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"Prometo exercer a profissão de Téc�lco. em Lacticínios com 
tôda a dignidade e eficiência, respeitando o nome tradicional da 

'Escola, para·.a prosperidade, engrandecimento da Pátria e bem da 
humanidade." Após prestarem êste juramento, no salão nobre da 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, os novos Técnicos em Lac
ticínios receberam os diplomas, símbolo de dois anos' de estudo e 
trabalho intensos, na Fábrica-Escola de Lacticín:ios "C�mdido 
Tostes". 

. 

E' interessante notar que cinco Estados da União estão re� 
presentados, . na nova turma de Técnicos em Lactiéínios: Pará, 
Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, S. Paulo e Mato Grosso. 

Muita gente haverá que extranhe o fato da Escola de Lacti· 
cínios "Candido. Tostes" formar turmas pequenas, de 5, 7 ou 10 
alunos. Turmas pequenas, entretanto, são' turmas que têm maio
res probabilidades de êxito, que apresentam melhor índice de apro
veitamento nas aulas práticas. 

Dos sete que se formaram êste ano, quasi todos são filhos de 
indust-riais de lacticínios. Todos os mineiros, pelos menos, o são. 
Orlando Scarpa, de Itanhandú, Gumercindo Mendes Ferreira Pinto, 
de Airuoca e Sebastião Fabiano Ribeiro, de Andrelândia. Todos, 
também, do Sul de Minas, que é justamente, a zona produtora de 
lacticínios mais importante do Estado. 

Êste fato vem revelar que os. industriais inteligentes. evo
luidos, vêem na Escola de Lacticínios "Candido Tostes" o centro 
de onde se irradiará a transformação da indústria de lacticínios do 
país. 

Quando dezenas e dezenas de técnicos, diplomados pela Es
cola, estiverem espalhados pelos nossos Estado& lacticinistas, quan
do, em virtude deste fato, a manufatura dos produtos lácteos obe
decer a uma técnica racional, veremos que somente a alta qualidade 
imporá um produto no mercado. 

Com boa orientação. pois, consumiremos um produto que 
nada deixará a desejar. quando em confronto com os similares es
trangeiros. 

Nunca se deve esperar milagres num país <!tue peca pela falta 
de quasi tudo. em quasi todos os sentidos. Falta higiene na obten
ção do leite. falta higiene. e outros cuidados também são omissos. 
no transporte do leite, seja para a Usina de Beneficiamento, seja 
para a Fábrica de Lacticínios. Falta higiene na manipulação dos 
produtos. Tudo consequência da fa1ta· de alfabetização, da falta 
de instrução e da falta de educação. 

O nosso ordenhador cbspe nas mãos. no momento de ordenhar. 
O leite é deixado ao sol, até que o caminhão venha buscá-lo. O 
nosso operário é um autômato. 

Com a ação da D.I.P.O.A. muito já melhorou a nossa in
dústria de lacticínios. Esperemos agora que a atuação combinada 
destas duas fôrças transformadoras, a D.I.P.O.A. com os seus ve" 
terinários e práticos rurais e a Escola de Lacticínios "Candido Tos
tes" com os

-
seus Técnicos em Lacticínios, possa dar aol nosso país 

a indústria de lacticínios com que sempre sonharam Zenha de Mes
quita e Sá Earp. 

Muito teremos de esperar dêsses rapazes que formaram uma 
mentalidade lacticinista na. F.E.L.C.T., num espírito sadio de sa
crifício e cooperação, sempre entusiasmado&. sempre pensando em 
progresso. 

Nelson de Araujo Lemgruber foi o orador dá turma. Natural 
do Estado do Rio de Janeiro, um dos maiores centros produtores 
de leite do país, vindo logo após Minas Gerais' e S. Paulo. 

E' um rapaz que compreende os problemas ligados com o leite 
e seus derivados, com o leite e a saúde pública. 

Da' sua oração destacamos êste trecho: "Esclarecida a atuação 
do Técnico em LacticíiJ.ios para a obtenção de um leite sadio, cabe
me chamar a atenção das autorid2des sanitárias para certos: aspectos 
negativos da conduta do ser humano a fraude de um produto 
que vai ser usado na alimentação de crianças e' doentes. Sem a cola-
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Discurso .pronunciado pelo 
Lemgruber, Nelson Araujo 

-, Quis a bondade de meus colegas de 
turma, que a 111im coubesse a honra de 

. pronunciar esta oração, coroando () tér
mino de nosso cursO de Técnicos' em Lacti
cínios. E', pois, com praz"er que aquí me 
encontro, no desempenho de tão honr'osa 
missão, como seja a de orador nesta sole
nidade, tão significativa para, mim. 

, Meus senhores: nós nos sentimos or
gulhosos por ter o Dr. tIosé de Lourdes 
�algado Scarpa consentido em ser o 110S
so paraninfo. Quando na pasta da Agri
cultura o Dr. Salgado Scarpa soube enca
rar, com elevado ,patr'iotismo, ,as dificul
dades que atravessamos. Colocou sua in
vulgar inteligêncià" e sua grande cultura 
no estudo dos difíceis problen1as da nossa 
lavoura e do ensino técnico. 

. 

Figura bastante conhecida nos meios 
econômicos e industriais do país, tendo
exercido atividades e funções de relêvo 
em vários setores, o nosso paraninfo é 
também, laço que nos aproxima, um gran
de estudioso das questões referentes ao 
leite e seus der'ivados; juntamente tom 
seu digníssimo progenitor, figura das 
mais conhecidas e estin1adas dos TI1eios 
lacticinistas do Brasil) tendo contribuido 
granden1ente para o desenvolvimento não 
só da Pecuária como da Indústria de Lac
ticínios no Sul de Minas. 

Aproveitamos, pois, êste ensejo para 
prestar ào ilustre patrício as hOlnenagens . 
a que faz jús, juntamente com a nossa 

borélção dos poderes públicos esboroa-se o nosso ;men
so trabalho, Sem a inspecão sanitária, sem a acão fis
c�lizadora do Estado, nada se conseguirá, porq�e múl� 
tlpla e variada é a consciência do homem, estendendo
se num estalão que vai de zero ao infinito", 

Mario Guazzelli. paulista, a quem foi conferido 
o prêmio "Sá Fortes", que lhe permite passar um ano 
como Assistente da F.E.L.C.T" por se ter colocado 
em primeiro lugar, irá dirigir sua indústria de lacti
cínios em Poços d� Caldas. Sebastião Palma de Arru
d.a, rumará para Mato Grosso, onde emprestará seu 
apôio às necessi.dades do seu Estado, ligadas aos pro� 
blemas do leite e lacticínios, Napoleão se dirigirá para 
o Norte do país. E lá onde a natureza colocou a fér
til ilha de Marajó, orientará a producão de leite e a 

. criação do seu gado holandês ou dos ;eus búfalos. 
. Felicidades, meus amigos, que obtenham na vida 
prática os mesmos êxitos que alcançaram na F. E,L.C.T 
Nós acompanharemos a trajetoria de vocês como se 
fosse a nossa própria, ' 

FELCTIANO 

em lacticiniosl 

sua formatura 
Técnico 

no dia de 
gratid�o, Lllna vez que sua presença veio 
dar brilho e r'ealce a esta solenidade. 

Senhores, se eu tivesse que esclare
cer, obrigatoriamente, a importânclit dos 
lacticínios, sej a do ponto de vista da ali
mentação de crianças e 'adultos, seja na 
economia dos povos, teria diante de 111im, 
por certo, os percalços que a falta de con
tacto com a realidade impõe aos recérri-' 
saídos das Escolas. 

Ao estudarmos as condições topográ
ficas e climatéricas do nosso Brasil, somos 
levados a nos convencer' de que sômente 
uma cousa é capaz de elevar 1nais alto o . 
nosso padrão econôn1ico, de sustar o �áos 
que se avizinha de nós - esta cousa tão· 
simples é o trabalho da terra dadÍvosa e 
amiga, seja por meio da lavoura, seja l-�or 
meio da pecuária. 

O Estado de Minas Gerais,dadas as 
condições especiais do seu solo 1nontanho
so impróprio para certas culturas basila
l'es da economia é, podemos dizer', predes
tinado para o desenvolvimento da pecuá
ria leiteira, e consequentemente, da in
dústria de laeticínios. Não foi tão por 
acaso que aquí se iniciou essa indústria 
que hoje pesa tanto na economia mineira. 

Desde que o Dr. Carlos Pereira de Sá 
Fortes criou, em 1885, na Zona da Man
tiqueira, a prilneira fábr'ica de lacticíllios, 
destinada ao-fabrico do queijo tipo Ho
landês, até hoje, a indústria em lVIinas tem 
revelado un1 progresso animador. Bm 
1939, 63 % da produção total de lacticí
nios do Brasil, foram a contribuicão ela 
indústria mineira. Dados estatísticos de 
1941 nos dão a indústria leiteira ocupando 
o 5.0 lugar entre as pr'oduções agro-pecuá
rias do Brasil. 

O leite, pela sua r.iqueza em gordura 
e proteína assinlilá veis, pela presenca de 
sais de calcio e vitaminas, tão necess

'
ários 

ao desenvolvimento da criança, é c9nside·· 
rado o alimento primordial, ou melhor a 
substância a:limentar básica de que neces
sita o organismo, desde os primeiros dias 
de vida. Um dos pr'oblemas de maior im
portância, para um governante conscien
te, é o abastecimento de leite de ótima 
qualidade para as populações do seu Es. 
tado ou para os habitantes da sua cidade. 

. O leite fQi definido, num Congresso de 

lactieinistas . reunidos num país europeu, 
como sendo "o produto íntegro da orde
nha total e sem inte:r.rupção, de uma fê
mea leiteira em bon1 estado de saúde, bem 
alimentada e sem sofrer cansaço, deven
do, além disso, ser transportado em con-
dições higiênicas, não contendo'colostr'o ". 
Esta definição, meus senhores, represen
ta uma cadeia. Nela, os diversos anéis ou 
elos, têm uma responsabilidadeilin1itada. 
Basta o rompimento de um anel para que 
fique inutilizado o trabalho. 

Mas não basta que o leite seja obtido 
e transportado em boas condições higiê
nicas. Para o abastecimento das grandes 
cidades, como R.io, São Paulo, Belo Hori
zonte, Juiz de Fora, é necessário que se 
faça o beneficiamento do leite, aumenian
do a sua capacidade de conservação, senl 
prejui4'o dos seus caracteres ol'garwléticos, 
de seu valor nutritivo. 

Neste momento, não posso· deixar de 
salientar o papel do Técnico en1 LacticÍ
nios. Êle, que já vinha orientando o modo 
de produz�r o leite, o 1nodo de obtenção 
na fonte de produção; êle que já vinha 
esclarecendo como transportar êsse leite 
afim de que não. sofresse n10dificações n:1 
sua qualidade -- terá agora de orientar 
o seu beneficiamento, que se proceSSaI'fL 
cuidadosa e ininterruptamente; desde a 
filtração e pasteurização, até seu engar
rafamento e distribuição ao público con
sumidor. Isso porque um Técnico em Lac
tic-inios consciente sabe que somente un1 
produto hígido deve ser dado ao consunlO. 

Belo Horizonte possui um grande e8·· 
tabelecimento beneficiado r de' leite; São 
Paulo conta com diver'sas grandes usinas 
de beneficiamento, alén1 de granjas-mo .. 
dêlo, para o fim especial de produzir leite 
infantil. Esperemos que, um dia, Juiz de 
Fopa, que. teve a primazia de ser a sede 
da mais in1portante Escola de Lactfcínios 
de tôda a América Latina, venha a ,possuir 
também o seu estabelecimento beneficia
àor, nos mesmos moldes das grandes ca
pitais brasileiras. 

Esclarecida a atuacão do Técnico em 
. Lacticínios para a obtênção de um leite 

sádio, cabe-me 'chamar a atencão das aú
toridades sanitár'ias para certos aspectos 
negativos da conduta do ser humano -
a fraude de um produto que. vai ser usa
do na alilnentação de crianças e doentes. 
Sem a colaboração dos poderes públicos 
esboroa-se o nosso imenso trabalho. Senl 
a inspeção sanitáriá, sem a ação fiscali-

zadora do Estado� nada se conseguirá, 
porque múltipla e variada é a consciência 
do homem, estendendo-se num estalão que 
vai de zero ao infinito. 

Outro aspecto, da mais significativa, 
importância, é. a colaboracão da medicina 
veter'inária, impedindo a �transmissão de 
moléstias graves dos animais ao homem. 
Veterinários e Técnic.o em Lacticínios de
:e1n andar de mãos da.da:s, trabalhando 
.Juntos para lnelhoria das condicõés de 
vida do homem. 

� . 

Temos falado muito do leite- como ali
mento. Um outro aspecto, também digno 
de nomeada, é o do leite como n1atéria 
pri:p1a. para fabricaçã.o de queijo, n1antej
ga> leItes fern1entados, caseína, lactose, 
etc. ",. 

Basta lembrru' que a lactose hoje nos 
Estados Unidos, é de uma i�po�tãnei; 
nunca dantes imaginada pois está' sendo 
utilizada, elTI grande esc�la, como meio de 
cultura para o Penicilliu1n notat1l1n, o mi
lagr'oso môfo que nos dá a Penicilina. 

Da caseÍna são fabricados vistosos e 
baratos aparelhos de chá café adornos 
f.. 1 b 

. '  I , 
lve_as, otões, etc. Também da caseína se 

obtem uma fibra semelhante à lã natural, 
fabricando-se com ela tecidos de grande 
duração, na Europa e na América do 
Norte. 

Bem, meus senhores, dos fatos expO:::l
tos sumàriamente, tira-se uma conclu.são 
nItida, clara, insofjsmável: é a importàn� 
cia da Esc.ola de I.�acticínios Cândido Tos
tes, nã? �ó p�ra Minas Gerais, como pal"[-l. 
o BraSIl In.teIro. Nessa casa de ensino téc
nico-profissional, sob os cuidados de pro
fessores dedicados, 111uitos dêles, o qLW 
lhes aumenta o mérito, auto-didatas, o alu
no penetra nos vastos campos do conhe
cimento do, leite e seus der'ivados. 

Nossa gratidão ao Dr. Sebastião Seu::! 
Ferreira de Andrade, que dirige a Escola 
de Lacticínios "Cândido Tostes" com ca· 
pacidade e entusiàsmo, senTpre amigo dos 
alunos, emprestando sempr'e o seu apôio 
a tfdas m; iniciativas que tenhmn por :fim 
melhor orientação do Ensino e do Tra� 
balho. 

Meus caros .cOlnpanheiros de jornada: 
C?egou

, 
a hora dQ nosso abraço de despe

(lIda. Ja se faz sentir a saudade do nosso 
convÍ:rio, da nossa alegre camaradagem 
de ,dOIS anos, na n<?ssa Escola, verdadeiro 
prol�ngan1ento do. nosso lar. Dois anos, 
reunId�s por um mesmo ide�l" com os 
olhos fItos no futur'ó, preparando-nos ma-
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FELCTIANO 

Por ocasião das- solenidades de formatura d,os alunos que terminaram o Curso 
de Técnicos em Lacticínios, em 1946, pela FábricaoaEscola de Lacticínios 
«Candido Tostes)), ° dr. Salgado Scarpa, ex-Secretario da Agricultura, do 
Estado de Minas Gerais,proferiu brilhante o�ação, da qual extrai mos os 
Ireêhos seguintes: 

"Senhores diplomandos. 
Se, como é verdade, a indústria de 

lacticínios é a mais brasileira das indús
trias, a técnica lacticinista deve ser a 
mais brasileira das profissões. 

O caráter nacional e a jnd�pendência 
dos fator'es que atuam nessa atividade au
torizam essas afirmativas. 

Para robustecê-las e implantá-las de
finitivamente, ouso formular um apêlo à 
vossa dedicação profissional, à vossa in
dagação prático-científica, à vossa,curiosi
dade, para que, sem menosprêzo aos óti
mos tipos estrangeiros que já produzimos 
e sem desaprêço aos nossos avoengos re
queijão do Norte e queijo Minas, únicos 
verdadeiramente nacionais, venhamos a 
ter' tipos diferentes e eminentelnente bra
sileiros. 

Assim como apreciamos os produtos 
estrangeiros, os estrangeiros apreciarão os 
produtos tlpican1ente brasileiros, abrindo-
5e, dess'arte, mais f.acilmente, caminhos à 
exportação, para uma indústria em que 
muito já se fez, graças, exC'lusivamente, à 
iniciativa particular, mas em que, na ver
c�de, muito está por ser feito. 

O campo é vasto e inúmeras são as 
possibilidades que oferece'. Falta-nos, para 

terial e intelectualmente para o cumpri
mento do dever - dever sagrado, para 
com, nossos pais é para com nossa Pátria. 

Chegamos ao término do nosso curso. 
Cada um com preparo suficiente para en
frentar dignamente a vida prática. As di
ficuldades serão vencidas porque sabemos 
que podemos contar conosc,� próprios, com 
os colegas e com a F.E.L.C.T. . 

Desejo a todos vós' um caminho reto, 
uma vida profissional sincera, para I.()r
gulho da nossa Escola e do Brasil . 

Temos um patrimônio moral para 
conservar e. uma vitória a conquistar: o 
bem estar, do povo brasileiro e o engran
decimento da Pátria, cujo solo dá a seiva 
que corre em nossas veias e faz da nossa 
vida a vida do Brasil." 

tanto, melhor amparo oficial e falta-no� 
a técnica em maior escala. 

_ Venturosamente, porém, estamos fa-
lando a novos técnicos, graças à Escola 
Cândido Tostes, única neste gênero no 
Brasil, com poucos anos de existência, 
mas de conceito já firmado? superior e de
dicadamente dirigida pelo Dr. Sebastião 
Sena Fel'reira de Andrade,que, para aqui 
vindo sem ser técnico, revelou, todavia, 
excelentes qualidades de administrador. 

Não vos regatemTIos louvores os mais 
sinceros por haverdes encetado o cursô 
técnico que ora concluís com felicidade. 

Realizando-o e tornando-vos técnicos' 
lacticinistas, não tereis a sedução do as
falto e das avenidas, mas, ao contrário� 
seja por conta própria ou de terceiros, 
ireis trabalhar nas fábricas, j unto à ma
téria prima, como utilíssimos fatores da 
produção e, portanto, da prosperidade do 
Brasil. 

O ensino técnico, sob tôdas as suas 
modalidades, precisa ser difundido no 
País, para o necessário aceleramento do 
nosso progresso. . 

Só o ensino técnico, pode determinar 
a fixação do homem a terra, infundindo
lhe por ela o necessário amor. 

Só o trabalho inspirado e baseado em 
tais ensinamentos, pod�rá dar ao homem 
do campo o potencial econômico de que é 
capaz e do qual tudo se espera. 

"O mal é a ausência do bem e a treva 
a ausência da luz". 

Pesarosos por deixardes êste conví
vio, reconhecidos aos vossos professores, 
deixareis esta Escola para' enfrentardes a 
escola da vida prática, levando o coração 
inundado pelo bem e o espírito cheio de 
luz. 

# 

Sobraçando o diploma conquistado, 
iniciareis j ornada mais longa e áspera. 

Não detereis a vossa curiosidade e 
nem estancareis a sêde de saber, cujo ho
rizonte foge sempre à vista de quem o 
persegue. 

Considerai a vida um dever; uma 
luta, um prazer. 

Distinguimo-nos n� vida pelo que so. 

Janeiro .. 

QUIEllJO PRATO 
BOLO ALBINO DB SOUZA 

Professor de Tecnologia
· 

de 
Fabricação de Queijos 

Caractedsticas -- O queijo tipo Prato, asseme
lha-se muito ao tipo Goud (Holandês), sendo coio
rido. E' um queijo nacional, classificado como gor
do, de massa semi-cozida, e macia e é maturado. Com 
a maturação terminada apresenta u'a massa bem so
lúvel. pastosa e homogênea, com olhos regulares, ovais 
e com 3 a 6 mm. de diâmetro. ) 

O sabor é suave e agradável. A forma do queijo 
é cilíndrica, com 25 cms. de diâmetro por 15 cms. 
de altura, e o pêso de 4.00.0 a 4.200 grs. 

Composição média·-

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

38,2 

28, 1 

45,4 

28,6 

2,2 

2,9 

1,4 

mos, pelo que temos e pelo que represen-
tamos. _ 

A luta se desenvolve pelo que se deva 
ser, pelo que se deva ter e pelo que se 
deva representar. 

E' confortador o gôzo de conceito 
elevado junto à sociedade em que se vive, 
o que se alcança com atuação digna e res
:peitos a, geradora de respeito. 

O trabalho é lei da vida e, quem a êle 
se a.feiçoa, dêle se não desprende', 

' 

Não é que se o faça sempre' por am
biç&o pessoal, mas pelo desejo de manter 
ativa a- oficina geradora de luz e pão para 
os que nela gravitam. 

Poderemos ser despoj ados do que te
mos e do que representamos. Nunca po-
rém, sê-Io-emos do que somos. 

' 

Tende cuidado �special com o que 
devereis ser, lembrando-vos sempre de que 
a dignidade tem posição certa em qual
quer situação. 

Sereis patriotas, porque sois bons ci
dadãos; sereis bons chefes de fam1lia 
porque sois' bons filhos e, como tais po� 
esta conquista, cingireis de louros a 1 fron
te de vossos pais,. a quem tudo deveis." 

. ' 

FABRICAÇÃO 
Matéria prima - Para o fabrico do queijo 

Prato deve-se empregar leite filtrado e pasteurizado. 
Deve ter 3,6 % de gordura e acidez de 18 a 20° 
Dornic. 

Temperatura de coagulação: 32u C. 
Fermento Estando o leite no depósito, junta-

�e�lhe 2 % de f\::rmento láctico" e agita-se. 
Sali tre -:- Junta-se, em seguida, 25 :1 3 O grs. 

de salitre por 100 litros de leite. 
Cloreto de cálcio - Êste é juntado em propor

ção de 25 grs. por 100 litros de leite. 
Corante - Emprega-se o corante necessano 

para dar uma coloração amarelo-ouro; usando-se co
rante em pastilha basta uma para 100 ls. de leite. 
Neste c�so deve ser dissolvido previamente em um

' 
pouco de água morna. Sendo líquido usa-se de 4 a 
6 cc. para 100 ls. de leite, 

Coalho O coalho é adicionado em último 
I ug�r, em p�oporção bastante para que a :oagulação 
esteja conclulda em 50 a 55 minutos. Isto se con
s�gue com �êrca de 3 O cc, de coalho líquido por 100 
lttros de leite. Na época do verão é conveniente usar 
um pouco mais (35 cc,). Adicionado o coalho COI11 
a temperatura exata de 32° C. agita-se o leite durante 
2 ou 3 minutos e cobre-se o depósito. 

. �OR TE - Quando se notar que o coágulo 
adqulrtu a necessári<1 consistência, efetua-se o cort.?, 
nos dois sentidos com o cortador vertical e depois com 
o ho�izontal no sentido transversal até os grãos se 
reduztrem ao tamanho 3, bem uniformes. 

1.a mexedura - Em continuação revolve·'se a 
c<;,alhada

. 
com uu; agi�ador de madeira, até completar 

V 1ll te mlllutos, lllc!ullldo-se a operação precedente. 
Deve-se evitar a aglomeração dos grãos. 

1.a dessoragem - Após repousar a coalhada 
d;uante uns 2 ou 3 minutos retira-se uma porção de 
s�ro correspondente a 35 ou 45 % do. volum'2 de 
leIte empregado. 

2,lI mexedura e aquecimento - Inicia-se a 2.a 
mexedura, e após 3 minutos o aquecimento, empre
gando-se água filtrada, aquecida a 85° C. 

A água deve ser adicionada de vagar, de modo � se elevar a temperatura lentamente. A quantidade de 
agua deve ser correspondente a 1 1  % do volume ini
cial do leite. 

A temperatura deve ir até 42° C e não sendo 
suficiente a água, completa-se o aquecimento c'om va
po.r. no bojo do depósito. Juntamente com a água, 
adlclOna-se sal para a salga no sôro, na quantidade de 
300 grs. por 100 de leite, ou mais, quando isto se: 
fizer nzcessário. 

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 ')unhado: 
de grãos. e comprimindo-se bem, formando u� bloco : 
êste se desfaz fàcilrrtente com um pequéno 1110viment� 
do pul�o ou sob a ação dos dedos. Deve-se conside-. 
r�r a epoca do . �no na determinação do pOli to, 're- ; 

,tll'ando-se o quelJO mais duro no verão e vice-versa.' Dessoragem - Ap6s um, repouso de 2 a 3 mi-
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nu tos, extrai-se todo o sôro, completando-se a ope
ração por meio de uma prensagem de L.O minutos, 
no próprio tanque, com auxílio de placa8 perfuradas 
apropriadas e 2 ks. por quilo de massa. 

M oldagem e enformagem - O bloco de massa 
obtido, divide-se em partes iguais de modo a dar 5, O 
ks. cada e coloca-se nas fôrmas com um pane 
suficiente para envolver o bloco. As fôrmas são de 
madeira,. com cantos arredondados, tendo 25 ons. de 
diâmetro e 15 cms. de altura. Dobradas as pontas 
do tecido, colocam-se as tampas. 

Prensagem ,;:-- Em seguida prensam-se os queijos, 
primeiramente com pressão correspondente a ] 2 ve
zes o pêso do queijo (60 ks.), durante 30 minutos. 

Decorridos os 30 minut.os procede-se à virada, 
lavando-se os panos em água quente (que deve ser 
adicionada de sal se os panos estão se aderindo, à 
crosta). As irregularidades motivadas por tampa mal 
adaptada devem ser eliminadas com cuidado. Voltam 
os queijos à prensa, onde permanecem durante 3 ho
ras, com pêso 16 vezes superior ao seu próprio. 

Finda esta prcnsagem, retiram-se os panos. e 
prensam -se novamen te �em os mesmos, durante 3 O 
minutos .. Por fim os quei.ios deverão permanecer du
rante 14 horas em um b-:mho de água gelada (3 a 
5° C). 

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 própri:l sala de salga, onde devem per
manecer um ou dois dias par:l a secagem parcial. 

Maturação - Depois são os queijos transpor
tados para a primeira câmara de maturação, com 11 
a 13°C e 80 a 83% de umidade, onde são virados 
diàriamente e permanecem 8 a 10 dias. 

'Passa-se oleo de linhaça ou de caroços de algo
dão nos queijos, apenas o suficiente para untá-los, 
assim que apresentem a crosta bem sêca (geralmen te 
5 a 7 dias após entrarem para a 1:' câmara). 

Transferem-se, em seguida, os queijos para ou
tra câmara de cura, com 14 a 16° C €: 84 a 880/0 
de umidade. Nesta câmara, viram-se os queijos de 2 
em 2 dias, passando-se-Ihes um pano umedecid,,) em 
uma solução de água, cal (3 %) e sal (4 0/0) . 

Se os queijos se apresentam muito duros, é con
veniente levá-los para uma câmara com temperatura 
mais elevada. A maturação conclui-se, em média quan
do o queijo completa 40 a 45 dias da data do fa-
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Parafinagem da casca do queijo para 

evitar os defeitos de ressecamento 

Todos os fabricantes de queijos desejam natu
ralmente que' os queijos de sua fabricação estejam em 
estado ótimo ao chegar às mãos do consumidor. Con
segue-se isso não sàmente com:, a qualidade do coalho 
empregado e a preparação da coalhada e os proc'?ssos 
de fabricação e cura do produto, mas também prote-' 
gendo-p contra a evaporação. Antigamente esta pro
teção era feita' com o emprêgo de uma bexiga; mas 
110S últimos tempos tem-se preferido praticar esta 
proteção com o uso de uma camada de parafina. 

O queijo que vai ser parafinado deve ter a sua su
perfície exterior (casca) completamente sêca. O fim 
da parafinagcm f? impedir o desenvolvimento de bolo
res e outras matérias estranhas que são prejudiciais ao 
queijo. Assim como também evitar a evaporação de 
sua umidade interior, com o consequente encolhimen
to, agretamento, deformidade e grandes perdas de 
pêso. 

COMO SE PROCEDER NA PARAFINAGEM 

A parafina é derretida a uma temperatura de 5 O 
graus ou pouco mais, aquecida em um tanque a va
por, até que alcance mais de 100 graus. Se ;: tem
peratura fôr mais baixa do que isto, o queijo ad
quirirá uma camada espessa ce parafina muito 
fácil de gretar ou rachar, isto é, de pouca duração; 
conservando-se, porém, a temperatura indicada. de 
mais de 100 graus, a camada de para tina será delgada 
e flexíveL sólida e consistente. 

Quando a parafina está quente, no pomo reco
mendado, nela é submergido o queijo por espaço de 
dois segundos mais ou menos, retirando-o em seguida 
para ser colocado em lugar onde possa secar e fazê-Ia 
bem dura. Pode-se, todavia, prolongar-se o tempo de 
imersão, conseguindo-se com isso uma mais fina C3-
mada até quinze çegundos pode-se praticar êst.? 
processo. 

brico. Lavam-se então os queijos em água adicionada 
de I % de caL esfregando-se com escôva de raiz. 

Os queijos apresentam, wtão, uma �asca com 
uma bela e regular coloração amarelo-ouro, carr�gad0, 
delgada e macia,' porém resistente. 

Depois de secos, podem ser parafinados. Os quei·· 
jos são envolvidos em papel celofane. 

s. A. Litográfica e Mecânica «União Industrial» 
MATRIZ : - JUIZ DE FORA CAIXA POSTAL, 63 - FONE, 1 6 o 7 
FILIAL : - BARRA MANSA ESTADO DO RIO - FONE, 5 6 

END. TELEGRÁFICO: ,INDUSTRIAL 

Possui as seguintes secções:' Litografia o- em fôlha de Flandres e papel; Estanlpa
ria - em fôlha de Flandres; Tipografia - �m papeis e cartões; Fundição de ferr') 
(1 metais; Mecânica, para fabricação de máquinas para lacticínios e Vasilhame em 

geral para transporte de leite. 
' 
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DF... OSW ALDO T. EM RICH 
Ex-professor da F.E.L.e.T. 

o concurso 'leiteiro visa estimular o 
nlelhoramentó leiteiro dos rebanhos, dando 
uma oportunidade para o criador denlons
traI' em público a capacidade de': suas 
vacas 'ou rebanhos. Geralmente o c()n� 
curso é efetuado 'durante a realização 
das exposições de animais, visto ser uma 
oportunidade mais conveniente, m'ais eco-

'nômica e' mais popular. Entretanto o con
curso pode ser organizado sob uma fei
ção mais permanente e mais eficiente, 
como é realizado o "Concurso de postu
ra". Nas sédes dos serviços públicos, das 
organizações de classes de criadores, (co
opsrativas, sociedades, Herd Book, sindi
catos e etc.), podeln ser mantidos anual
mente concursos de produção, durante 
unl período maior de 72 horas, estenden
do-se a uma semana ou quinzena o seu 
período de prova. O período limitado €lTI 
algumas horas é suscetível de alterações 
e falta de anlbientacão das concurrentes. 
Em geral o número � de animais que con
cor'rem é pequeno demai� para represen
tar um rebanho, não sendo sempre uma 
representação em massà, mas sim casos 
esporádicos. O eriádor possui às vezes 
somente uma a duas ótimas leiteiras en
tre rebanhos medíocres, não represen
tando integralmente o valor coletivo. 

Para melhor representação, o Con
curso leiteiro deve exigir uma porcenta
gem do rebanho, por exemplo· 5 % das 
vacas em lactação, jsto é, quando o pe
ríodo é de mais de três dias. Nos concur
sos de exposições é difíeil uma represen
tação em lotes, sendo mais prático um 
número menor de animais. 

As bases do Concurso leiteiro são: 
1.0 -Produ cão de leite durante um deter

minado período (de 72 horas nos 
recintos das exposições). 

2. ° -Quantidade de leite produzida no 
período (em quilos). 

3.° -Quantidade de matéria gorda do 
leite (em quilos). 

4.0 -Porcentagem (teôr) da matéria 
gorda do leite. 

Nos concursos de períodos maiores de 

72 horas devem ser considerados os se
guintes pontos: 

a-Quantidade de aUmentos consu-
midos; 

b -Custo de quilo de leite produzido; 
c - Natureza das forra'gens; 
d - Natureza das' variações. 
Quando as vacas são acompanhadas 

pelos respectivos bezerros todo o leite 
deve ser retirado, sem o auxílio das crias. 
Estas devem tonlar' o leite no balde. 

A verificação dos dados deve ser ri;, , 
, goI'osa e as análises feitas em duplicidade, 

observando-se a média das porcentagens. 
As vacas classificadas devem receber uma 
recompensa em prêmios, além da coloca
cão. Infelizmente é costume deixar-se o 
concurso nas exposições para os últimos 
dias do certamen, perdendo a assistência 
a oportunidade de apreciação dos resul
tados. 

O concurso consta de: 
a -Registo das concurr'entes ou ins

crição; 
b -Preparo das vacas (1 a 3 dJas 

de aeomodação) ; 
c -Verificação da produção e regis-

to dos dados; 
d -Classificação das vacas; 
e -Confecção dos n1apas; 
f -Relatório da comissão. 

Conservacão .) de queIJOS 
Para garantir aos queijos uma boa conservação, 

convem m,mter o depósito com o maior asseio pos
síveL lavando as prateleiras e qualquer outro utensí
lio com salmoura .quente, quasi fervendo. 

Nessa mesma salmoura também vão mergulhados 
os queijos que se deseja conservar, operação que poderá 
�er feita, de vez em quando, sempre que houv�r ne� 
cessidade de uma desínfeção. 

A desinfeção geral dos depósitos, par�des, chão. 
etc., convem que seja feita uma vez por mês. 

Para esta desinfeção será suficiente queimar um 
pouco de enxofre, tendo o cuidado de fechar bem o 
ambiente., para que não haja escapamento do anídrido 
sulfuroso que se desprende da combustão do enxofre. 
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CURA DOS QU EIJO'S 
Denomina-se maturação ou cura dos queiJos o 

processo de i:ransformàção que a coalhada prensada e 
salgada experimenta durante sua permanência nas câ
maras, pela qual adquire as caraterísticas do paladar, 
aroma e textura próprios de cada tipo. 

Finda a prensagem o queijo está constituido, 
realmente, de uma coalhada fresca, insípida, de ' con
sistência firme ,e quebradiça, cujo elemento mais in
teressante é a  caseína, substância insolúvel nágua, .in
sípida e pouco assimilável pelo organismo. 

0- queijo neste estádio 'de sua manipulado se 
denomina verde. :. -

' • 

FASE DA, TRANSFORMAÇÃO' ÓO LEITE EM QUEIJO VERDE 
Durante o fabrico procuramQs 'diminuir a por·· 

centa�em de água para Q que usamos coalho ou ácido; 
o sôro separa-se da caseína e é eliminado. Depois da 
eliminação da água'. guardamos o queijo por' algum 
tempo, afim- de que se processem na massa do queijo 
certas modificações ----: cura ou maturação. 

A caseína do 'leite é unia proteína combinada com 
cálcio em diferentes proporçães, formando caseinatos 
de cálcio (caseinato tri-cálcico e caseinato tetra-cálci
co), e se 3pre�enta em pªri-ículas delgadas, gelatinosas 
e ,enl suspensão. ' 

Ação dos ácidos - Sob a ação dos ácidos' (lacti
co) a caseína coagula, separando-se como massa pe
sada, sólida, branca, mais ou menos floculosa. 

O ácido combina com o cálcio do caseinato for
mando sal ácido de cálcio (lactato de cálcio) e a ca
seína se põe em liberdade . 

As alterações físicas são também visíveis e .§.e 
denominam coagcclação. 

Ação do coalho.-":' Sob a ação do coalho (qui
mosina), o leite coagula. A coalhada se forma devido 
a ação da quimosina sôbre o caseinato de cálcio, 
transformando-o em paracaseinato' de cálcio. 

A coagulação do leite pelo c'oalho é quimica
mente diferente da produzida pelos ácidos, e se pro
cessa em 3 fases : l.�' - Transformacão do caseinato 
de cálcio em paracaseinato de cálcio,' não coagulável, 
em presença de sal I>olúvd de cálcio; 2.a. - Trans·· 
formação de uma porção de sal de. cálcio insolúvel 
do leite em sal solúvel, devido à produção de ácido 
láctico; 3.a._ Precipitação do paracaseinato insolú
vel pelo sal de cálcio solúvel que arrasta o fosfato de 
cálcio. 

O caseinato de cálcio do leite sofre ação do .::oa
lho, dando cada molécula duas outras de paracaseinato 
de 'Cálcio. 

A rapidez e perfdção da coagulação do leite 
pelo coalho dependem das condições seguintes: .1.a -
Presença de sais de cálcio solúveis; 2.a - Ácidos ou 
sais ácidos favorecem sua ação, o que se explica pela 
formação de sais solúveis de cálcio; 3.a - O leite 
aguado se coagula l<?ntamente por ser pequena a con
centração de sal' de 'cálcio solúvel;. 4. a -"- Os alcalís e 
sais alcalinos retardam-na; 5.a - Substâncias inertes 
retardam-na; 6.a - A temperatura �xetce influência 
sôbre o tempo de coagulação e caracteres da coalhada; 
7.a-A luz retarda o poder do coalho; R.a-Leite 
recentemente ordenhado coagula, mais depressa do que 
quando resfriado, devido à temperatura. mais elevada 
e presença de C02. Quando não 'coagula pelo coalhoi 
suspeita-se de alcalinidade elevada ou deficiência em 
sais de cálcio. 

, A presença do paraéaseinato mo:çlOcálcico na coa
lhada é de interêsse na manipulação' do queijo, pois 
que lhe confere a propriedade de formar fios em hastes 
de ferro aquecidas e de adquirir peculiar textura. 

A ação en·zimáticado· coalho não cessa no tan
que, nem mesmo na salga. Coàgulado o leite pela qui
mosína outro enzima --I pepsína, entra também em 
ação, auxiliando o primeiro no. desdobramento �das 
proteínas em albumoses e peptonas e estas em ami·i1o-
ácidos. . 

E' por isso �que,àntes ou logo após a salga, o 
paladar do queijo é um misto do de sôro; lactosee 
saL isto é, . insípido; as proteíri�s .precipitadas são mo
léculas mui .grandes e insol4veís. 'Só depois de trans
formadas em amirto-ácidos são asshnil4veis.de .paladar 
agradável e, enquanto nó estado "de peptonas sãc 
amargas. 

CURA OU MA1URAÇÃOPROPRIAMENTE DITA� 
As transforl11ações que se vérificam " nos compo

nentes dos queijos, durante a maturação, são: 
Água - Já na salga dá-se eliminação de água ; 

ao mesmo tempo em que o queijo adquire sal perde 
. sôro. Mais tarde a evaporação contínua da �água é 
controlada " pela temperatura e umidade da câmara de 
cura, bem como. pela textura da ma�sa, intensHiaae 
do dessôro, proteção por coberturas ( oleo de' linhaça, 
parafina, etc.), tamanho e forma elos queijos. A 
evaporação da água não· pode ser total pois ela é" in
dispensável à atividade microbiana e, em parte, à so-
lução da caseína. . 

. LClctose ---;-' A porcentagem ' de, lactose no queijo 
verde é menor do que no leite. Grande : quantidade' é 
perdida em� d�issolu'Ç�ão no sôro. Alactose restante é 
lentamerife transformada. pelos micro-organismos em 
ácido lácti�o e, em menor quantidade, outros produ
tos. Em média 15 diàs após o início da cura, tôda 
lactose já está .desdobrada. 

No leite os ge�rmés acidificantes têm sua ativi
dade finda quando chegam a fazer 1 % de ácido la'c
tico. No queijo J1.ão .se. dá o mesmo" pois as substân
cias capazes de reagir com ácido láctico são em quan
tidade maior do que no leite (sais de cálcio, para;
caseína. etc.), o que não deixa aumentar a taxa de 
ácido formado. O ácido láctico atua sôbre paracaseina
to tri-cálcico. formando lactato de !=álcio e paraca
seinato monocárc-ico e paracaseína livre. (1). 

'. 
(3) A lactose sob aeão dos enzimas microbia

nos dá, como já foi dito, �cido lácticb e�outros c'om
postos: ácidos acético, pícrico, alcoóis, anídrido car
bônico, hidrogênio, eté. 

(2) Além destas reações com paracaseína o áci
do lácticol reage com fosfato dicálcico (insolúvel) em 
lactato de cálcio e fosfato monocálcico (solúvel). 

PROTEÍNAS - São constituídas, em grande 
parte, pelo paracaseinato de cálcio insolúvel em água: 
formado péla ação do coalho sôbré a caseína do leite 
e. grande quantidade de albumina, relativa ao volume 
do sôro retido no . queijo. Segundo van Slyke a pri
meira modificaçãod�a paracaseína, durante a matura
ção,é a sua solubilização parcial em salmoura a 5 %, 
.devida à influência de moderada quantidade de ácido 
láctico. 

' 
A consistênCia e elasticidade' . particulares que a 

massa do queijo adquire sob. a ação da' acidez
. 

desen
volvida durante sua manipulação e da salga, influem 
de modo apreciável sôbJe a duração / da. cura. 

Esta primeira alter:ação! é seguida'. ,da decompo
sição do material protéico; graças aos enzimas. do 'coa
lho (quill'!-0sina e pepsina) e dos . inicro- organismos 
lácticos. 

. 

Aindasob· ação do coalho a 
forma em albumoses e peptonas, 

FELCTIANO 

pelos enzimas proteolíticos bacterianos. Êstes continuam 
a atuar sôbrt.: aquelas substâncias orgânicas. d�gra
dando-as a amino-ácidos. 

Gordura -- A decomposição da gordura por a'ção 
microbiana varia com o tipo de queijo. 

. , 
Nos 9ueij?S duros seu desdobramento é insig. 

mf;cante; e maiOr quando o môfo intervem. A gli .. 
cenna resultante desta decomposição não tem sido en
cànt;a.da, o que nos faz supor sua consumação pelas 
bactenas na produção de gases, aleool. etc. Os alcoois 
do desdobram€1lto da molécula graxa podem combi
nar-se aos ácidos graxos produzindo esteres. o que 
contribui para formilção de odores do queijo. 

Os ácidos graxos têm paladar e odor ativos. 
dando aos queijos seu odor característico; é o caso do 
Roquefort com cheiro butiroso. 

A olhadura dos queijos é produzida por gases 
da fermentação proprióniea e outras. 

Sais -- Os sais no queijo se alteram. 
Além do sal comum adicionado à massa do quçi

j? durante sua manipulação, (stão presentes fosfatos, 
cltratos e lactato de cálcio. 

Os primeiros provêm do leite e o último é o 
res�lt

_
ado da produção de ácido láctico devida à decom

poslçao da lactose. 
'V. F. M. 

Regulamento �os Cursos da fá�rica Escola 
�e lacticínios Can�i�o Tostes 

(Conclusão) 
e) promover, junto aos professores. as modi

ficações necessárias à boa orientação dos trabalhos de 
ensino; 

f) propôr ao Diretor Geral modificacões de ca
ráter administrativo que julgar convenie�te, assim 
com? a aquisição de material didático. para o bom 
funCiOnamento dos cursos; 

g) aplicar as penalidades disciplinares de sua al
çada; 

h) apresentar relatório ao Diretor Geral. até o 
dia 15 de Janeiro de cada ano, referente ao funciona
mento dos cursos, fazendo' sugestões que visem a me
lhoria do ensino. 

Art. LX - O Dirf:tor do Ensino será auxiliado 
na parte administrativa, por um secretário-bibliote
cário e· tantos outros auxiliares, quantos forem neces
�ários. cujas atribHições serão definidas no regimento 
lllterno. 

Art. LXI - O Diretor do Ensino. nas suas fal
tas e impedim�nt.os . será substituido por um dos pro
f,z-.sse.res de dISCiplIna fundamental. designado pelo 
Diretor Geral do estabelecimento. 

CAPÍTUT_O XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. LXII - A transferência de alunos das Es

colas congêneres será permitida, a juízo do C. E., 
desde que haja vagas e a vida escolar do aluno estej.1 
visada pela S. E. A. V. 

Art. LXIII·- Os professores e assistentes, salvo 
em casos especiais a juízo . do Diretor Gera!. obedece
rão o regjmen de tempo integral sendo que. em tudo 
quanto nao venha de encontro às normas estabelecidas 
por �ste reg�llamento. ficam sujeitos ao regulamentlJ 
t! regimento Interno da F.E.L.C.T. . 

§ único - No regimen integral o período sema
nal de trabalho será de 44 horas. 

Art. LXIV - Haverá na F.E.L.C.T. uma so
ciedade destinada a congregar todos os que estudam 

jJ AJ-ciai6. 
DR. PAULO \VANDERLEY TEIXEIRA 

No dia 18 do mês de Janeiro transcorre a data 
natal�ci� . do . Dr. Paulo Wanderley Teixeira. médico
vetennano, Inspetor da D I. P O ,  A . 

Di?sde muitos anos que êste técnico mineiro se 
dc-dica à inspeção de produtos de origem animal. com 
pondc-raçãc e clarividência. 

Em 1943 fez parte da segunda turma de fun
cionários federais que frequentou a Escola de Lacti
cínios Cândido Tostes� num dos cursos de extensão 
da Universidade Rural do Brasil, orientado pelo Dr. 
José de Assis Ribeiro. 

Nossos parabens ao distinto felctiar.o. 
DR. SEBASTIÃO SENA FERREIRA DE ANDRADE 

Também no dia 18 
de Janeiro está de para
bens o Dr. Sebastião Sena 
Ferreira de Andrade, di
retor da Escola de Lac
ticínios Candido Tostes. 

E' um grande ad
ministrador a quém a 
F.E.L.C.T. deve a situa
ção proeminente dêstes 
úl timos anos. 

Entusiasta do ensino 
lacticinista e da indúsiria 
de leite e derivados. de 

modo geral. o Dr. Sebastião de Andrade se colocará 
entre os grandes batalhadores pelo desenvolvimento da 
indústria brasileira de lactiínios. 

Aniversários em Janeiro: 
Dia 16 - Srbastião Dutra de Moraes; 
Dia 24 - Mario José Guazelli; 
Dia 25 -- Dr. Rubens Fernandes de Oliveira; 
Dia 28 --, Marcos Reis Brandão; 
Dia 3 O - . Edson Rinco. 
Aniversários em Fevereiro: 
Dia 2 - Fortunato de Castro Ribeiro' 
Dia '3 - Elio de Araujo Almeida; 

, 

Dia 4 - Dr. Rogério de Albuquerque Maranhão; 
Dia 18 -- Aluísio Aquino Andrade e Tito Ce-

sar dos Santo". 

e trabé!lham no estabelecimento cujo funcionamento 
será regulado pelo regimento interno. 

A sociedade. terá por princípais finalidades: 
a) desenvolver o espírito dz brasilidade; 
b) manter o inti?rcâmbio cultural com associa

ções congêneres; 
c) desenvolver o patrimônio de cultura geral e 

t.zcnica dos seus associados. 
Art. XL V .- O regimento interno dos cur�os 

t::erá organizado pelo C. E. e submetido à aprovado 
do Diretor Geral da F:E.L.C.T. e da S.E.A.V. • 

_ Art. LXVI - As diversas taxas dos cursos. cons
tarao de tabelas especiais do Regimento Inter'no. 

Art. LXVII -- Os casos omissos neste regÚla
mento. serão resolvidos pelo Diretor Geral da F. E. 
L. C. T., ouvido o C. E. e ad referendum da S.E.A.V. 

Art: LXVIII - As disposições dêste regulamen
to. depOIS de aprovados pela S. E. A. V. e os órgãos 
c<?mpetentes �stadtlais. só poderão ser modificadas 11l\,J 
dlan�e autonzação d<;>s mesmos. 
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Produtos .fa:bricados na Produtos do ·,labor'atóIio·· ·da ' 

F. E. L. C,o '1�. 

, QUEijOS, 
«lJfinas» padro

iúsado, 
Tipo «Cavalo» 

» « 'Cabocá» 
» «Cheddar» 
» «Duplo C��me» 
» «Em;ne1dalér» 
» «Gouda» 
» «Lu1lch» 
» «Pralo» 

lJfANTEIGA· 

Extra 
7//1' ./ '  Je la. JY1 anf..ezga (lI 

� Parme.2:ão77 
« Pasleullzado» 
«Provo!one» 
« R en o-Edam» 
«RoqzujOJ:t» 
«Suúso» 
« Cre17le-Suúso» 
«Requeiião J11lúeú o» 
«RequeiJão Criolo» 
«Ricota» 

CASEIJVA 

Por diversos pro
cessos 

I' Solução, Dornic 
Solucão' desoda'dêci?no normal 
Solut"ão'déé/nzoilórmalde1zllrato . de jwala 
Solu(ão de.feno!/krleina. ,Cf.2%J , ' ' 

,'Solu{ilode 'biçro1JZato, de põlàssio ,'a 5% 
. (últura, de P. ,'roquifort, .. ' e1Jl pó 
FeJ77Zellto láefico' selecionado; líquido 
Solulão de . .  1ZitJ:ato ,de prata 
Corante líquido para flueiios 
Cultura de Yoghttrt (líquido) 
Grão' de I("#ú; 
Fermento selecionado" para. queijo 

(E11Z prOjeto z1zstalações, para leite etn 
pó, 'leite condensado, e !defose) 
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