
45,S 
28,4 

2,3 
3,3 
1,4 

Matéria prima: O leite para o ,fabrico 
do queijo Edam deve ser filtrado e pasteu
rizado, ter 18 a 20° D de acidêz e 4,0% de 
gordura. Coloca-se .no depósito, de coagula-
ção o leite com, 32°C. ' 

Fermento -'- 1tste deve ser usado na pro
porção de 2%. 

Salitre .- Junta-se o salitre, em quanti
dade de 25 grs. por 100 kgs. de. leite. 

Cloreto de cálcio -' Em seguida deve s'er 
adicionado o cloreto de cálcio, usando cêrca 
de 30 grs. por 100 kgs. de leite. ' 

Corante O corante pode ser adicionado 
na mesma proporção que para o queijo 
Prato (1 pastilha de corante C . Hansen 
para 300 kgs. de leite). A cada adição deve
se agitar bem o leite. 

Coalho - Por fim, adiciona-se o coalho, 
distribuindo-se bem no leite, para o que se 
agxta êste por 3 minutos. 

A coagulação deve terÍninar em 50 a 55 
minutos, usando-se a, quantidade de, coalho 
suficiente para isto. Deve-se empregar um 
pouco 'mais de coalho no v�rão, que na 
inverno. :A coagula�o deve ser efetuada 
com' a temperatura de 32°C. Deixa-se o leite 
em repouso, tampando-se o tanque. 

Córte - Decorridos 45 minutos, começa� 
se a verificar se a coagulação está termina
da: quando ;isto for contatado efetua-se � o 
córte observando-se os preceitos conhecidps: 

A coalhada deve sér dividida até obter
se grãos de tamanho 4, bem homogêneos. 

1." mexedura - Em prosseguimento xe;' 
volve-se a coalhada com um agitador de: 
madeira, sem interrupção, de maneira que � 

o tempo gasto para o' córte e esta operaç� 
não exceda'a 25 minutos. Deixa-se em se-:-
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guida, a coalhlj.da em repouso por 3 a fi mi- mir números na crosta dos queIjos por meio 
r::utos, para ser efetuada a dessoragem. de metal, o que é aconselhável para quase 

1." dessoragem - Esta se faz retirando 0 todos os queijos, deve-se colocá-los, neste 
sôro correspondente a 35% do volume ini- momento. 
cial de leite. Observam-se nesta operação Salga - Imergem-se os queijos, em segui-
os cuidados, higiênicos recomendados. , da durante 48 horas em salmoura, após o 

2." mexedura e aquecimento - A segUir que, colocam-se os mesmos em assentos es-
inicia-se a 2. o mexedura que' deve ser feita peciais para deixá-los, após, durante 1 ou 2 
preferivelmente com' agitador ,tipo SUíço. dias, nas prateleiras da sala de salga. São 
Cêrca de 5 minutos do seu ,início começa-se os. q�eijos .. depois, levados para a câmàra 
o, aquecimento para o qual se emprega 'água. de maturação. _ 

filtrada com temperatura de 85°C, em quan- Maturação - Começa-se' virando os quei
tidade correspondente a 10 ou 11% do lei- jos diàriamente e passando-lhes com um 
te usado. Sendo necessário, usa-se também ,pano, salmoura com 5 a 7% de sal. A pri
vapor. DeVl;m-se empregar dois aqueeimen- meira câmara para maturação de] queijo 
tos para êste queijo: o 1 c:i com 40°0; G Edam deve ter 11 a 13°C e 80 a 84% de 
2. ° com 42°C., �ciando cêrca de 70 n umidade. 
8U minutos após o córte. A mexedura deve Decorridos 15 dias interrompe-se o trata-

, ::;8r um pouco mais vigorosa que nos outros mento e após 2 dias, untam-se os queijo::; 
queijos, e continúa até que tomando-se un:.. " com óleo de linhaça. Transferem-se então, 
punhadO de grãos na mão, nota:'se que êlc5 os queijos, para outra câmara com 13 a' 
estão bem soltos e consistentes, (um pouco 16°C e 84 a 86% de umidade, onde êles 
mais que para o Prato). devem ser virados de 2 em 2 dias e trata-

o tempo total da operaÇão (desde o côr- dos com a solução de água de cal e sal. 
' 

tê)) dêste queijo é de cerca de 80 a 90 minu- No fim de 50 ou 55 dias, contados da 
tos. Notando-se a chegada do ponto, ce.:. data do fabrico, os queijos devem se apre-' 
sa-se a mexedura e deixa-se os grãos depo, sentar maturados. Lavam-se os queijos em 
sitarem-se. água adicionada de 1 % de cal e deixa-se 

que os mesmos seguem bem, após o que se Dessoragem - Retira-se todo o sôro e pOde pintá-los usando a seguinte tintura: 
procede-se à prensagem no tanque com t' Magenta em cristais ........ 20 grs. 
uso de placas de madeira e pêso duas vê- Alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 garrafa 
zes superior ao da própria massa. Est:J. Agua .... .... .... ........ 2 litros 
prensagem deve ter a dUração de 20 mi-

Envolvem-sej os queijos em: papel celo-
nutos. " 

Moldagem e enformagem - LOgo em se
guida, coloca-se a massa nas fôrmas de 
madeira (mesma que para o queijo Duplo 
Creme). RegUla-se a quantidade· da maSS'êe 
necessária para que os queijos fiquem com a 
forma bem esférica e de modo que todos 
fiquem do mesmo tamanho. Adaptam�se as 
tamil8.s e procede-se à prensagem. 

Prensagem - Começa-se por prensar os 
�ueijos durante 30 minutos,.com a pressão 
de 20 kgs. por kg. de queijo. A seguir vi
ram-se os queijos" lavando-se os panos com 
água morna e prensam-se novamente dú
rante 14 horas, sendo a pressão 'cêrca de 32 
kgs. por kg. de queijo. Caso se use impri:' 

fane. 

Tanque de Fabricação arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Queijo 
Cl\.r'.wterísticas: a queijo Cobocó é um 

queijo nacional, prensado, salgado' e colo
rido. A sua classificação é de queijo gordo, 
de máSsa semi-cozida, macia e maturada. 

Após a maturação apresenta Uma pasta 
aIÚanteigada. e mais macia que a do qu�ijo 
Lunch. Deve possuir. olhos ligeiramente 
ovais com 3 a 5 mino de diãmetro e bem 
distribuidos. Sua forma é cilíndrica, com 13 
crnS. de diâmtro e 6�5 cms. de al'tura, não 
possuindO, como tojos 03. queijos de aula,;. 
. dura, quinas vivas. Seu pêso médio é de 
1.000 a 1.050 grs. 

Composição méilià: 
Agua .............. .. ............... 39,5 
Gordura .. .. .. .. !. .. . .  . .  . .  . . . .  27,3 
Gordura no extrato sêco .......... 45,1 

Proteinas ..... ....... ............... 28,5 
Sal .... .. .. .. .... ............. 2,1 
Acido láctico .... .. .. .. .. .. .. .. .. 1,3 
Residuo mineral 2,6 

Fabricação: 
Matéria prima: Deve-se empregar um lei

!te filtrado e pasteurizado, com. acidez de 
17 a 19° D. E' indispensável que o leite sej� 
de muito boa qualidade. Acerta-se a tem
peratura do leite a 32° C. 

Ferm'ento - Adiciona-se 1 % de fermento. 
láctico, distribuindo-se bem no leite. 

Salitre - Caso se tema o estufamento adi
ciona-se, em seguida, 20 a 26 grs. de salitre 
por 10;0 .lts. de leite. 

ClOr'!to de càll'!? - :tlJste deve se rempre.· 
gado na proporção de 25 grs. por 100 lts. 
de leite. 

Corante - Junta-se o corante em quantl
tidade suficiente para proporcionar ao quei
jo um.a( coloração amarelo-pálido. Geral
mente emprega-se de 4 'a 6 cc. de corante 
!iquido. 

Coalho - Verifica-se se a temperatura é, 
exatamente, de 32° e e mistura-se b,em in
timamente no 'leite a quantidade. de coalho 
necessária para concluir a coagulação, em 
cêrca de 60 minutos. Deve-se agitar o leite 
durante '2 ou 3 minutos. -Coloca-se ,a tam
pa no .depósito e deixa-se o leite em repou-

---,--'---===::'==-

Cobocó 
so para coagiuação, sendo que neste períOdo 
a temperatura deve permanecer o mais es
tável possível. 

CÓ� - Logo que se observar a conclusão, 
da coagulação, pelos .meios conhecidos, efe
tua-se o córte da coalhada, com aUXÍlio -
dos cortadores, .preferivelmente de tipo nor,. 
te�americano. A operação deve ser levada 
a cabo vagarosamente. Reduzem-se os grãos 
ao tamanho n,o 4 ou seja tamanho de grãos 
de arroz partidos. 

. 

1." mexedUl� - Em prosseguimento .inicia-· 
se a 1." mexedura, que deve ser lenta a 
princípio e mais rápida em seguida. Deve 
ser efetuada com uma ágitador de madei
ra, evItando-se a reunião dos ·grão�. Após 
completados 25 minutos do início do córte 
cessa-se a mexedurà e dispensa-se à coalha
da 2 a 3 minutos de repouso. 

1." dessoragem - Retira-se, em seguida 
33% de sôro (sôbre o volume total) para 
se fazer a diluição do sôro com' a adição' 
de água no aquecimento . 

2. li mexedura e aquecimento Retirado 
o sôro começa-se a 2. " mexedura e após 
3 minutos, estando bem separados os grãos, 
inicia-se o aquecimento que deve ser feito 
lentamente. Emprega-se água filtrada em 
quantidade correspondente a 15% do volu-, 
me do leite. Esta água deve estar com 
85° e. Juntamente com a água adicionam-
se 300 grs. de sal para cada 100 ItS. de 
leite (salga no sôro). A tempera'tura deve' 
ser mantida a 39° C no inverno e 40° C no" 
verão. Completa-se o aquecimento com o" 
vapor, caso a água não ·baste. A mexedura 
deve ser bem regular e constante até a mas-
sa adquirir o· ponto. :tlJste ponto é '  qilasi 
idên'tico ao do queijo Lunch. Os grãos de ... 
vem apresentar neste momento uma certa 
firmeza e são relativamente soltos, isto é, 
não se unem uns aos outros com facilidade." . 

O tempo' gasto desde o córte até a veri·· 
ficação .do ponto é em média. de 70 a' 75', 
minutos. 

Dessoragem Verificando o ponto, dêi" 
xa-se a coalhada em' repouso por uns 3 
minutos e "procede-se à· dessoragem, total 
áfaStando, antes, a massa para o cantodQ," 
depósito oposto à torneira. Por meio de pIa.. ' 
cas de ·madeira, prende-se a massa na IIle- · ... 
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tade do depósito e prensa-se a mesma com 
o ,uso de ·pêso duas vêzes superior ao seu. 
Após esta prensagem, que deve durar 20 mi
nutos, os grãos estarão soldados e' a 'massa 
conterá menos sôro. 

Moldagem e enformagem - Em seguida 
divide-se a massa em blocos uniformes com 
o pêso de ·1 . 300 grs. cada e colocam-;e os 
mesmos nas fôrmas já forradas com um 
p,:mo limpo e com a dimensão própria. As 
formas para o queijo Cobocó são de madei
ra, sendo as Suas dimensões: 13,5 cms. de 
diâmetro e 8,5 de altura. Colocadas as tam
pas levam-se os queijos às prensas. 

Prensagem. - A primeira prensagem deve ser :fetuada em 30 minutos com um pêso de cerca de 25 kgs. E' mais cômodo o uso da p;ensa coletiva horizontal, tipo norteaIn:encano. Finda a primeira prensagem, retIram-se os queijos das fôrmas elimjnamse as irregularidades e prensa�-se novamen'te, tendo-se o cuidado de virá-los e la. var os panos em água quente. Para a segunda p�ensagem o pêso deve ser de 30 kgs ., 
durante 3 horas. ,Após isto as saliências devem novamente ser retiradas, colocando-se os queijos novamente nas fôrmas, virados e sem panos;· Permanecem os queijos nestas condições durante cêrca de 14 horas nunia câmara com 10 a 12° C. ' 

Salga - Em seguida, os queijos devem ser colocados em uma salmoura com 18 a 20% de sal, onde permanecem durante 24 horas para a salga, tendo�se o cuidado de virá-los após as primeiras 12 horas. Saído da sal; moura devem os queijos ficar durante ou tras 24 horas nas prateleiras da . câmira de salga para secarem um pouco. Levamse os queijos em segúida, para as câmaras de maturação . 
Maturação - Inicialmente os queijos devem ser virados :diàriamente, permanecenrlo em � câmara com 11 a 13°e e 83 a. 86�, �e mrudade, durante 8 a 10 dias. Passa-se oleo de .. linhaça ou de caroços de algodão n,?s quelJos quando estiverem com a crosta seca. A segunda câmara de maturação deve t�r 13 a 15° C e 86 a 90% de umidade. Nela flCa.r:t os queijos até o !tétmino da cura, o que se 
_
da aos 30 ou 35 dias após o fabrico. 

Viram-se os queijos de 2 em 2 dias e passa-se nos mesmos um pano umedecido em Uma solução de água, sal (4%) e cal (3%).' 
. Termi�açIa a maturação lavam-se os queiJOS em �gua com 1 % de cal, esfregando-se com escova, e depois de bem sêcos os queiI�S. pode� ser parafinados ou, na impossibilidade dlS to, untados com óleo de linhaça . , Os queijos são, em seguida, envoltos com papel celofane. . . 

Qiteijo Tipo Lunch, 
Características:' O queijo Lunch é uma variedade do queijo Prato. Ligeiramente mais macio e menos colorido do que aquele, tendo a forma retangular. , 

' 

A sua classificação é idêntica à do Prato. 
A sua massa é de sabor mais suave que a do queijo Prato, apresentando olhos um . pouco menores que o mesmo. Suas dimen

sões são em média 15 cms. pO!!' 10 cms. de 
altura. 

O pêso é em média 1.000 a 1.050 grs. 

Comp!lsição média: 
Agua .............................. . 
Gordura ...... ............ ......... 
Gordura do E. sêco ....... ; ....... . 
Proteinas .......................... . 

38,4 
28,2 
45,7 
27,9 

Sal 
Resíd��' 

. ��;tD ................... . Acido Iáctico .................. . Fabricação: .... .. ..... ............. 

2,4 
3,1 
1,2 

�téria prima - Ó queijo Lunch deve ser 
fabncado com leite com gordura padronizada 
a 3,6% após filtragem e pasteurização. 

A acidez tolerável é até 19° Dornie . 
Fermento - êste deve ser adicionado 'em 

quantidade correspondente a 1 % . 
• S.alitre - Em seguida junta-se o salitre 

c�rca de 25 ou 30 gramas, por100 kgs. de 
leIte, conforme a qualidade dêste. 

. 

Clorêto de cãlcio - :tlJste pOde ser adicionado simultâneamente com o salitre em proporção que depende' da necessidade do leite em média 25 grs. por 100 kgs. de leite. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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. Corante - A proporção de corante é a 
mesma que para o queijo tipo Prato, ficando 

. no entanto, menos acentuada a coloração do 
queijO, em virtude· de conservar o mesmo 
mais. umidade. 

Coalho - Por fim é o coalho adicionado 
tendo-se an'tes o cuidado de ajustar a tempe
ratura em 32.° 

C. A coagulação deve se 

processar em 55 a 60 minutos,·o que se con
segue com o emprêgo de 30 cc. por 100 kgs. 
de'" leite. Agita-se o leite durante 3 mll1l'!tos 
para completa distribuição do coalho e_ de
mais ingredientes. Durante a coagulaçao fi 

temperatura deve se manter constante, não 
devendo ficar o lei'te descoberto. 

Corte � Observa-se, pelos meios conheci
dos, o térmil10 da 'Coagulação procedendo-se 
ao corte de maneira idêntica à usada para 
o queijo Prato, sendo os grãos, porém, de 
tamanho n.o 4 (tamanho de grãos de arroz 
partido) . 

1." mexedura - Em seguida, inicia-s.
e a 

L a mexe dura, que d'1ve se prolongar ate 25 
minutos contando-se do inicio do corte. 
Esta o�eração deve ser contínua e levada 
a efeito com o auxilio de um agitador de 
madeira. 

1. '" dessoragem - Deixa-se a coalhada 
repousar cêrca de 3 minutos e retira-se 33% 
do sôro (em relação do volume total). 

2.'" mexedura e aquecimento -Após 2 mi
nutos do inicio da mexedura, começa-se a 
efetuar o aquecimento, que é feito com o 
auxilio de água em proporção de 15 %. Es
ta água deve estar com 85% C e ser adicio
nad!J, lentamente sem haver interrupção da 
mexedura. 

'Nesta água dissolve-se 300 de' sal por 100 
kgs. de leite, o que irá constituir a salga 
no ·sôro. 

A 'temperatura deve s.
er elevada até 40° C 

no inverno, e 41° 'C no verão, usando-se, ca
so a água não seja suficiente, vapor. �di
reto (sôbre as paredes e fundo do deposIto). 
A ag�tação da coalhada deve ser feita pre
viamente com o agitador tipo suíço. 

. 
Quando a massa adquirir o ponto, isto é, 

quando os grãos não estiverem se. ligando 
mais e apresentarem-se consistentes (me
nos que no ponto do queijo Prato), cessa
se a mexedura e dá-se um repouso de 2 
minutos. 

. 
. 

Dessoragém - Após afastar a massa pa
ra um canto do depósito, procede-se a reti
rada de 'todo o sôro e preD.sa-se àquela du
rante 20 nllnutos· com 2 kgs. de pêso por 
quilo de massa. Com esta prensagem os 

grãos se ligam todos, formando w;n' só bloco, . 
de formas regulares. 

iHoldagem e enformagem - Após elimina
ção, por meios de uma faca, das irregulari
dades devidas a falhas das placas usadas 
n::t prensagem,. divide-se a coalhada em pe-. 
dacos iguais com 1,200 a 1,300 kgs. em se
gui-da são os 'blocos colocados nas fÔI?rias, 
já forradas com pano, adaptando-se as' 
tampas. ' 

Prensagem - A prensagem é. efetuada i 

usando-se a princípio pressão 25 vêzes supe- . 
rior ao pêso do queijo. No fim de 30 minú
tos retiram-se os queijos e lavam-se os pa
nos em 'água quente. Prensam-se novamen
te os queijOS (tendo-se, antes, o cuidado 
de virá-los) durante 3 a 4, horas, sendo. a 
pressão correspondente a 30 ou 35 vezes o 
pêso do queijo. 

No fim, aplica-se mais uma prensagem, 
sem pano, durante 30 minutos, cuidando-! 
antes da eliminação da saliências mo'tivadaó 
pelo máu ajustamento da tarp.pa da .fôrma. 
Conservam-se os queijos, em seguida, duran
te 12 a 14 horas em uma câmara' com 10 a 
12° C. 

. 

Salga - Para completar a salga, mergu
lham-se os queijos em sal:inoura com 1 8  a 
20%, durante 24 horas, tendo-se o cuidado 
de virar os mesmos, decorridos a metade 
dêste tempo. 

Os queijOS permanecem, depois, 24 horas 
. nas prateleiras, na mesma câmara para se

car um pouco. 
Maturação - Primeiramente devem os 

queijos ir para uma câmara, com 10 a 1200 
e 83 a 86% de umidade, nela permanecélldo 
durante uns 6 a 8 dias, devendo ser vira
dos diàriamente. Apresentando-se os quei
jos com a o:-osta sêca, passa-se nos mes
mos ólco de linhaça; observando-se' os 
cuidados usuais. Findo o tempo de per
manência dos queijos na., primeira câmara, 
devem os mesmos ser transportadas para II 
segunda, com 13 a 15° C e 85 a 90% de umi-' 
dade onde permanecem até o término da' 
maturação. 

Viram-se os queijos de 2 em 2 dias e 
pa.s sa-se nos mesmos um pano umedecido em 
solução de água. eal (3 %) e sal (4%). 

Completa a maturação, o que se dá nor
maImente aos .30 ou 35 dias após a fabrica� . 
ção, devem os queijos ser lavados em, água 
com 3 % de cal e depois de bem sêcos podelll ..... . 
ser parafinados. São' envoltos em papel. ce- .. . 
lofane.· 

. 
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Queijo Tipo 
Características -O Roquefort'é um quei-

jo originário da França, onde é fabricado 
com leite de ovelha. No Brasil é fabricado 
com leite de vaca. E' um queijo bastante 'salgado, sendo maturado por môfo. 

Após a adição do coalho homogeniza-se o 
leite e coloca-se a 'tampa no tanque. 

A' sua classificação é de queijo gordo de 
ma.ssà': crua e macia. ' 

, 

Apresenta. depois, de curado. odor e sabor típicos, aceltl;uadamente picantes e regularmentes distribuidas pela sua massa, notam
in. manchas verdes escuras, constituidas pelo môfo. Quando conservado em temperatura elevada sua crosta exala um odor forte e um tanto desagradável. . 

. E' acondicionado em papel de estanho e 
�elofane (êste na parte externa). O queiJO apresenta uma forma cilindrica com 15 . cms. de diâmetro e 12 cms. de alt�ra, sendo seu peso médio 2,000 kgs. 
Composição média: 

Água ....... . . .............. 
Gordwa .... .. ..... . . .......... 
Gordura no extrato sêco ......... . 
Proteínas .,.... . ........... ....... . 
Cloreto de sódio .................. . 
Resíduo mineral . . ................. 
Ácido láctico ....................... 

40,1 
34,2 
57,0 
17,5 
3.8 
4,4, 
1,5 

Matéria prima - a queijo RoquefortJ requer para o seu fabrico, leite filtrado e pasteurizado, com 16 a 1 9°D e 4,5% de gordura. 'Pode-s� usar, entretanto. leite crú, desde que seja fresco e de ótima qualidade. Neste ca.so deve ser filtrado. 
Fermento - O fermento láctico deve ser . dosado de acôrdo. com a acidez 'do leite empregando-se de 1 a 2%. ' 

. Cloreto de cálcio - 1l:ste, no caso do leite haver sofrido a pasteurização, deve ser usado na proporção de ,15 a' 20 grs. em cada 1�0 lts. de leite. Não mais, pois a coagula- • çao deve ser demorada. 
Coalho - Regula-se a temperatura do para 29°C no verão e 300c no ínverno logo a seguir 'adiciona-se' o coalho em . . apenas suficiente para terminar' coagulação em 70 a 80 mínutos. . 

Córte e tratamento com a coalhada � 

Observa-se o momento em que a coalhada 
se solta com facilidade das paredes do tan
que e mostra. a necessária firmeza, e exe
cuta-se o córte. 'Deve-se notar que o coágu
lo neste queijo é' merios firme no momento 
do córte que nos demais. Passam;'se ambos os corta dores (vertical e hOrizontal) somen
te no sentido longitudinal do depósito e com tôda a cautela pais o coágulo é niuito 
mole e gordo. . 

Dá-se um repouso de 5 minutos e, em seguida, inicia-se a mexedura que deve ser feita lentamente, com intervalos de 7 mínutos. Usa-se um mexedor de madeira em forma de grade e cada agitação deve durar cêrca de 30 a 40 segundos. Os grãos devem ficar com 1 cm3 (tamailho 1) I 
A acidês do soro após o córte é em 'Í'nédia, de 11 a 13°D. 
A mexedura se prolonga até 60 a 70 minutos após o córte. A determínação .do ponto de�e queijo é de suma importância, pois o queIJO deve ter um grau de umidade conveniente para o desenvolvimento do Penicillium roquefortii que é o mofo responsável pela maturação do queijo . 

Os grãos devem ficar firmes. porém me
nos que os do queijo Minas. Int'errompe-se 

a 
mexedura, assim que se constatar o ponto. 

Dessoragem - O sôro deve ser 'todo retirado, prendendo-se a ma.ssa num canto do tat:que. Após completa eliminação do sôro, adiclOnam-se 350 grs. de sal pára a massa de 100 lts. de leite, distribumdo-o comole-tamente pela massa. -

. A�ição da cult,ura do petticillium roquef�rtll -Em segmda, distribuem-se, também, cerca de 1,5'. � 2 grs. de cultura em pó de P. roquefortll (cultura em pão) para a mas�a obtida de 100 lts. de leit�. Deve-se fazer uma � distribuição perfeita não só da cultura, como do sal. Pode-se" também, em�regar cultu:a líquida, em proporção eqUlvalente, a1!snn como a adição pOde ser efetuada no momento da enformagem, apli-' cando-se a mesma 'em cada camada de ma.sSj3. posta na fôrma (3 ou' 4). E' recomendável o p�eiro processo por proporcionar maior uruformidade de distribulção. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Enformagem Coloca.-se; a seguir, e. 

massa nas fôrmas enchendo-as até Um 
pouco ,acima dos bordos . '  As fôrmas devem 
ser de metal, tendo w;n anel adaptável .à 
a sua parte superior, de modo a aumentar 
a sua altura (êste anel, à. medida ' que o 
queijo for diminuindo de volume, vai sendo 
introduzido dentro da peça. principal da fôr
ma) . Estando as fôrmas cheias colocam-se 
as tampas e vai-se virando aquela de um 
lado para ou'tro para que a. dessoragem e 
a. !ormaÇ.ão da crosta se vão processando . 
No fiÍn de 20 minutos (as fôrmas ' devem 
ter ,sido viradas 3 '  ou 4 vêzes) retiram-se 
os queijos das fôrmas, com bastante cuida
do pois devem estar muito moles, e '  forram
se as fôrmas ' colocando-se os ditos nova- ' 
mente mistas. 

Continuam-se virando as fôrmas frequen
temente e rio fim de 30 ou 40 minutos de
vem os queijos y.ei: novamente retirados; la
vam-se os panos em água quente e torna- . 
se a enformar os queijos. Permanecem, em 
i'eguida os queijos durante 16 a 18 horas nas 
fo:nias, sem . pressão, tendo-se o cuidado de 
virá-los algumas vêzes (com aS fôrmas) .  

Salga - Depois o s  queijos devem ser le
vados para a câmara de salga, com 10 a 
12°C . , onde são salgados, ' a sêco; durante 
5 dias colocando-se um'a camada de sal 
nos contornos e na Superfície voltada para 
cima.. Os queijos devem ser virados e sal
gados diàriamente, permanecendo o primeiro 
dia dentro das próprias fôrmas. Decorridos 
os 5 dias, lavam-se os queijos e transferem
se os mesmos para a câmara de maturação. 

Maturação - E' indispensável uma câmá
ra. especial para êste queijo, a qual deve ser 
'mantida com 10 a 13°C e 94 a 97% de umi
dade (conserva-se um pequeno chuveiro aber
to) . As prateleiras devem ser . co:p.stituidas 
de duas tábuas inclinadas em forma de <c'v" 

. sem vértice, apoiando-se os queijbs nas 
mesmas pela sua parte curva. 

' Os queijos devem ser virados diàriamen
te e no fim de 5 a 7 dias furam-se os mes
mos com uma agulha de prata ou prateada, 
com cêrca de 2 mm . de diâmetro. Os furos 
devem ser em número de 40 a 45 e devem 
seri praticados paralelamente ao eixo do 
queijo, atravessando êste de 'Iado a lado. Os 
furos se destinam à penetração do ar e sai
da de gases do interior ' do queijo, permitin
do o desenvolvimento do Penicillium . Con
tinuam os queijos sendo virados diàriamenté 
até o fim da sua maturação, que é de 3% 
a 4 mêses . Durante êste ' tempo acumula-se 
na crosta do queijo um limo rosado que, 
quando abundante, deve ser raspado (cêrca 
de 2 ou 3 vêzes durante a ma'turação) . 11:s- . 
te limo indica/ o 'grau adequado de umida
de no queijo e na câmara . No fim da ma
turação os queiJOS devem' apreSentar o aro
ma e sabor característicos · e o môfo deve 
estar úniformemente distribuido, nem. em 
excesso, nem em quantidade insuficiente. 

Os queijOS são, entãó, raspados e envol-' 
vidos em papel de estanho.. 

Não podem ser conservados em tempera
tura elevada . 
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Queijo -Tipo Cheddar 
Características - 11:ste tipo de queijo, cu

jo país de origem é à Inglaterra, tem a clas
sificação de queijo , gordo, da massa semi
cozida e dura'. SUa pasta 'é salgada e forte
mente prensada . Na fabricação a sua mas
Sa sofre uma fermentação, contribuindo esta 
para dar origem ao gosto picante do quei
jo . Não deve possuir olhos. 

Apesar de duro, o queijo, a sua pasta e 
relativamente macia e de sabor acentuado", 
embora extremamente agradável e fino . 
'Apresenta-se o queijo rio mercado envolto 
em papel celofane, tendo .êle a forma de um 
tronco de cone mais tendente para cilin
drica. M�e o. queijo, em média, 25 cms. de 
altura, 17,5 cms . de . diâmetro em uma das 

c�:tremidades e 16 crns. da outra, pesandO 
cerca de 6,300 a 6,500 ks. 

O queijo original pesa cêrca de 4P ks. 
E' um dos queijos mais largamente fabrica
dos nos Estados Unidos. 
Fabricação: . 

Matéria prima - Exige-se para fabrico 
dêste queijo, leite de muito boa qualidadé 
e, de preferência, com um certo grau de 
maturação . Trabalha-se geralmente com 

leite crú; sendo pasteurizado deve-se 
um fermento especial, com a flora 
riana apropriada'. Deve o leite ser aqll.lt:t;lU�.,')" 
à temperatura de coagulação: 32°C . 

A porcentagem de gordura do leite 
ser de 3,8 a 4,0%, e a acidez de 18 a 
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Fermento 
mento. 

Empregam-se 2 %  . de fer- sos e placas, e enrola-se a massa (como 
um tapete) , prensando-a novamente num 
canto do tanque, ainda. sob o sôro, com' 
auxilio de um pêso equivalente a 3 vêzes o· 
pêso da massa . Deve, esta prensagem durar 
30 ao 40 minutos, alcançando o '  ooro no 

Corante - A quantidade de corante deve 
ser suficiente para dar unia c'oloração ,ama
rela.-ouro, não muito carregada (4 a 6 '  cc . de 
corante liquido por lCO lts. de leite;) fim, a acidez de 18 a 200D. 

' 

C�lho - Adiciona-se, a seguir, a quan
tidade de coalho capaz de concluir a coa
gulação em 50-55 minutos (30 a 35 cc . de 
coalho líquido . por 100 ks. de leite) � Agita-

Dessoragem e tràtamento da massa 
C.hegando a ês�e ponto elimina-se todo o 
soro e, em segwda, corta-se a massa em fa-

se o leite durante 3 minutos para a . per
feita . homógeneização do leite e as adicões 
cobrindo-S61 a seguir, o depósito� . . , . 

tias de, 2 a 3 mms. de espessura e empi
lham-se a,s mesmas em um dos cantos do 
depósito (coloca-se uma placa v�rtical�en
te, próximo à parede do depóSito, deixaudo
se um intervalo de uns 15 crnS . no qual 
coloca-se a massa) . No fim de 20 minutos 
dosa-se a acidez e inverte-se as posições das 
fatias, tendo-se o cuidado de colocar as 
q�e estavam por. cima e por baixo,} no 
-centro . 

Córte .;... Mostrando-se a coalhada firme 
e desprendendo com facilidade da parede do 
deposito, efetua':'se 'o corte, reduzindo-se os 
grãos ' ao tamaliho de grãos de . arroz, que . 
brados, 

1 . "  mexedura Esta deve iniciar-se ao 
terminar o córte, sendo levada a cabo com 
àuxilio de um mexedor de madeira. O temp'o 
gasto para o cõrte e 1.a mexedura deve ser de 
2� minutos . A acidez do sôro durante esta 
mexedura deve estai ao redor de 130D , 

2." mexedura e aquecimento - Não se re
tira sôro antes do aquecimento, pois êste é 
feito po� meio de . vapor. lndirl::!to , Após 
2 o� 3 minutos do início da 2 .  a mexedura 

. começa-se a' elevar a temperatura, até atin
gir 39°0 . O aquecimento deve ser vagaroso . 
Quando se notar que a massa chegou ao 
ponto, interrompe-se a mexedura e de' - . Ixa-�e os 

. . 
graos depositarem-se no fundo do de-

POSItO. Conhece-se a cl1egada ao ponto 1 00ltur d 
_ . 

pe a 
u - a Os graos e relativa firmesa dos mes-
mos. A acidez do sôro nest,a altura, deve ser 
de 15 a 16°D O t 
( .

. empo total .da operação co
. 
rt

. 
e ate a verificação do ponto) 

m di d 
é, em e a, e 60 a 70 minutos. 

Prensagem no tanque - Em . 
' 

. seguida sem retIrar o sôro prensa-se, a coalhada no tan-que usando-se placas de mad . . 

Repete-se a operação de 20 em 20 minutos 
até que a acidez do sôro atinja 7p0D, o que 
normalmente sucede no fim do 3.° ou 4,0 re
pousO . Para .comprovar o ponto ótimo da 
massa, introduz-se na mesma um ferro em 
braza , Ao retirá-lo êle deve vir acompanha
do por um filete de massa, que deve atin
gir o comprimento de 1 ou 2 cms . antes 
de desligar-se . 

Moagem da maSSa - Em seguida p�-se 
a m!'!.ssa em um moinho especial, redu
zindo-a a fragmentos de 0,5 cms. 3 bcm uni
formes. O moinho deve cortar a massa e 
não esmagá-la, do contrário haverá muita 
ex�udação de gordura durante a prensagem . 
Durante esta operação e a procedente deve
se ter o cuidado . de evitar um grande res
friamento da massà. 

. '  . eIra com a di-
idêntica à do tanqúe a '  -. '  . peso deve 

cerca de cinco vêzes superior ao pêso da 

Salga - A seguir, juntam-se à massa 300 
grs. de cloreto de sódio por 100 lt<;, d� leite 
empregado, devendo o mesmo ser bem pul
verizado . Revolve-se completamente a mas
sa para que a distribuição seja a mais' per-

. feit� possíve1. 11:ste qúeijo s6 é slll1gado 'na 
massa. ' "f'"" 

' .  Esta pre-?Sagem deve durar 25 a mmutos. Em Seguida,. retiram-s'e os pês-

l':IoIdagem e enformagem - Efetu�àa a sal
ga" coloca�se a massa ÍlaS fôrmas, preferi
velmente já forradas com os panos, e com-arvoredoleite.orgdigitalizado por
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prime-se bem, com auxilio das mãos . f..'? 
fôrmas devem ' ser metáliéas (geralmente 
de ferro estanhado) e com as segllintes di
me�ões : 26 cms . de altura e 18,5 cms . de. 
d!.âmetro na, parte superior, o que permite 
o aumento - ou diminuição da sua capaci
dade. 

.Cheias as fôrmas, colocam-se as tampas 
.e leva::n-s:: as mesmas às prensas. 

prensagem .....:. A primeira prensagem deve . 
/' (> ser efetuada com o emprego de uma pres-

são · 10 vêzes superior ao pêso do queijo, 
'durante 30 minutos . , Findo êste tempo re
tiram-sé! os Queijos, lavam-se' os panoR e 
prensam-se novamente durante. 16 horas, 
com ,pêso 18 vêzes superior ao do próprio 
queijo. A seguir, procede-se da mesma for
ma Que no fim da 1 ." prensagem e pren:" 
sam-se pela última vez durante 24 horas, 
com pêso 22 vêzes superior ao do queijo: 

MaturaçãQ - Saindo da" prensa, unta-se 
o queijo �om banha (pura e sem aroma 

. forte) e envolve-se o mesmo com um ' pano 
costurando-se a seguir para uma proteção 
mais p�rfeita. Colocam-se os queijos em 
càmara de maturação com 9 a 11°C, onde . 
permanecem até o final da maturação que é: 
cêrca de 3,5 a 4 . mêses. 

Os queijo!> devem ser virados diàrfaI!1en
te, à princípio, e depois mais espaçadaID:ente, 
tendo-se o cuidado de examiná-los constan .. ; 
teménte. E' aeonselhá'vel untar os queijos de 
tempo em tempos com óleo de linhaça parI!
evitar que a crosta se resseque demasiadá
mente e evitar môfos . A umidade de câ� 
mara não deve ser · muito baixa, tambCm; · 
para evitar o citado ressecamimto; não me;
nos de 85% de umidade relativa ao a):'. 

Verificado o término da �aturação, 
tiram-se os panos dás queijos que, . em se-: 
guida devem ser rasp,ados e parafinados.  
Envolvem-se com papel celofane . 

Para as  gnmdes Indústrias 
- COALHO EM por -

Marca AZUL (forle) 
Marca VERMELHO (extra forte) 

E USO CASEIRO 
Coalho em pastilhas 

D (concentrado) 
"K" (extra concentrado) 
' Também LíQUIDO 

em VIDROS de 850 C. 

Cia. F a b i o  
Comércio e Indústria 

Rua Teófílo Otoni, 81 - Rio de 
Rúa Florêncio de Abreu, 828 "7" 

Rua Tupinambás, 364 - Belo. Ho,riz'ont,e/il: 

Av. Júlio de Castilho, 30 - Porto 
Rua Halfeld, 399 - Juiz de· Fora 
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Queijo 
Ca,rRcte: !:stfcas - o Queijo !tipo Parmesão 

é um queijO de origem Italiana, ' sendo a 
sua denominação original � Grana - de

. vido ao aspecto granuloso. que' apresenta sua 
.mas.sa aci ser partido . E' um queijo prensa
do, salgado. e de longa niaturação, desti
nando-se a . ser ralado . E' classificado como 
queijo semi-gordo, duro e. de massa cozida. 
Os olhos não devem ser muito grandes; em 
média de 2 a 3 mms. de' diâmetro . 

Quase sempre o queijo se. apresenta no 
mercado, com uma crosta recoberta por uma 
camada de substância preservadora, de côr 
preta, e às ' vêzes, marron. . 

O sabor deve ser forte, picante e agradá
vel. 

O tamanho do queijo, no . Brasil, é, em 
média, de 27 cms . de diâmetro e 10,5 cm::! . 
de altura; o peso é de 6,500 a 7,000 kgs. 
Fabricação: 

Matéria prima - Geralmente o queijo 
Parmesão é fabricado com leite cru no 
entanto pode-se fazê-lo com leite past�uri
zado desde que se disponha de um sôro
fermento de qualidades excepcionais. 

Oaso se empregue leite cru, é ·  necessário 
filtrá-lo. A acidês do leIte após a adição de 
sóro-fermento, deve ser de 20 a 22.° Donlic. 

A porcentagem de gordura do leite deve 
ser de 3,0 a 3,4%. 

Sõro-ferrr�ento - Adiciona-se o s6r� fer-
o m�nto em proporção de 2 a 3 % ,  conforme a 

r,cldez do leite e do próprio sôro. A acidez 
do sôro deve ser de 70 a 80.0 D. 

Nota .:..... O sôro-fermento é obtido guar
dando-se o sôro do próprio queijo Parmesão 
com uma temperatura de 40 a 45°C em 
um recipiente de madeira. Deve-se' re�icá
lo diàriamente ou de 2 em 2 dias, obser
vando-se os mais rigorosos cuidados higiêni
cos. 11:le deve . apresentar arôma e gôsto 
agradáveis. 

Coalho - Após a adição do sôro eleva-se 
a temp:ratura a 33°C ou 34°C e junta-se a quantIdade de coalho necessária para efetuar-se a coagulação em - �0-40 minutos . 

Parmesão 
Agita-se o leite e cobre-se o depósito de coa
gulação . 11:ste queijo se fabrica quase sem
pre em tanques semi-esféricos . 

Córte - Finda a coagulação efetua-se o 
córte devendo os grãos ser reduzidos ao ta
manho 4 (grãos de arroz partido) . Geral
mente se usiÍ. éortal' éom a lira de fios me
tálicos por ser o tanque usado geràlmente 
de formas curvas. 

Primeira mexCdura - Em seguida faz-se 
a mexedura com o mexedor d� madeira 
terminado-a ao completar 15 minutos do 
início do córte. Segue-se um. repouso de 2 
minutos para a dessoragem. 

Primeira dessoragem - Retira-se a seguir . 
20% de sÔ::-o. Não é necessário mais: pois nã� 
se usa água no aquecimento. 

Segunda mexedura c aquecimento - Dá
se início à segunda mexedura e, uns 3 mi
nutos depois, ao aquecimento . 11:ste último 
faz-se por meio de vapor circulando entre 
as paredes do tanque, bem lentamente: cêr
ca de 100 em 3 minutos . Prinieiramente 
elev2.-s� a temperatura a 43°0, gastando-se 
para isto cêrca de 30 minutos, 10 ou 15 mi
nutos depois eleva-se a temperatura rapi
damente a 50°0 . No início da mexedura adi
cionam-se 400 gramas de sal parà cada 100 
kgs . de leite empregado . A mexedura deve 
continuar até a :inassa chegar ao ponto, o 
qual se conhece pela soltura e firmeza dos 
grãos, que se assemelham a borracha e rin
gem quando inordidos . Põe-se têrmo à me
xedura e dá-se um . repouso à coalhada. O 

o tempo total da operação é, em média 75 a 
8� minutos. 

' 

Dessoragem - Após uns 2 minut"os retira-
s'] toâo o sôro. · 

' 

l)-IoIdagem e enformagem - Corla-se a 
massa em blocos de 7.500 kgs .,  e leva-se às 
fôrmas o mais ' rápidamente possível, sen
do que as mesmas já devem estar forradas 
c�m os panos. E' conveniente ,  aquecer, pre
VIamente, . as fôrmas em água fervente . As 
últimas devem med.ir 30·  cmS. de diâmetro 
e 15 cms. de altura e devem ser de ma . 
deira. ' 
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Colocadas as tampas, levam-se os queijos 
'para serem' prensados. 

_prensagem - A loS prensagem deve ser 
rápida, para evitar, que o pano agarre no 
qqeijo ;  sua duração poderá ser ' de 15 a 20 
minutos, usanao-se pêso 10 vêzes. superior 
ao do próprio queijo .  A seguir, devem os 
queijos ' ser virados, lavando-se os panos ou 
trocando-os por outros. 

Prensa-se novamente,
' 

durante 45 minu-. . ( 1-
tos, com ' a pressão 15 vêzes superior ao pê-
50 do queijo .  Finda esta prensagem viram
se . novamente os queijos e lavam-se os 
panos. 

A última prensagem deve ser 'de 12 a 14 
horas �,-pressão de 20 ks por quilo 'de quei- ' 
j o .  

" 
Salga - A salga, como vimos, iniciá-se no 

sôro, continuando em saI:moura, na qual os 
queijos devem permanecer durante 6 dias; 
por fim, . submetem-se os queijos à salga 
sêca durante 6 dias. 

Maturação - Em seguida, levam-se os 
queijos a uma câmara com 13 a. 16°C, onde 
são virados diàriainente durante 12 a 15 

' dias, passando-se nos mesmos óleo de li
nhaça assim que mostrem uma érosta sêca: 

Após êste tempo pode-se transferir! os 
queijos para uma sala com temperatura de 
18 a 20°C; onde permane�erão até o tér
mino da maturação. Ai, viram-se OS quei- ' 

' j os de 2 em 2 dias à princípio e mais esp� • 

çadamente· depois, passando-se de vez , em 
quando . a Solução de água com sal e , cal 
nos mesmos . Os queijOS só estão curados 
�o fim de 6 a 8 mêses. 

1l:les devem ser lavados e após sêcos pás.; 
sa-se .nos mesmos óleo de li.J:i.haça. Des
tinando-se a uma conservação longa' reves
te-se a crosta do queijo com uma mistura 
de óleo de linhaça ou sêbo, farinha de trigO 
e carvão animal. Desejando-se uma colo':' 
ração marron, substitui-se o carvão por fô-, 
lha de nogueira ou rôxo ' de terra . 

t: t:: :::S: A. L A "  
o M E L JI O R  C O A L H O  E lVI  P ó  

D E 
F A B R I C A Ç Ã O  D I N A M AR Q U Ê S ,A 

A' yenda na CIA. FABIO BASTOS, Comércio e Indústria §: 
e em todas as casas do ramo 

J;I,'� ':9 :r.: o ::.s .Ao S  T O si 
- , 

RIO DE JANEIRO - Rua Teófilo Otoni, 81 
. SÃO PAULO - Rua Florêncio de Abreu, 828 . , 

BELO HORIZONTE - Rua Tupinamb.ás, 364 
PORTO ALEGRE - Rua Júlio de Castilho, 30 

JUIZ DE FORA - Rua HaIfeld, 399 

, ã 
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,Queijo ' ·  Duplo Creme 

Características - 1l:ste queijo é uma va · 
riedade do queijO Prato, tendo a forma es
férica e uma pasta a'centuadamente mais 
macia e aman'teigada, e ligeiramente me
nos colorida . 

Embora com um teor de matéria gorda 
no extrato sêco bastante ele.vada (50-55%) 
não atinge a classe dos queijOS extra-gordos, 
sendo a sua ' classificação a mesma que s 

do queij o Prato. A sua pasta é de sabor mais 
suave que a do Prato e possue olhos regula
res de 3 a 5 · mms. de diâmetro. a queijo 
Duplo Creme é de 10rma esférica, seado o 
seu diâmetro de 15 cID.!>. e seu pêso médio 
1,800 kgs. 

Compo�ão média: 

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . 
Gordura 
Gordura no extrato' sêco . . . . . . .  . 

Proteinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

41,� 
31,-1 
53,4 
.22,5 

2,2 
Resíduo mineral . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,7 
Acido láctico . .  . .  . . . . .  . . .  . . . . . . .  1,3 

Fabricação: 
Matéria. prima: O leite empregado deve 

ter 4,2% de gordura e 16 a 190 D .  Deve 
ser um leite de mUito boa qualidade . 

Fermento - Junta-se 1 % de fermento lác
tico, misturando- o bem com leite . .  

Sali,tre: Em caso de se ,temer o estufa 
famento dos queijos emprega-se , o salitre, 
na proporção de 25 grs. por 100 lts. de leito. 

Cloreto de cálcio - O seu emprego é in
dispensável sendo o leite pasteurizado .  Po
de-se empregá-lo na mesma proporção que o 
sali'tre. 

Corante - O coranté deve ser emprega
do em menor quantiqade que para o queijo '  
Prato. 

Sendo o '  corante" liquido usa-se de 4 e. 
6 cc. por 100 lts. 'de leite dependendo', 
naturalmente da concentração d o  mesmo . 

Feitas tôdas estas adições, agita-se bem o 
leite e regula-se a temperatura a 32°C para 
Ij.dição do coalho . 

Coalho - A quantidade de coalho deve 
ser suficiente para que a coagulação se 
processe em 60 minutos .  Normalmente cêr:" 
ca de 30 cc. de coalho liquidO por 100 ls. 
de leite são suficientes. Após a adição do 
coalho agita-se bem o leite, durante 2 a 3 
minutos, para a perfeita distribuição daque
le, cobrindo-se, em seguida o tanque, dei
xando que se processe · a coagulação . 

çórte - ChegadO o momento do córte, que 
se conhece pelos processos usuais (facil 
despreendimento da coalhada das paredes 
de tanque, partir-se em uma fenda única 
ao introduzir-se a mão sob a coalhada e 
forçá-la pára cima, etc . )  .. efetua-se o mesmo 
da mesma maneira que para o queijo Pra
to, devendo os grãos, porém,. ser um pouco 
menores : aproximadamente do tamanho de 
grãos de arroz partidos (tamanho 4) . O 
córte deve ser' levado a cabo com muito cui
dado visto ser o coágulO mais mole .e gor
duroso.  

1 . a mexedura. - Esta deve ser feita por 
meio de uma pá de madeira e de modo inin
terrupto. Esta operação juntamente com a 
do córte deve durar 25 minutos. 

La dessoragem - Terminada a operação 
anterior dá-se um repouso de uns 3 minutos 
e, em seguida retira-se uma quantidade df: 
sôro correspondente a 33% de volume ini
cial do leite . O objeto usado para esta ope- , 
ração evidentemente, deve ser rigorosamnte, 
JÍlIlpo e esterilizado.  

2 .  a mexednra e aqueci,mento - Inicia-se 
a 2 .  a mexedura que deve ser efetuada pre
ferivelmente por meio do mexedor Suiço e '  
2 a 3 minutos depois, quando 03 grãos es
tiverem completamente separados, pode-se 
dar começo ao aq\1eCimento .  Para o aqueci
mento empregam-se cêrca de 16 lts. de água 
por 100 lts. de leite. Esta água deve 'sEr 
filtrada e estB,r com a temperatura de 85° C. 
Deve ser adicionada vagarosamente de modo 
a . ser' elevada à temperatura de 1.0 C, por 
mInuto, no máximo . Aproveita-se a águ9. 
como veículo e juntam-se à, mesma 300 grs. 
de sal por 1;00 lts. de lei'OO, para a salga 
no sôro . 
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o aquecimento deve ser dividido em dois: 
o ppmeiro a 38°C, e o segundo a 42°C, tendo 
o último início cêrca de 75 minutos contad�s 
desde o princípio do córte. 

Caso . a  á,gua seja insuficien�, o que ge
ralmente acontece, termina-se o aqueci-

. menta por meio dê vapor. A mexedura nao 
deve cessar um só momento até que a mas
sa chegue ao ponto . ll:ste se caracterlZa p;la 
soltura dCi> grãos, que, no entanto; devem es
tal' mais 

'
macios que no caso do queijo Pra

to . 

De.s:soragem - Verificado que a �assa es-
· tá. no ponto cessa�se a mexedura e após 
2 ou 3 minu'tos de repouso retira�se todo o 
sôro, prensando-.se, a s'eguir, no próprio tan
que durante 20 minutos com o auxílio de 
tábuas perfuradas e empregando um pêso 
correspondente a 2 vêzes o pêso da massa. 

Moldagem e enformagem - Divide-se a 
massa em blocos o mais uniformes possí
vel, cOPl o pêso de 2,400 kgs . e colocam-se 
nas fôrmas forradas com panos. As fôrmas 
e os panos devem estar muito bem lavados 
e es'terilizados. As fôrmas devem ser de ma
deira e de forma esférica com 15 cml}. de 
diâmetro. Colocados os blocos nas fôrmas 
dobram-se as pontas dos panos e colocam
se as tampas. 

prensagem ' - Vão ' os queijos para a pren
sa onde permanecem primeiramente por 30 
IlliIiutos com uma pressão de 35 a 40 kgs. 
Em seguida retiram-se os queijos das fôr
mas para que sejam virados, lavando-se nes
te momento os panos em água quente. Ha
vendo irregularidades ou saliências na casca 
dos queijos estas devem ser retiradas neste 
momento . 

A segunda prensagem deve ser efetuada 
· em· cêrca de 14 horas com uma pressão 

de 55 a 60 kgs. Terminada esta retiram-
· s� os queijos das fôrmas, aparam-se nOVa
mente as saliências e aplica-se mais uma 

prensagem durante 30 minutos com uma 
pressão menor e sem usar os panos, par:õc 
tornar a cJ:osta mais lisa. 

Salga - A salga que sé inicia com a salga 
no sôro é completada em salmoura cbm 28 
a 20% de sal e temperatura preferivelmen
te baixa (lO a 12°C) , duran'te 48 horas . 
Devem-se virar .os queijos após as primeiras 
24 horas e evitar que êles fiquem com uma 
parte para fora da salt:D.oUra, sem receber 
sal . Saindo da salmoura os queijOS devem 
ser colocados suportes apropriados. nos quais 
permanecem até d fim da maturação, para 
evitár que sua forma esférica seja prejudi
cada . 

E' conveniente que os queijos penriane
çam 1 ou 2 dias mais na câmara de salga 
para não irem muito molhados para a câ
mara de maturação . 

Maturação - Em seguida são os queijos 
transportados para a primeira câmara com 
11 a 13°C e 83 a 85% de umidade . Viram- . 
se os queijos diàriamente e passa-se nos 
mesmos umas duas ou três vêzes duran'te . a  
a estadia nesta câmara u m  pano embebido 
em uma solução aquosa de 5 %  de sal . '  No 
fim de 15 dias, estando os queijos com a 
crosta sêca passa-se nos mesmos um pano 
embebido em óleo de linhaça ou de semen
te de algodão, transferindo-se, \ então, 01';' 
mes::n03 para a segunda câmara de matura
ção com 13 a 15° C e 86 a 90% de umidade . 
Nesta câmara os queijos devem ser virados 
de dois em dois dias e tratados, sempre que 
se apresentarem mofados, com uma l'oltição 
aquosa de 4 %  de sal e 3 % de cal . ' A matu
ração conclui-se, em média, aos 40 . ou 45 
dias contados do dia da fabricação . Lavam
se, .então, os queijos com água de cal a :3 
ou 4% e em seguida com água pura e de 
pois de bem sêcos pintam-se com uma tin
tura especial, ficand� a crosta com uma co
loração vermelho-rósea.  E' a seguinte a fór- . 
mlila de tinturà: 

Eozina vermelha . . .  . 
Água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Alcóol 

25 grs. 
1 garrafa 
-2 lts.;  

Os queijos depois de sêcos devem ser en
volvidos em papel celofane. 
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Creme Suiço 

Características : Êste . produto nad:;1. 
mais é que Um requeijão mais fino, isto 
é, mais macio, de paladar mais deli
cado e de pasta niais gorda, tanto que 
é classificado como um queijo gordo . 
Apresenta-se no mercado em . caixas de 
papelão Ou de madeira, em f'Ormato qua
si sempre cubico fi de pouca altura . 

E' mais comum .a forma d2 10 x 1 0  

cms. e 2,5 cmS . d e  altura, com o peso 
de 250 grs .  

Matéria prima : Emprega-se para o 

fabrico do Creme SlÚÇO leite desnatado . 
ÊSte leite deve ser cru; quando. se usa 
.leite pasteurizado dEve-se adicionar-lhe 
0,1 a 0,2% de fermento lacticD. 

I 
Precipitação da massa : Aquece-se o 

leite a 25°C no verão e .a 30°C no in
verno deixando-se, em seguida, em re
paus\) para a p:ecipitação. Esse .preci
pitação se proceSsa dentro de 18 a 
20 horas . 

. .  Dess(jlragem : Verte-se a coalhada em 
um tacho de parede d11!1l1a e' vai-se aque
cendo-o por meio de vapor indireto e agi
tando Illor meio de uma pá de madeira. 
A temperatura devle Eer elevada até 45°C 
e quando notar-se que houve completa 
separação de sôro é massa, mostrando
se aauêle com uma coloracão verde
amarelada e completamente Íímpido, re
tirà-ise todo o' sôro . Para isto colo:!a-se 
a massa em um tecido ralo e espreme-se 
bem, . 

Em seguida procede-se a lavagem da 
massa; 

Lavagem da massa : Estando a massa . 
na út.clio, adiciona-Se à mesma 20 lts . 
dág�a para cáda 100 Its. de leite utili
sado . Em seguida vai-se elevando a tem-

per.atura, até 35°0, tendo-;Se o cuidado 
de agitar continuamente . .  Devem-se des
manchar todos Os caroços para que ' a 
lavagôm seja bem eficiente . Elimina-se 
a água por meio do tecido, espremendo
se novamente e efetua,..se uma nova la
v8.gem, com a mesma quantidade de 
ágUa, elevando-se à 45°C no fim: 

Separa-se em seg�da a água, o mais 
completamente possível . Estas lavagms 
têm a finalidadie de extrair o sôro. e, 
por cón;seguinte, a acidEZ da massa, de 
mDdo que, j lilgando-se necessário, au-
menta-se o Seu número. 

. 

Quando não se tem muito rigor com 
esta 'Operação é muito comum o pro
duto resultar ácido e com blhos . 

Extração da acidez : Como complemen
to das lavagens para a extração da aci
dez coloca-se a massa no tacho, bem 
fragmentada, e juntam-se à m·,:,sma cer
c:? de 20 lts. de leite desnatado fresco 
Em seguida vai-se elevando a tempera
tura até 60 ou 65°0, agitando-se sem
pre . Caso a precipitação se processe com 
muita facilidade, junta-se mais leite des
natado, até que aquela custe a se reali
zar . E' preferhnel, mesmo, que a '  preci
pitaçã'Ü não seja - completa. pois isto in
dica baixa acidez da massa. 

A ,  massa nsse ponto deve 'estar com 
bÔa liga, sendp a acidez do sôro de cêr
ca de 20 a 25° Dornic . Extrai-se todo 
'J <sô,·o, espremendo bem o massa. 

Cozimento da massa : Coloca-se a mas
sa no tacho e vai-se aquecendc'-a . e agi
tando-a até que se observe a sua fusão. 
Junta-se então, aos poucos, 8 lts. de cre
me fresco para cada 100 lts. de leite em
pregado. Juntam-se ao m€tmJ.o tempo 
180 a 200 grkl. · de sal qissolvido em um 
[pouco de ál5Ua filtrada .  

A agitação e o aquecimento não de
vem ser interrompidos . f3e a massa co-
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meçar a se tornar muito consistente an
tes de haver terminado o cozimento de
ve-se adicionar um pouco de leite desna
tado -ou água filtrada, caso a acidez es
teja um pouco elevada. 

O ponto e cOil1hecido pela facilidade 
da massa',foltar, do fundo do tacho e pela 
formaçãó de filetes compridos ao s<er 
levantada .com a pá.  A massa não deve 
estar muito consistente, sendo esta con
sistência menor que a do Requsijão Mi-
neiro. ':) 

" . '  

E' necessário muito cuidado e muita 
atenção na deterniinação do vonto e 
para que isto seja ;feito com mais exati-

dão é aconselhável fazer provas gusta
tivas . 

Enformagem: Verificado o ponto leva_ 
se a massa imediatamente às f'ôrmas, 
que podem ser de metal e de madeira 
que, de preferência, devem ser forradas 
com papel imp2rmeavel untado com: 

. manteiga. Deve-se fechar logo as pon
tas do papel para evitar contamhiacões 
por môfo�" Depois de f'rio cOloca,-;e éí 
produto nas caixas, estando pronto para 
{) consumo. O Creme Suiço deVe ser con
sumido dentro de poucoo dias pois sua, 
conservação é muita . reduzida. 

Novos Estudos sôbre a Fabricação de Queííos 
As Estações Experimentais de Minneso

ta e Wiscorusin coru(eguiram preparar 
uma variedade brá,nca do "queijo azul" 
(Blue Cheese) .  A pl'imeira dessas esta
ções anuncia agora que conseguiu de si:" 
dratar por pulverização o qu-eijo Roque
fort, tanto de tipo branco como azul .  

O queijo branco desidratado tinha 
sabor ,agradável, um colorido ligeiramen
te escuro e boa solubilidade . O queijo 
azul desidratado tinha um colorido ver
de acinzentado, porém seu sabor não era 
tão agradável nem era soluvel com o ou
tro . Ais pesquisas revelaram que êstes 
produtos podem ser ·vantajosamente uti
lizados em misturas desidratadàs cemo 
môlhos para saladas e outros prepara
dos para alimentos . 

A Estação de Wisconsin ap:erfeiçoou 
um dispositivo . para medir mecânica
mente a firmeza da coalhada , que pode 
ser iusa�a numa ampla varíedade d'e 
produtos; desde o , queijo romano até o' 
queij 0-tÍiPO creme .de vassouras . Espera
. Se utilizar êste dispositivo no comércio 

para determinar a facilidade · com que 
se pode vender o queijo processado, - em 
fatias, para avaliar a .. quantidade de 
de�integração do queijo durante a cu:a; 
e para escolher os tipos de queijo mais 
adequados alDS requisitos esp:ecí�icos do 
mercado. 

A Estação{) de Indiana J.evou a cabo es
tudos para determinar a relação exis
tente entre a rprodução de ácido lácteo . 
em queijos suiços e o grau de doçura 
que lhes é característico .  Os resultados 
dêstes estudos constituem um bom guia 
para regular a formação do sabor e ' os. 
buracos bu olhos do queijo . .  As observa
ções indicam qUE: se deve produzir ' no . 
queijO uma quantidade determinada 'de 
ácido láctico, visto o sabor doce provir 
d� fermentação dêste ácido por ação das 
bactérias que caus� o ácido propiô., 
nico. 

A Estação de Montana descobriu 
a adição de 0,008% de ácido cítrico 
leite déscremado pasteurizado antes 
inoculá-lo com cultivos bacterianos, 
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menta os compostos de ácidos voláteis 
e .os .sapopferos em graus suficiente para 
melhorar o sabor e a qualidade do queUo. 

A Estação de Oregon informa que em 
geral a,cl proteí:lias solúveis no l'eite exer
cem uma influência importante nó cul
tivo iniciador da fermentação . O leite 
de animais que receberam uma dieta 
baixa em carótina foi lParadoxalrilente 
normal, em aparência: ao menos, na com
posição proúeínica; falhou, porém, na 
manutenção da atividade do cultivo 
iniciador da reação. 

Náp foi possível encontrar nenhum 
método prãtic� lPara eli�jnar os anti
bióticos existentes no leite de uma va
ca recenteIn.f="1!lt� tl1aj!;ada . de maStite . 

, Excursão a 

Na Estaç1j.o de Virgínia comprovou-se 
60% a 80% de aUl"eomicina numa sérié 
de amostras de ensaio, depois de haver 
sido esterilizado o' leite no autoclave du- . 
rante 10 minutos a 15 libras de pressão. 
Daí se deduz claramente que não bas
tam àS temperaturas de pasteurizaçãp 
para reduzir à inação antibióticos cem 
o mencionado. 

Em experiências feitas na Estação de 
Minnesota verificou,:,se que 'quando se 
juntava aureonrlcina ao leite elimina": 
vam-se certos tipos nocivos de bactérias, 
porém que outros, igualmente nocivos 
não sofriam nada com a droga, anulan� 
do-se, portanto, a eficácia desta . 

Transcrito · de ' "A Fazenda", 
março de 1954 

Gúarani  

No dia 1 9  de maio estiveram na vizi- de manteiga, que não só facultou a vi
nha cidade de Guar�ni os alunos da 2. a sita, como também providenciou urna 
série do CIL., em visita aos Íaticínios agradável brincadeira dançante para os 
locais. rapazes. 

Importa . citar, reconhecidamente, as Chefiando a caravana foi o Prof. Car-
deferências especiais do sr. João A. Mo- los Alberto Lott, coadjuvado pelo Prof. 
reira, proprietário da exceiente fábrica Ass. José Furtado. 
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Abastedmento de leüte , e  lactidnio$ � Capital 
de São P,aulo 

Dentre os produtos ' de origem' animal, 
destinados à alimentacão humana, o leite 

. e os seus produtos d�rivados encontram 
papel destacado no abastecimento de ' 
São Paulo. ' Qm exame da atual situa
ção permite observar que muitos são os 
probleni'as enfrentados pelos· que traba-

, lham neste setor, e qu� poderão ser ana
lisados por partes. 

O continuo crescimento da capital pau
lista exige cada vez maiores quantidades 
tanto de leite em espécie, para consumo 
imediato, como de produtos derivados 
As sugestões e observações feitas neste 
capítulo, visam, antes de tudo, dar esta-, 
bilidade e permitir a constante ampliação 
dos serviços de abastecimento dêstes pro
dutos. Uin exame da atual situação des
ses serviços leva à conclusão de que mui
tos são os problemas que se oferecem aos 
que trabalham neste setor. Dentre êles 
procuraremos analisar os de !fiaior im-
portância. , 

A indústria de lacticínios, como é cha
mada comumente no seu todo, envolve 
três ramos distintos e perfeitamente en
trelaçados, os quais podem ser represen-

' \'idos por um Y: na base, a produção; 
, num dos ramos a indústria de leite de con
sumo, noutro a de lacticínios. 

I - PRODUÇÃO 

Dr. Fidelis Alves Neto 
rências comerciais dos distribuidores, do 
que propriamente por falta de produção., 

,O Estado de São Paulo, pelo desenvolvi
mento que a sua indústria de leite em pó , 
atingiu, j á  há alguns ' anos , se transfor
mou em grande exportador de leite para 
outros Estados. 

A produção é, s�m -dúvida, a parte 
mais importante do abastecimento do 
leite, que está a exigir maiores atenções 
dos poderes públiços, por encerrar pro- • 

blemas técnicos e econômicos, que fogem 
�m grande parte do alcarice privado e foi 
objeto de estudo feito por uma comissão 
especial organizada no Departamento da 
Produção Animal e da qual participa 
um dos membros desta comissão. 

Os problemas relativos à produção lei
teira podem ser agrupad�s, em torno 
de três fatores principais : a)  forragea
mento dos rebanhos; b )  sua dek�a sa
nitária; c) melhoramento zoo-técnico. 

a) FORRAGEAMENTO DOS 
REBANHOS 

Constitue esta a parte mais difícil da 
produção, pois, não só nossos criadores 
encontram sérios embaraços Da aquisição 
de rações concentradas para seus reba.;. ' 
nhos, como' também há necessidade de " 
melhorarmos de qualquer maneira o po-

O maior consumo de leite hoje obser- der de , sustentação das pastagens reser
vado na cidade de São Paulo e circunvi- vadas para os rebanhos leiteiros. Cria

' zinhanças é feito a expensas de maior dores e produtores de leite encontram 
quantidade de leite, obtida à custa de • tôdá a sorte de dificuldades neste parti"-

, maiores áreas de terras explOIadas com cular, seja por falta de orientação técnico 
esse objetivo. Tem havido uma tendêri.- ca segura sôbre os rumos a seguir, seja 

, cia para aumento de produção por área, por falta de apàrelhamento adequado para " 
ao, lado de maior penetração das linhas distribuição e venda de mudas e semen'-

-âe--colefii'''de'lelfe:-Someiife- 'nõS--ãnoi'---fes, seja '  por questões de ordem econô:
de sêca mais intensa e por pouco tempo, mica e mesmo de mão de obra. O fat() , 
são recebidas pegu�nas partidas diárias inconteste é que os produtores; em todos 
de leite de outros Estados, para o abaste- os contactos com os poderes públicos, 
cimento de leite , em espécie à cidade, e neste setor se apresentam sempre 
isso mesmo, mais em virtude de prefe- estas dificuldades. 
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Com objetivo de atenuar em parte as 
dificuldades existentes e encaminhar O , problema para uma solução satisfatória 
recomenda-se:  

1)  Desenvolver, tanto em extensão 
quanto em profundidade, os diversos tra
balhos de pesquisa, ind!spensáveis no 
campo,da agrostologia e nutrição animal 
visando oferecer aos criadores rumos se� 
guros no forrageam:ento dos ' reban.hos 
leiteiros. Estes trabalhos deviam ser se
guidos por intensivo serviço de divul-
gação. ' 

2) Desenvolver e intensificar os ser
viços de distribuição e venda de mudas e 
�e�entes de gramíneas e de leguminosas, 
mdicadas para nosso meio, com orienta� 
ção sempre atualizqda pelos servicos de 
pesqlúsa. 

-

3 ) "  Estabelecer plano de financiamen
t?, ' com facilidades, articulado, se ,pos
sn�el

.
' �o.m os planos em execução pelo 

MImsteno da Agricultura e Banco do 
Brasil, para a aquisição de máquinas 
agrícolas destinadas ao trato de pasta
gens e preparo de rações, bem como pa
ra :onstruções r�ra�s destinadas a explo
raçao de gado leIteIrO, tais como estábu
los, silos, esterqueiras, fenis, salas de 
ordenha, etc. Devem ser incluída., ;iinda 
neste item facilidades para utilização dos 
recursos na aquisição de ínáquinas desti
n�das a ordenha e beneficiamento do leIte. 

4) Melhor utilização das tortas de algodãe;> e de amendoim, bem como farelos de tngo, produtos '1:ue vêm sendo objeto 
, 

de ,:ontrole de serVIços da Secretaria da Agncultura, a qual possivelmente seria ' ob.tida por meio -de sua utilização em fábncas de rações ou postos de mistura pertencentes aos próprios criadores e '  sem finalidade Comercial. Recomendariamos uni estu?o . neste sentido, euí que fo?se dada przorzdade na distribuição de t�IS produtos aos estabelecimentos deste tipo, pertencentes a cooperativas de produtores ou associações e que utilizassem 

produtos, obtidos no local ou adquiridos 
fora, para misturar aos produtos contro
lados. Possivelmente, apenas entendimen
tos com as organizações em condições �e se ap�e!har com êsse fim e a - garan-

, tla de prIondade na distribuição de 10rta 
de algodão e farelos, constituissem as 
medidas mais efetivas a tomar para a 
solução do velho e debatido problema da 
distribuição de tortas e farelos. , 

, 'b) DEFESA SANITARIA 
Neste setor, apontam-se as providên

cias do atual alcance do Departamento ' de Defesa Sanitária da Agricultura con
substanciadas em duas medidas : 1 )  �laior 
assistência veterinária, a qual depende da 
ampliação dos quadros do Departamento 
de D�fes� Samtária da Agricultura e 2) 
orgaruzaçao de campanhas de combate à ' 
brucelose, diagnóstico de tuberculose c ensinamentos sôbre moléstias da Primei .. 
:a ida�e . . Outro assunto de pri�ordial lmportancla neste setor, o combate à febre aftosa, acha-se em fase de estudos e merecer�a ma�or�s atenções do que as que lhe sao atnbmdas na atualidade, em vir,. tu de de sua incalculável influência na economia da produção leiteira. 

c )  MELHORAMENTO 
ZOOTÉCNICO 

A 
As medid�s indicadas para ativação deste setor, fmalidades dos trabalhos de um .dos d�partamentos da Secretaria da AgrICultura, no setor da produção leiteir�, compreendem, além das medidas bá� Slcas, que não podem deixar de ser tomad�s com relação ao forrageamento, o segumte: 

1 )  MELHORAMENTO DE 
REPRODUTORES 

Observações feitas nos EE. UU. e Canadá permitem-nos concluir que o progresso o�servado nos rebanhos perten- cent�s a esses países está ligado e'm """a d "
, 

- d n-e parte, a um bem conduzido prog;ama ' de forrageamento, à seleção, e ao uso aJequado de reprodutores. Assim, com p arvoredoleite.orgdigitalizado por
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desenvolvimento atingido pelos seryiç�s 
de rem.stro genealógico e contrôle le�
teiro �em-se intensificando cada vez maIS 
a cr�nça de que o progresso n�sse setor 

. pode ser acelerado com relativa segu
rança, com o uso de reprodutores prov�
dos. A classificação de vacas pelos S�rvl-

, ços geneàlogicos e a rejeição de regIstro 
de filhos de vacas mal classificadas, ain
da qu� puras, bem como a recent� obri
gatori�dade de contrôle de produçao das 
vacas mães de reprodutores adotada no 
Canadá" constituem pequenos ?etaTI:es 
das medidas úteis adotadas com esse f11l1 
nêsses países. Entre nós, inquérito já fei
to nos revelou incontrolado uso de re
produtores regis�ados ou não. Desta ' 
fórma ainda que melhoremos as con-

. dições de forrageamento, �cilIl?-ent� es
taremos progredindo. Para lSS�,. lill1?oe!fl
se medidas tais como: a) apOlO tecmco 
e financeiro às associações de registro ge
nealogico e que fazem o contrôle leiteiro, 
para sua maior difusã?; �) abertura �e 
um crédito para a COmIssao Agro-Pecua
ria a fim de fazer funcionar o Decreto 
19�261 de 16 13 150, que dispõe sôbre a 
venda de reprodutores pela Secretaria da 
Agricultura e que' poderia funci?nar 
tendo por orientação o exposto aCIma; 
com o objetivo de auxiliar a substituição 
dos reprodutores deficientes atualmente 
utilizados e prestigiar tanto quanto pos
sível a criação nacional; c) intensificar 
os serviços de inseminação artificial, se"' 
guindo a norma básica de que não adian
ta apenas criar e desenvolver o número 
de postos e centros se não se contar, para 
êsse fim, com reprodutores provados (a  
base de produções comparadas pelo me
nos de 5 pares de mães e filhos) ,  de 
reconhecido valor, e aceitos pelos criado
res das regíões em que serão aprovei
tados. 

2) EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS 
O progresso da, seleção dos rebanhos 

particulares pode ser observado de duas 
maneiras : pelos resultados das provas de 
�ontrôle, pelo melhoramento do "ten6tipo 

apresentado em exposições pe�iódicas . 
Os criadores de São Paulo estao recla
mando a fixação' de um plano perma
nente de realizações anuais de exposi- . ,  
ções, quer estaduais, quer regionais. ' 

II - LEITE DE CONSUMO 
EM ESPÉCIE 

O serviço de abastecimento de leite em 
São Paulo tem aspectos bem diversos 
dos obser�ados em outras capitais bra"' 
sileiras. Pode ser .apontado atualmente 
como o melhor no País. Apresenta par
ticularidades que não ' podem ser êsque-' 
cidas, como a sua organização econô
mica. 

A coleta, transporte, beneficiamento 
e distribuição do leite de consumo são 
tarefas que, em São Paulo, vêm sendo 
feita há muitos anos por iniciativa exclu,. 
sivamente particular. A orientação ofi
cial não tem estado ausente, contrib�
do para o bom andamento d.estes ser
viços. Pode-Se, entretanto, dIZer, sem 
temor de erro, que o f�to do abast�ci
'mento ter sido feito em São Paulo sem
pre por iniciativa particular ,explica a 
grande vantagem que nossa cidade ofe
rece nesse aspecto, sôbre as demais ca
pitais do País. Não s.e deseja. �iz�r coI? 
isso que não se acredita na lnIClatlva ofi
cial, porém como, neste setor, as te�-: 
tativas de interferênci� dos poderes pu
blicos em outras cidades infelizmente 
redudaram em fracassos evidentes, deve
se concluir que a orientação segIlÍda em 
São Paulo tem sido a que melhor se coa
duna com a realidade. 

Como problema geral nos serviços de:. 
abastecimento do leite, deve .ser apon., 
tada a fiscalização sanitária, que tem al
gumas particularidades dignas de men� 
ção. A aplicação e fiscalização dos regll
lamentos sanitários de São Paulo, antes. de; 
caráter nacional, estão afetas a ·  dife:
rentes poderes. ·' Isto constitue um 
ve .senão .de tais \ serviços, pois 

' setor de fiscalização do leite e seus 
vados dois poderes, o federal e o 
dual. Como representantes da 
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o Ministério' da Àgrlcuitura e, do Estado 
as Secretarias da · Agricultura e Saúde. 
Como não há uma ' perfeita e sistemática 
articulação desses serviços, ocorrem sem
pre desentendimentos e muitas questões 
permanecem sem solução. Algo deveria 
ser feito no sentido de unificação dos 
serviços, atribuindo o Ministério da 
Agricultura ao Estado suas tarefas e ar
ticulando-se permanentemente ,os serviços 

. das Secretarias. , 
O leite 'distribuído ao consumo clas-, 

sifica-se, pelas suas condições de produ
ção higienico-sanitárias, em tipos A, B 
e C. Veremos a seguir os problemas de 
cada qual, consoante importância econô
mica · e social. 
LEITE TIPO C 

Os serviços de abastecimento deste ti
. po de leite estão sendo feitos atualmente 
por �inco principais organizações, quatro 
das quais pertencem a particulares e uma 
quinta a Uma cooperativa de produtores. 
Estas organizações possuem ou estão li
gadas a estabelecimentos localizados nas 
zonas produtoras, que funcionam por sua 
vez ligados aos estabelecimentos centra
lizadores. Dêstes, depois de beneficiado, 
é o leite distribuido para consumo. Mui
tos são os problemas nestes serviços, qu� 
se desenvolvem com esforço. Contudo 
de maneira geral, é satisfatório o pro
gresso. 

Como principais problemas de ordem 
geral, apontam:'se os se�intes : 

a) Transporte 
Sendo o leite um produto obtido em 

milhares de propriedades pastoris, reuni
dos em diferentes pontos da rede cole
tora e, a seguir, após o beneficiamento, 
distribuido a mais de dois milhões de 
consumidores, avulta no caso a impor-
tância dos transportes. . 

As dificuldades se iniciam na primei
ra, ét�pa, das fqzendas aos postos de re
frigeração, . localizados em cidades do 

. Interior. Tudo que puder ser feito para 

o melhoramento das estradas municipais, 
muitas' vêzes abertas e conservadas pelos 
que necessitam transportar leite, contri
buirá para reduzir o tempo de viagem, 
no momento em que o produto se ericon:.. 
tra ' sem proteção alguma, em tempera- . 
tura ambiente. 

A segunda fase dos transportes envol
ve a vinda do leite já  refrigerado, do� 
postos do interior para as usinas distri
buidoras· da Capital. Êsse , trabalho é 
feito normalmente acondicionando-se o 
leite em latões de capacidade de 50 litros, 
transportados de diferentes maneiras. 
Atualmente, nas zonas distantes e não 
servidas por estradas de rodagem pa
vimentadas, é utilizada exclusivamente a 
via férrea. Nas regiões servidas de ro
dovias pavimentadas, como o vale do 
Paraiba e outros, que pouco a pouco . 
vão sendo beneficiadas com êsse melho
ramento, o transporte rodoviário é uti
lizado cada vez em máior escala. São 
empregados caminhões comuns, os quais, 
de retorno para o Interior, transportam, 
juntamente com os latões vasios, farelos, 
torta, . e outras mercadorias. A utilização 
de latões no transporte do leite a granel 
pode ser apontada como a causa princi
pal das reclamações que se têm com re
ferência ao leite tipo C. Observações 
grosseiras, feitas a qualquer momento, po
dem comprovar como é precaria a lim
peza desse vasilhame, quer por dificul
dades naturais, quer por deficiências ou
tras, inclusive de ordem econômica. Im
põem-se a substituição tanto quanto pos
sível do latão, no transporte do leite a 
granel. Os postos de refrigeração manipu
lam quantidades diárias de leite, sem
pre superiores a 5.000 litros; chegam, 
em certos casos, até a 30 e 40.000 litros. 
E' imprescindivel o emprego de recipien
tes maiores, representados pelos tan
ques. Entretanto, '  a utilização deste siste
ma de transporte, um dos principais res
ponsáveis pela bôa qualidade do leite nos 
EE. DU., implica em problemas de ordem 
econômica, material e mesmo de câmbio. 
O volume de leite que, de momento, 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



pag. · 28 :MAIO I JUNHO - 1954 FELCTIÀNO 
�--�'=-�'�--�--�==�-�'-�"�--�-=--�'- -��--�--�--��====� 

pode ser ' transportado nestas ' condições 
já se avizinha da casa dos 300.000 li
tros diários, o que significa que a frota 
a ser adquirida seria grande. De qual
quer maneira, porém, verifica-se que esta 
questão necessita atenção . direta dos po
deres públicos, seja criando facilidades 
para importação, seja facilitando o finan
ciamento a cooperativas e indústrias. Ou
tros pibbleinas de ordem econômica liga
'dos ao transporte de leite, latões em 
retorno e mercadorias pertencentes aos' 
'produtores e destinadas aos rebanhos, 
que afetam ta�bém êste setor, pem corr..o 
as profundas variações de tarifas entre 
as estradas de ferro, a elevada taxàção 
do leite e dos latões, a suspensão de aba
timentos nós fretes - exigem dos pode- ' 
res públicos interferên,cia no sentido do 
rebaixamento do custo da produção en- · 

, viada para a C�pital e outros centros do 
Estado. 

A terceira fase dos transportes e que 
diz respeito à distribuição do produto já 
engarrafado, encontra sempre sérias difi
culdades no suprimento de caminhões às 
organizações que operam nesse setor. Os 

. elevados preços das unidades, acima de 
tabelas, e .  outras dificuldades impedem 
melhor distribuição na Capital, prinGipal
. mente aos bairros mais distantes. Provi
dências sistematicas que pudessem ser to
madas no sentido .de facilitar o seu supri
mento e reduzir o capital empatado nes
tas aquisições teria reflexos benéficos 
no abastecimento. 

b) BENEFICIAME�TO DO LEITE 
As operações de recepção, análi�e, 

pasteurização e aco�dicionamento·do leite 
são feitas em São Pa�lo em condições 
técnicas apreciáveis. A capital paulista 

possue nesse particular instalações dignas 
de elogio. Entretanto, a indústria e os 
responsáveis técnicos pela manutenção 
e funcionamento dessa maquináril;!. en.,. 
contram na atuaÍidade dificuldades maio
res do que já. vinllam enfrentando, mer
cê das dificllldades cambiais e da ' falta 
de energia elétrica. A interferência que a 
Comissão de Abastecimento pudesse ter 
junto aos órgãos responsáveis pela. impor
tação de máquinas e peças especializadas 
viria de muito reduzir as dificuldades 
encontradas na manutenção do que exis
te e facilitar o .desenvolvimento e .melho- . 
ramento desse setor, que é obrigado a 
desenvolver-se de acôrdo com as neces
sidades sempre crescentes da população. 

c) TÉCNICOS E MES:rRES 
A indústria de leite em espécie, tal 

como a indústria de lacticínios, como será 
apontado adiante, ressente-�e de . uma es
cola de mestres e .  técnicos, capaz de 
formar pessoal especializado e ciente da _ 
importância de suas tarefas. As pro- . 
vidências que a Comissão pudesse tomar 
junto à Universidade, Secretaria da Agri
cultura ou outro, para a formação de 
pessoal com essa especialização viria per- ·. 
mitir aprimoramento dos serviços. 

d) COOPERATIVISMO 
Verifica-se, em diversas zonas do Es

tado, no setor da produção leiteira, aJ;ll
biente. favorável ao desenvolvimento ' do 
cooperativismo. Tal desenvolvimento, en
tretanto, encontra uma barreira, no setár 
do · leite C, nas limitadas possibilidades 
do órgão centralizador existente ne�ta 
Capital. Queremos crer que a Secretaria 
da Agricultura poderá intervir na ques- , 
tão e encaminhar o assunto, no sentjdo . 

' de ábrir o mercado da Capital a ·'"Uw..l''-'<'''''' 
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ras reglOes ' que podem próduZir muito 
mais leite dq. que :r;ta atualidade, mas 
que não enc�ntram �stímulo nas presen
tes condições� 

As atuais instáIaç5es da Cooperativa 
Central de Lacticínios, ne�ta Capital� che
' garam a um limite que parece não .mais 
comportar ampliações. Entretanto, as 
possibilidàdes de crescimento da organi
zação são ilimitadas, mercê da orienta
ção firme que tem seguido. A cooperação 
dos poderes públicos, ' incentivando seu . 
desenv�lvimento, em benefício de outras 
zonas ' do Estado, certamente favorecerá 
tal objetivo. ' 
LEITE J:IPO B 

Éste tipo de leite previsto na legislação 
bràsilerra -podeser prodUZido com rda.: 
tiva facilidade em 'são Paulo . '  Entretan
to, vem sendo produzido e distribuido em 
limitadas quantidades. O leite comum 
'distribuido nos EE. UU. é 'inteiramente: 
c1assificavel como B. Compreende-se que 
as possibilidades materiais encontra
das naquele país permitam um trabalho 
mais fácil, porém tão exequivel como 
em nosso ambiente, conforme a prática 
vem demonstrando. A produção deste ti
po de leite constitue, a nosso ver, a fór
mula pela qual deve ser encamnihado 
o problema da produção de leite nos 
arredores de São Paulo e o da melhorja 
econômica desejada' pelos atuais produto
res de leite tipo C . .  

o Aproveitando a experiência nos úl
timos anos, recomenda-se que a inter
ferência dos poderes públicos seja de 'or
dem técnica, mais pelo estabelecimento 
de facilidades 'a cooperativas, associa-:
ções de criadores " e indú�trias, do que 
p"eió papêlde �xecutor· .pÍincipl;\í. A ins
talação de pequenas usinas nos arredores 

da Capital, embora possa ser fruto de 
inicia�va do Estado, deve pertencer e fi
car em mãos dos produtores, independen'- ' 
tes da tutela estatal. 

O aparelhamento que a Secretaria da 
Agricultura possue e que está propensa 
a. empregar nesse plano, poderia poste

, normente passar para propriedade pri
vada, facilitando seu pa[;amento ao Esta
do, ou mediante doação . .  

O .problema d o  comércio do leite cru 
na Capital, em desacordo com . a . regu
lamentação sanitária vigente, poderia ser 
encaminhado para solução, tendo em 
vista a produção de leite deste tipo, 
beneficiado e distribuido. através de usi
nas autorizadas. '  Também o beneficia
mento e distribUIção dé Íeite déste tipá por organização que já . trabalha com lei
te tipo C, p'revisto e perrilitido pelos regulamentos, poderá contribuir para o progresso desejado pelos prodl,ltores de leite do Interior. Sem dúvida, esta orientação se refletirá favoravelmente no melhor abastecimento da cidade. 
LEITE TIPO A 

A produção deste tipo de leite mantem
se normalmente, sujeita às dificuldades 
materiais gerais observadas em todos os 
setores . 

A maior produção de leite tipo A está 
na dependência da soluçãQ de problemas 
de produção, de melhor suprimento de 
máquinas de beneficiamento e da nornw
lização do mercado, com o afastamento 
<los distribuidores de leite cru. 

Com refe�ência a êstes últimos deve�se esclarecer que se trata de um �omércio não permitido pela legislação vigente e qu� pru;a encontrar colaboração da popu;:lªç.ao, lIl1põe-se o desenvolvimento de amphi e permanente campanha educativá do .consumiqor. . " .  ',. . .-

. Tran�critV da· ';e�iSt� . '''Gado Holan
dêS; n;°s,; .2.o3 - e, 20�o; � :: 
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1i-Augusto ,Silva Carvalho 
, Lacticfnios 

16-páulo Lutterbach r..e:mgruber - Lacti
ciniSta' 

17-Frederico de Almeidá' Lage -:- '  Aluno da 
1,'" Série do C .  I. L .  . ' . 

21...,....José Domingos ' Rezende -,- '  AlUIio da , Aniversários de, Felctianos:' L'" Série do C .  I. L .  

JuLHO : 

lo-:..Ja�ob FrB.ncklln de Oliveira. 
· da. 1.'" Série do C . I .. L .  

Aluno 

12-Wantuil de Paula. coelho .:.... Aluno 
, da 1.'" Série do' C. I� L ;  

13-Seigi Assahara � Aluno da 1" Série do 
C. I. L. 

l4-Lincoln Renult Machado - �cioná
· rio ' da. F. E. L. C .  T. 

15-Dja.lma. . Soares. de Figueiredo - Técni
co em Lactlcfnios 

· Óswaldo de ·paÚla Homem - Aluno da 
2.'" ·Série do C. I.  L. . . . MaD.oel Rodrigues Lages - :j:..actlcuusta. 
Funcionário do D. ·I. P. O. A. .. 

16-Altilião Esteves -: Técnico em Lacticfnios 

ia-:-Maria. , Lydia. Bapt1st� (de C?llveira -
. Funcionária. da. Administraçao 

. 
Mari� dO ' caryno Mourão - Funcioná
ria. da. AdmiJ:i1st;raÇão 
Nelson Homem, da Costa - Lacticinista 

24-Waldyr Jesu1no da. Silva.' - Técnico em 
Lacticinios . ' 

so-deuna. Mendonça. Funcionârl.a da 
Administração 

31-Otto José Rodrigues 
Lactlcinios 

Técnico em \ .  

AGOSTO: 
1 .  o-Osny TallmaDn - Aluno da 2.'" Série do . 

C. I. L. 
2...:...�acema LunP Mon,Eenegro - Funcioná-

ria. da Administraçao . darl Christian Rasmusen - Técmco em 
Lacticfnios . 

• Trote dos Calouros 
No dia 20 de abril realizou-se,' a já trál 

cllcional "Fe�t� dos Calouros" da FELCT, 
Um vasto programa foi realizado, culminan':' 
do com o baile de ' confraternização; • nos 
salões da . Escola, abrilhantado pela orques
tra de J.  Guedes: l 

Especialmente, para assistir às diversas s�:
lenidades aqui esteve o . ·nosso prezado' e dis.� 
tinto companheiro, Sr. otto FrenseI, e 
�a: Sra., grandés amigos da FELCT., 
que sempre nos honrá' com suas visitas. , . ' 

Rua Ten. Freitas, S/N . 
Caixa Postal, ' 183 
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; � Senhor Industrial de Lacticínios ! i 
a ! 
! ; Para o bom êSSifo d e  stIa prod tIção ,  tIse os : ; ! 
! I (iHi V r()�d u t() S  � a,€a.l é !J� I I I li 

. 8 ! Corante para q tI eijo e manteiga .  SoItI'ções para análise de  I�ife � • 
5 I � derivados 

. I ! 
� ; Distribuidores. Otto Frensel ! ' 1 tia. Fábio Bastos, Comércío e Indústria. f -i 
, I 
• ; í ! �. ,"A � I N ti ()  1'. Â. I • 
li I Máquinas .e Aparelhos para Usinas de Leite e Fábrica de Laticí:iíios ' I • 
a li Material para Laboratórios e Vasilhame para Leite li • 
li I Máquinas em Geral para outras Indústrias e Lavoura I I I li Rua Carijós, 630 -:- Esquina com Curitiba iii iii 
a li Caixa Postal, 1 9 2 11 ; B E L O  H O R I Z O N T E  - Minas Gerais I ! 
! 5 
• J�:i&IIIIHaJ;.lI.u.ua! IInaU&JlaI!IiIUaU811i1UaUtlURnBI!IIUElI1BU8UClU8uBUlluauanaUIIIIII!laUarfBnDnBnauananaUDII8uaUaUBUalr_uau.uananaUBnanau:' 

l.a FÁBRICA DE COALHO NO BRASIL 

I\ I � c, M Á  & C I A . 
FABRICANTES DO SUPERIOR C () a I h () a= 12 I J I A E m  l í q u i d o  e e m  p ó  

(Marca Registrada) 
Único premiado com 10 medalhas de ouro 

MANTIQUEIRA .:- E. F. C. B . •  : - MINAS GERAIS 
FABRICA E ESCRITORIO : 

MANTIQUEffiA - E .  F .  C .  B . 
MINAS GERAIS 

Correspondência: 
Caixa Po�taI, 26 

SANTOS DUMONT 
MINAS GERAIS 

RIO DE JANEIRO 
Caixa Postal, 342 

SãO PAULO 
Caixa Postal, 3191 

PELOTAS - R .  G .  do Sul 
Caixa Postal, 191 

A venda em tôda parte. Peçam amostras gratis aos representantes ou diretamente aos fabricantes. 

Criadores de bovinos da raça holandesa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree, p�os por cruza, etc. 
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PRODUTOS fABRICADOS NA 
F.E.L.C.T. · ·  

. LABORATÓRIO 
Solução Domic . solução de soda décimo normal , solução de fenolflaleina a 2� 
solução décimo IWrmal de nitr%�� de pro/a � solução de hifrafo de praIa � so 
lução de bicromalo de pOfássio a 5% } Cu/lura de P.roqueforf em pó,Fermen 
lo láclico selecionado lfquMo� Coranfe líquido para queÍjeiS, Culfura de Yoghurlaí-
quido), Grão de Keflir., férmenfo se/�§ionadD para queflo S_uiss()� . 

-

ÇJUEIJOS ' 
Mil>as� padroni'sado. - . 

.. - , 

TIPOS : Cavalo; COboc6, Cheddar, Dúplo �reme. Emme,;lal�f, Goudá,tur>ch , Pr:a1o , 
._ Parmezão-, Pôsfeuriidi:Jo, Pi"ov.ô!one, Réno ,..Edairr, Roquéfôri, Swsso . Crem 

Suisso . RequeÍjão Mineiro . Requeijão Cri% , Ricota _ 

MANTEIGA Extro e de prifT}eiro. 

CASE/NA iPor diversos processos. 
!Ji!:jgjr os pedidos g 

' :I  Fabrica Escalá de , Lacticínios - Rua Tenente Freitas �,' : _ ' 

Candido - Tostes,. 
éx. posta/ 183. - ,-

juiz ' de FOI'o. - BRASil. ' 
. Hinas Gerais:.C 
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