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Dr. Hobbes Albuquerque 
Professor da F.E.L.C. T. 

No mês de Setembro: prOXlmo passado, o Dr. José de 
Assis Ribeiro, Inspetor da D.I.P.O.A. foi enviado ao nordeste 
a-fim-de estudar a indústria de lacticínios no Estado de Alagôas. 
Tendo viajado por grande parte da zona d<1 mata e do litoraL o 
ilustre técnico do Ministério da Agricultura. não tem poupaqo 
elogios à qualidade das terras e ao desenvolvimento da indúsrria 
leiteira. bem como ao clima e ao elemento humano. N:lturalmente 
êle tem frizádo que se êste "soubesse aproveitar mais econômica
mente o :;010. as condições materiais de vida seriam melhores". 

O norte e o nordesté têm vivido sempre numa dependência 
qu.'!si cem por cento. no que diz respeito a lacticínios. do centro 
e sul do país. Naturalmente êste estado de coisas continuará por 
muito tempo ainda e. no máximo. podemos pensar que. sàmente 
parte de suas necessidades. poderá ser suprida pela indústria local. . 
Isto mesmo se um desenvolvimento mais acentuado da indústria· 
fêr a::0mp .1I1bado ele orientação técnico-econômica. 

Em entrevista concedida aos "Diários Associados" o Dr. 
Assis Ribeiro mostrou-se admirado com o estado da indústria de 
lacticínios em Alagôas e afirmou. comparando com a indústria do 
Sul de Minas. que "dadas as condições em que se pode produzir 
leite no interior de Alagôas. é possível que. em breve. embora não 
se consiga ultrapassar em quantidade. ao menos em qualidade se 
ultrapassará" . 

En"'. I Q40. Dor inici.:ltiva do então prefeito municipal de 
lVlaceió. Dr. El1nacjuio Goml.'s de Melo. engenheiro de larga visãe. 
foi in�talado aparelhamento para beneficiamento de leite. a-fim-de 
cIue a popubção de Maceió pudesse usar leite pausterizado. Infe
lIzmente. na ausência de orientação especializada. foi adquirid;) 
Jparelhagem antiga. o que determinava operação defeituosa. por 
lalt.} de ccntrôle técnico. Grande celeuma foi levantada. e severas 
críticas foram feitas à pausterização do leite. Gen�e pouco avisada 
n:1o poderia compreender que o deleito estava no modo de se fa
zer a pausterização c não na pausterização em si. Esta é empregada 
em todos os grandes centros civilizados do ,nundo e. di:sde que 
rejam adotados métodos modernos só traz vantagens e benefícios 
para os consumidores. De tal modo é a sua importância, moder
namcr,te. que mesmo o leite certificado só é entregue ao consumo 
derois de pastel! rizado. 

No momento. a cidade de Quebrangulo. importante zona 
produtora de leite. abastece a capital e ainda industrializa um certa 
quantidade. 

O Dr. Assis Ribeiro também tem estudado a possibilidade 
de montagem de uma fábrica de lacticínios numa fazenda do Mi
nistério da Agricultura, no interior alagoano. Há fábricas insta
ladas em Jacaré dos Homens, Sertãozinho, S. José das Lages, etc. 

Tendo o reporter dos "Diários Associados" perguntado ao 
técnico patrício qual a orientação que devem seguir os industriais 
para conseguir melhor progresso na indústria, assim se expressou: 
"A orient2ção mais prática que dei, foi· a de que! pessoas interessa
das na indústria -- jovens fabricantes -. fossem à Escola de Lac
ticínios "Candido Tostes", onde realizariam estágios de aprendi
zagem técnica para, em seu retôrno ao nordeste, pôrem em prática 
o que aprendessem. O govêrno alagoano, demonstrando a sua alta 
compreensão, está providenciando a ida de 3 jovens alagoanos 
para aquela Escola". 

Na qualidade, pois. de alagoano e de professor da F.E.L.C.T., 
congratulo-me com qualquer medida do govêrno do meu Estado, 
tendente a melhorar e ampliar a incipiente indústria de lacticínios 
de Alagôas. que. bem m('recc o amparo dos poderes públicos. Acre
dito que êste amparo não será negado pois Alagôas 'tem à sua 
frente um espírito esclarecido e patriota, Gu�des de Miranda, meu 
antigo professor no Liceu Alagoano; 
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Tradução de EOLO ALBINO DE SOUZA 
Professor da F.E.L. C. T. 

Há muito tempo, em eras prehistóricas. antes 
que o hom(,111 pudesse �screver ou ler, um legendário 

. mercad9r itinerante 'da Arábia atravessava uma· rude 
secSão montanhosa da Ásia. Após muitas horas de 
tortuosa subida sob um sol causticante. o cansado 
viajante fez uma pausa para se restaurar com uma 

ziam parte lmportante de sua alimentação. O. fértíl 
vale do Nib fornecia ricas tcÍ:ras de pastagens e a 
riqueza de um homem era computada pela quantida
de de seu gado. Hathor, uma deusa egípcia, é pintaqa 
com uma lua P. chifres de vaca sôbre sua cabeça. Ela 
era quem velava pela fertilidade da terra e causava 

FabTicaçüo do q'ueifo no Egito (�ntigo 

frugal lefrição de tâmaras sêcas e leite de cabra. Mas 
quando êle lev\:e aos lábios o cantil feito de estômago 
sêco d� carneiro, sàmente um líquido fino e aquoso 
escorreu do seu interior. Curioso. o homem, chamado 
Kanana, cortoa o cantil para ver o que havia acon
tecido com. o rico leite de cabra que êle pusera no 
mesmo. Pé'T<1 [;ua surpresa êle encontrou uma coa
lhada branda, não de todo desagradável para um ho
mem faminto. O coalho, no estômago de carneiro par
cialmente �êco. havia coagulado o leite e, o resultado 
foi - queij·) � Isto se passou há milhares de anos. 
E ainda hoj� nós fazemos queijo exatamente da mes
ma maneira coagulando o leite com coalho pre
parado de estômago de bezerros. 

:;: * :;: 

O queijô é um dos mais antigos alimentos pre
parados, na hi1:tória da hu.manidade. A arte· da fa
bricação de queijos tem o seu início perdido num 
passado re�.�)!íssimo, milhares de anos antes do nas
éimentb de Cri�to. Os egípcios estão entre os primei
ros povos que cuidaram do gado, e leite. e queijo. fa-

o transbordamento do Nilo, qué fazia a ,fertilidade 
criadora às Jrcias infecundas. 

Anualí:1cnte, ao transbordar o rio, o festival de 
Osiris era celebrado, sendo uma vaca bem escovada e 
lustrosa carregada em procissão cerimonial. 

Leite ele ovelha era também largamente usado 
pelos antigos egípcios na fabricação de queijos, mas, 
as incompletas páginas da história, não nos deixa
ram registros dos métodos que êles usavam. 

* * *�-

A bíblia é rica em referências à: vacas e leite, 
e os hebreus de> Antigo Testamento eram versados em 
louvar o qurijo como um dos mais' nutritivos ali-
mentos. 7 

Entre ;11', prõ'�isões que o pequeno David levou 
para o exército, antes que êle desafiasse e matasse o gi
gante filistcu. Golias, havia "dez gueijos". Grande 
parte da vida de David êle a passou em contacto 
com rebanhos; e naqueles longínquos dias o "guar
dador de gado" gozava de uma posição de confianga 
e responsabilidade. 

Quando Jacob e seus filhos foram expulsos pela 
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.. ' fome ' da Terra de Canaan e acharam refúgio no Egito 
onde José. o filho perdido. havia se tornado um ho
mem poderoso. êles se dirigiram ao Faraó nestes têr
mos: �'A ocupação qêstes teus servos tem sido cuidar 
de gado desde nossa mocidade até agora; "'não somente 
nós mas nossos pais também". 

O queijo. nos obscuros e distantes dias dos �é
cuIas passac'os. teve um desenvolvimento lógico e ine
vitáveL pois en o único meio pelo qual os elementos 
nutritivos do.:> leite podiam ser preservados. 

* * * 

Os antigos gregos reverenciavam o. queIJo como 
um alimento dos· çleuses. e, com impressionantes ce
rimônias e súplicas. apresentavam suas oferendas de 
queijo 'no MontE: Olimpo. A fabricação de queijos na 
Grécia era bem conhecida no tempo de Homero. em
bora . o país. devido ao seu terren'o montanhoso, não 
fosse abundante' em terras de pastagens. Hippocrates 
em seus escritos refere-se ao queijo feito de leite de 
égua e também de leite de cabra, o que podia indicar 
que êstes dois animais eram mais apropriados para 
viver em terrenos montanhosos. 

Otesia, um filósofo grego que viveu cêrca de 400 
anos antes d2 Cristo, conta em seus escritos uma bela 
lenda tecida ao redor da' famosa rainha assíria. Semi
ramis, que, dizia-se. em criança havia sido alimenta
da por páss:.ros com queijo que êles roubavam de 
pastores. 

O paslordo parece ter sido objet� de muita 
controvérsia entre os criadores de gado até que os 
vários estados gregos fizessem tratados que repar·· 
tiram equitativamente pedaços úteis de terra e, além 
disso. encorajavam a fabricação de queijo. 

* * * 

Em tempos idos, as planícies verdejantes da Ásia 
Central. norte e oeste do que hoje é a Índia. eram 
povoadas pC1f ferozes tribus nômades chamadas Arya
nal;. ancestr,\ic; comuns das racas hrancas. Êsses aria
nos. incansáveis, fortes e atr�vidos. alimentavam-se, 
principalme!1te, dos produtos de seus rebanhos e fo
raJl1, prsnr�ydmente, uma das primeiras raças. que do-

"----mesfiéaram o gado e que procuraram as melhóreli ter
ras de pastagr.;:s' do mundo então conhecido. 

Como o pastoreio não oferecia dificuldades nas 
planícies infindáveis da Ásia. exceto na locomoção de 
um local pata outro, êles se tornaram adeptos das 
indústrias re[clentes ao gado e hábeis na arte do fa
brico de quelj0s. grosseiramente, como grosseiros de
viam ser seus métodos. Sendo nômades por natureza 
e sempre IH 1;/ ocura de novas e verdejantes terras de 
pa�tagens, estôs tribus errantes, eventualmente, chega
râm à Eurap3 levando consigo seus rebanhos e a arte 
do.·J?brico de queijos. onde. séculos mais tarde, esta 
veio' 'a: se .tornar uma das indústrias mais importantes 
e mais diful1didas. 

* * * 

Durante o reinado dos Césares, a fabricação de 
qutijos e o desenvolvimento dos lacticínios estendeu
se ràpidamE:nte por tôda Europa e tornou-se uma if!1-
portante' indústria agrícola onde quer que se encon
trasse pastagem abundante. Roma triunfante. brilhan
te centro de ciyilizaçãc·, era um rico mercado para 
qUEijo. Nas pródigas' e fartas mesas de banquetes dos 
dignatários romanos, o queijo estava invariàvelmente 
presente e era considerado uma rara e saborosa igua
ria Embora êllguns queijos fossem fabricados na Itá
lia, a princíp.ll fonte de abastecimento era a Suíça. 
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onde a vegr.ração luxuriante das encostas dos Alpes 
fornecia abundante pastagem e havia a mais pura 
água de mout:.'nha. Assim nasceu um produto mun
dialmente famoso e uma indústria que . séculos mais 
tarde ràpiddmcnte criou raizes e floresceu no noyo 
mundo. 

Muitas ..,.1 usões ao queijo são encontradas nas 
obras contrnir;orâneas de Plinio. Paládio. Seneca. in
clusive alguns dados técnicos sôbre fabrico de queijos.' 

* * :;: 

Nos anos que se seguiram à queda de Roma, '!. 
Igreja começou a tomar parte' cada vez mais impor
tante e creSlcntr na economia da Europa ocidental. 

A maioria das indústrias estava &ob a direç5c· 
de ordens religiosas e a da fabricação de queijos não 
fazia exceçã��. Os camponeses eram virtualmente éS
cravos dos proprietários de terras e a única fonte dr 
saber e oricnrz,cão eram os mosteiros. Alí os fradrs 
ensinavam aos ;e1'vos alguns dos rudimentos de agri
cultura e outras artes relativamente pouco conheci
das, tais como o fabrico de queijos. 

Atrav,!s dos séculos certos frades em várias par
tes do contil�;;nte aperfeiçoaram suas variedade� pró
prias e especioi!: de queijos e as fórmulas secretas de 
fabricação d�Mr:s deleitáveis produtos eram cuidadosa
mente guardadas como riquezas do mosteiro. 

Mesmo !!o� dias atuais, um queijo macio cha
mado Port du Salut ou La Trappe, é feito pdos 
Mcnges Tiapi�tas no norte da França. 

* * * 

De intcrêssc esprcial entre as primeiras crônicas 
da fabricaç;io úe queijos está a legendária história do 
Roquefort. Êstl' "Queijo de Reis e Rei dos Queijos" 
foi primeiro mencionado nos antigos registtOs do 
Mo�teiro áe Conques. no ano de 1070 c foi pr.:su
mlvc1mente c.E.scoberto por acidente. Há dez séculos 
atrás. nos verdejantes terrenos montanhosos de Ce
"ennes. próxiJT!(I de Roquefol'l. na França. um pastor 
deixou seu ;>!môço de pão de cevada e queijo nativ.Q 
feito de leit� (k ov�lha numa fria caverna para pro
tegê-lo contr.1 c ardentE: sol. 

U ma repentina tempestade desencadeou-se e êl� 
gU!OU seus rebanhos para.abrigarem-se longe da ca
verna onde seu pão e C}uei ja estavam escondidos. 

Semanas mais tarde êle p'lSSOU novamente pela 
caverna e sendo um homem econômico lembrou-se de 
[·eu almôço abZlndonado. O pão de cevada estava com
pletamente «)b�l to de môfo negro. Mas de maneira 
bastante surpreendente. o queijo estava coberto com 
um delicado môfa verde e ao prová-lo. êtc achol1-0 
picante e mé:is delicioso do que tudo que at� então 
[le havia expclimentado. 

Os M'Jllges de Conques aperfeiçoaram a desco
berta do pa.,tor e hoje essas mesmas frias e úmidas 
cavernas de Combalva são ainda usadas exclusivamen
te para suprir ú mundo do genuino Roquefort. 

* * * 

Através do.� séculos muitos tipos \ de queiJo ga· 
nharam famo. Conta a história que Napoleão el11 
uma de SUctS \'lagens através do país foi servido d2 
uma nova 1J:lriedade, saborosa e apetitosa de queijo 
macio em uma estalagem. 

Tão encantado estava êlc com o sabor do de
licado man iar que perguntou por seu nome. Após 
ser informado de que o queijo era um produto local 
5em um nom\! particular, Napoleão disse que êle de-

veria ser ch'<1ln:tdo Camembert, em homenagem à vila 
de . Camembert onde êle fôra primeiramente fabrica
do. A fama dêste fino queijo espalhou-se ràpidamente 
i! eventualmente tornou-se um tipo característico co
nhecido em l.Odc mundo. 

Mais tarde um monumento foi erigido em han'
ra de Madame Marte Harel que se acredita ter sido 
a criadora dês�e produto típico e saboroso. 

A estátua ainda hoje permanece na praça do 
mercado da. conservadora vila Normanda do' velho 
mundo. 

* * * 

Uma das variedades mais universàlmente popu
lares de queijo é o Cheddar, assim denominado em 
homenagem à antiga e bela vila inglêsa dr. Cheddar. 
aninhada num pitoresco amontoado de monte.s e vales 
próximo de Bnstol. Inglaterra. A Joseph Harding. 
um fazend�iro progressista que viveu na região mui
tas gerações atrás, é atribuida a fabricação do primeiro 
queijo Chedd:u. 

Sua colltribuição foi muito além da criação de 
uma variedade distinta de queijo. Foi seu aperfeiçoa
mento e sistematização dos métodos empíricos então 
em uso. que se tornou uma das pedras angulares da 
vasta indústria de queijos. O processo industrial que 
éle fundou t omou.-se a norma para a fabricação de 
queijos na }\mérica. Hoje êste queijo é variadamente' 
conhecido como Cheddar Americano ou Queijo Ame
ricano (Amuican Cheese). Êle é também frequente
mente chamado "queijo de armazem" (Store Cheese) 
ou "queijq de fábrica" (Factory Cheese). Wiscosin i 
o maior prcclutor de queijo Cheddar nos Estados 
Unidos. 

* * * 

Enquanto o clima e o solo são os principais 
fatores par.l o sucesso dos lacticínios, foi a diferença 
inherente nos gostos e costumes de várias raças ou 
grupos de povos a responsável pela larga variedade de 
produtos feItos do leite. Assim era natural que, com 
a evolução da fabricação, certas localidades deveriam 
aperfeiçoar e desenvolver variedades características e 
próprias de Tlcíjos. Nos ricos e verdejantes vales al
pinos da Suíça a fabricação de queijos tem sido por 
muitos século.:: uma das principais ocupações. 

Lá foi desenvolvida a produção do mundial
mente afamado queijo Suíço, o deleitável produto 
com 'os ine.;quecíveis buracos ou "olhos"; e, cousa 
extraordinária, quanto maiores os olhos melhor o 
produto. Dc,�,�<1S mesmas abundantes terras de pasta
gens provém um outro afamado queijo, Gruyére, se
melhante ao Suiço mas usualmente fabricado sem bu·· 
racos. Hoje, lia América. o Suíço tem parte muito 
destacada na produç50 nacional de queijos. 

* * * 

A Hol;1.11da. terra das tulipas e moinhos de ven
to e histór�cas redes de canais marinhos, é também 
famosa por seus queijos que, durante séculos, têm sido 
um importante produto do comércio halandês. 

Tão distintos quanto os belos costumes dos 
próprios produtores de lacticínios, os queijos Edam e 
Gouda são rrontamente distinguidos em todo o mun
do pela SUl brilhante côr vermelha e formas caracte
rísticas. 

O Edam assemelha-se a uma chamejante bala de 
canhão, vermo.:lha. enquanto o Gouda é a mesma bala 
achatada na rorma de um disco de cérca de três po� 
legadas de eSpp.S8ura e de dez a doze polegadas de 
diâmetro.' . 
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Nos cais dos portos da Holanda, pilhas bem ar
ranjadas de queijos prontos para embarque, acresc�n
ram coiorido e enC<1nto à atmosfera dessas velhas e 
históricas cidades holandesas. 

* * *  

O prO'.ótipo dos queijos gigantes foi O '  Cheshire 
de 149 libras presenteado em 1825' pela população 
da cidade de Cheshi.re, Inglaterra, a Sua Alteza Real 
li Duque d.e York. O queijo Cheshirc teve origem na 
pequena vila de Chester, á margem do rio Dee, que 
·uma vez foi cena de um encarniçado combate contra 
os invasorc�' romanos nos dias de Cesar. O queijo 
Cheshire elevou-se à altura de seu renome durante o 
leinado ' da rainha Elizabeth e nos aventurosos anos 
que se seguiram tornou-se conhecido através de todo 
o mundo. ' 

Originàliamente o queijo era moldado na forma 
do famoso "Chesbire Cat" mas agora é feito na forma 
cilíndríca \:om cêrca de 15 polegadas de diâmetro e 
pesando de 5 O a 7 O libras. 

O Cheshire é uma variedade do queijo tipo 
Cheddar, de CÔl amarelo intenso, e bem maturado 
para desenvolver um sabor picante e característico. 

* * * 

Desde o reinado do� Césares. o queijo tomou 
uma parte importante na alimentação dos povos ita
lianos. 

Talvez um dos mais conhecidos queijos em todo 
() mundo seja o Gorgonzola, um queijo picante com 
características veias azues semelhante ao Stilton In
glês e ao P.oquefort Francês. Consta que o Gorgon
zola t(ve origem em uma pequena cidade do mesmo 
nome. prÓXi!.lO de Milão. A história registra que no 
dno 879 dep0is de Cristo o bispo de Milão fez uma 
doação de "Qncijo de Gorgonzola" à escola de .Santo 
Ambrósio, em Milão. Outros famosos queijos ita
lianos são o Parmezão, também um produto da 
Lombárdia, e seu gêmeo Reggiano feito . na província 
de Emilia, junto ao rio PÓ. Êstes dois queijos e ou
tros como o Caccio Cavallo, Provoloni e Romano são 
queijos duros e �ecos. usados ralados como condimen
to (m sôpas. macarronadas, spaghetti e outros pratos. 

* :I: * 

A fabricação de queijos começou na América 
com a primeira chegada de vacas da EUrOpa, provà
'!elmente :)s mé-Ís valiosos bens dos primeiros colonos. 

Antes de 1851 cada fazendeiro fazia queijo com 
a leite de seu próprio rebanho e vendia seu produto 
a um comp:ador de queijo. Um fazendeiro de nome 
J'esse Willi2.ms. de Roma, Nova York, havia se tor
nado famoso pela fina qualidade de seu queijo e, 
quando seu filho George casou-se e estabeleceu-se em 
um<l fazenda próxima. Jesse propôs ir todos os dias 
à casa de George para auxiliá-lo na sua fabricação de 
queijos. . 

Entretanto. George não quis sobrecarregar seu 
pai· com unn caminhada Ilxtra e com horas extras de 
trabálho ca,i.1 dia. Ao invés disso sugeriu que êle 
próprio levass� seu leite à fazenda do pai onde êle 
poderia auxiliá-lo na conversão em queijo do leit<! 
de ambos os rebanhos. 

A experiência foi tão bem sucedida que os fa
zendeiros da vizinhança ofereceram seu leite a Wil
liams que, prt:vcndo as possibilidades de uma produ
ção volumosa, construiu a primeira fábrica 'CIe queijo 
na América em 1851.' 
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JOSÉ JORGE DE ARAUJO ALVES 
TÉCNICO DA F.E.L.C.T. 

Sob esta denominação encontram0R 
no mercado pequenos queijos sem casca, 

'énvolvidos em papel de estanho e acondi
cionados em caixas de papelão de vários 
tamanhos. A forma mais COmlUTI é a de 
b10cos de 250 grs. 

FABRICAÇÃO 

a) Preparo da ma,téria prim,a - Para 
a sua fabricação, empregam-se, como ma
téria prima, queijos de quasi todos os ti
pos de preferência o Edam ou Rheno. A 
ma�sa resultante desta mistura dá, ao pro
duto, um gôsto picante e característico. 
Geralmente os queijos empregados na sua 
fabricação são portadores de .. pequenos 
defeitos comerciais, tais como: defeitos na 
casca, na olhadura, salga, etc. 

b) T1'ituTCição da massa - Êstes quei
jos, uma vez limpos, são c.ortados em pe
quenos pedaços e, em seguida, levado� a um 
triturador, triturador êste que muIto se 
assemelha à máquina de llloer carn8. Aí 
são reduzidos a pequenos filetes e hOillO
geneizados ao mesmo. tempo. 

c) Moagem em cilind1'os-A massa as
sim obtida é levada a um conjunto de três 
cilindros, com velocidades diferentes, onde 
é moida a uma finura máxima, de manei
ra que o produto final se apresente abso
lutamente homogêneo elll forma de pasta. 

d) Adição do fundente - Terminada 
esta operação a massa é então pesada e 

a ela adicionada um fundente (Na F. E. 
L. C. T., elllpregamos o Protofosol que é 
uma mistura de sais, tendo por base o 
fosfato tricálcico). A percelüagem é de 
25 grs. para 1.000 grs. de massa; após a 
adição, mistura-se bem para perfeita ho
mogeneização. 

e) Pw�ão da massa - A fusão é fei
ta em recipientes especiais, onde o con
junto é transformado em massa de as
i)ecto pastoso sob a ação de vapor diret0. 
Para a fusão, conforme a umidade da 
massa,' coloca-se um pouco de água, em. 
seguida eleva-se a temperatura e ao mes
mo tempo põe-se em movimento o agi
tador mel!ânico para revolver bem. A tenl
peratura não deve exceder de 85 a 90°C, 
permanecendo durante 4 a 5 minutos. 

f) Ernbcilagwm - A pasta, ainda 
quente, é transvasada para as fôrmas) 
forradas com papel estanhado e imedia
tamente fechadas, afim de se evitar o de
senvolvimento d� môfos e outros parasi
tas muito comuns nêste tipo de queijo. 
Dai são transportadas para uma ,câmara 
fria, onde os queijos adquirem a consis
tência cai'acterística. Depois de moldados 
e consistentes são parqfinados� visando 
com isto maior conservação. 

Êste queijo é fabricado, como recurso 
para aproveitamento de produtos parcial
mente estragados. É senl dúvida, um quei
j o econômico e de grande aceitação no 
mercado. 

s. Litográfica e M.ecânica. «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 - em fôlha de Flandres e papel; Estampa
ria - em fôlha de Flandres; Tip0grafia - em papeis e cartões; Fundição de ferr') 
e metais; Mecânica, para fabricação de máquinas para lacticínios e Vasilhame em . 

geral para transporte de leite. 
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El ganado Iechero, en el Paraguay,. 
se 'reduzía aI ganado cdollo, que. ya iba 
degeneranrlo. Con 11lucha frecuencia se 
hallaba en los rodeos vacas con buel1a pro
duciól1, pero poco explol;ada, pues los es· 
tancieros SE- interessaban mas por la cria
ción de ternero, despreciando la producción 
de' leche. por consiguiente estos animales 
perdian la calidad lechera, por falta de 
gimnastica funcional. 

Actualmente, nluchas estancias ya 
cuentam con animales seleccionados que, 
con un poco de cuidado y alimel1tación 
adequadEl., dá un optimo resultado, recom
pensando �os gastos de importacion, pro
porcionando lucro. . 

Por lo general, la raza lechera, que se 
está explótando en el Paraguay es el H 0-
lando Argentino, que apezar de proceder 
de clima diferente aI nuestro, se aclinlaüL 
perfectamente (lando un buen mestizo con 
,:,1 ganadu eriollo, que le proporciona rus
ticidad, resistencia contra garrapata y 
otras plagas que prejudican el ganado im
portado. .Además el ganado criollo posee 
una inmunidad natural a la enfermedad 
llamada "tristeza deI ganado ". 

Otro de los problemas que merece 
atencióTI, y que es imprescindible en el 
tambo, es e} cultivo de plantas forrageras, 

. factor numero uno para la producción de 
leche. No ,resuelve el problellla importar 
ganado especializado y mantenerlo a die
ta1 pues la producción de leche depende 
directamente de la alimentación. Este pro
blema pLl( .. �cle ser resuelto con el cultivo 
de plantgs forrageras, para el invierno, 
época .em que mas escasea el fon'age, b2,": 
jando por consiguiente .Ia produéción de 
leche y suLiendo el precio deI 'mismo. 

En el Paraguay existen varias plan
tas forrageras de todas las estacionef;, 
.con una producción extraordinaria, que 
con un poco de gasto en el cultivo podria 
subsanar el problema deI invierno, con
tinuando la ordena en esta estacion, por
que existem muchas estancias que dejan 
la orde:íi.a en esta época por la poca p1'o-
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MIGDONIO ESCOBAR GARCETE 

Agronomo paraguaio, em estágio na fH.C.T. 

ducción y enflaquecimiento . deI ganado, 
siendo asi que, practicamente, e1 tam bD 
funciona' nada J1laS qque seis 11leses. Muy 
pocas son las estancias que poseen cam
pos ar'tificiales. 

EI silo es un auxiliar deI tanlbero, 
puesto que 1e permite conservar el exce
dente deI forrage para los dias necessa
rios deI invierno y la larga seca. 

Personal. Una de las dificultades 
con que tropieza la industria lechera en 
el pais es la falta de personal eSliecia
zado. Por lo general, la ordena se realiza 
por mujeres. Pocos son los hombres que 
quieren dedicarse a este tipo de trabajJ. 
El personal es formado en la misma es
tancia, ensenancloseles a obtener leche hi
gienicamente y con las dos manos. El uso 
de la ordenadora mecanica aún no esta 
generalizado en nuest1'o medi o, por las 8i
guientes razones: 

1.0 Su uso requiere pel'sonal especiali
zado; 

2.° La mancedumbre de nuestras vacas 
no es tan acentuada; 

3.° No possee aún vacas de mucha pro
duccion; 

4. ° Gasto con eletricidad aumenta escan· .. 
dalosamente el costo de la ordena. 

Muy poco es la dedicación de los e8-· 
tancieros en esta industria, pues por lo 
general, explotase la industria lechera 
como auxiliar de la estancia sin mayores 

. gastos ni mejoras. Pocas son las estancias 
que fabrican quesos finos, reduziendose 
la fabricación a quesos sin prensar, Sen1E.:- . 
jante aI queso tipo Minas deI Brasil) fa
bricados en las "Fazendas". Para comba
tir esta rutina, precisamos encarar seria
mente e1 problema de la industria de la 
leche, independiente de lá estancia y con 
material especializado o apropriado. 

Transporte � La leche es transpor
tada por todos los medios de conducción 
como ser, ferrocarril, camión, carrozas, 
burro, caballo, etc. EI Paraguay, ahora 
-que cuenta con una esplendida red cami
nera, podría suprimir los médios de trans
portes rutina�rios que contaminam facil-
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e· end,f;fLo técnica 

DR. S. S. F. DE ANDRADE 
DIRETOR DA F.E.L.C.T. 

Já é tempo de 
situarmos dentro da 
realidade econômi
. ca os serviços téc
nicos e os trabalhos 
mantidos' pelo Go
vêrJlo na r e g i ã o 
para promover a 
sua evolução rural. 

No' lneu modo de pensar relativamente 
ao Estado de Minas, para cada região de
veria ser estabelecido plano de trabalho 
no sentido de desenvolver a exploração 
rural já existente, tendo em vista a pro
dução econôn1ica, facilidade de escoamen
to e mercados consumidores. 

As·sim, para a Zona da Mata, forço
samente, teríamos que considerar C01TIO 

ponto de partida o desenvolvimento da 
pecuária leiteira., porque esta pode ser 
explorada econômicamente, urna vez que 
ternos facilidade relativa para o escoa-

.mente la leche, y adoptar el sistema de 
transporte com camiones apropriados. 

En alguns paises, donde la industria 
lechera se haBa mas adelantada, consti
tuye el primeI' renglón de la explotación, 
contribuyendo grandelnente en la entrada 
de la economía nacional. En el Brasil, que 
hace apenas veinte afios que se explota 
racionalmente esta industria, se haIla su
mamente adelantada, especialmente eu el 
Estado de Minas Geraes, donde existe 
una Escuela de Laticinios, de onde salen 
todos los afios tecnicos especializados a 
difundir los conocimientos por el país, 
En este mismo Estado, es donde se ori
ginó la industria lechera deI pais. 

Actualmente cuenta con una infini
dad de fabricas modernas, donde fabri
can todos los productos de laticinios, que 
no tiene nada que envidiar a los produ c
tos importados." 

Ganaderos deI Paraguay, contribuid 
aI engrandecimiento de nuestrG país, f0-
mentando' la industria lechera. piedra an
gular de la economia nacionaÍ. -

mento da produção e mercados próximos, 
já em franco desenvo�vimento. 

Não nos devemos esquecer de que o 
Rio de· Janeiro, presentemente, consome 

. apenas 250.000 litros de leite, diàriamen
te, quando deveria consumir pelo menos 
1.200.000. Além do Rio de Janeiro, outros 
núcleos industriais estão surgindo, como 
a Fábrica Nacional. de Motores e a Usina 
Siderúrgica' de Volta Redonda que, em 
futuro próxÍlno, serão grandes centros 
consumidores de leite e derivados. Muito 
br�ve, somente para consumo "in natu
ra ", teremos que elevar muitas vezes a 
nossa produção de leite. No interior deve 
ser racionalizada a produção de queijos 
e manteiga e promovida a produção de 
leite condensado e leite em pó. Só assim 
estaremos em condições de suprir os mer
cados mais distantes. preenCl1.3r as faltas 
dos mercados mais próximos e encontrar 

, o equilíbrio econômico da produção lei
teira. 

Produzindo a manteiga, poderemos 
aproveitai' o leite desnatado para fabricar 
caseína - matéria prima de grandes in
dústrias, corno a de materiais plásticos, 
lãs .. sintéticas, colas e vernizes, etc., de 
largo emprêgo mundial. 

Ainda - sub-produtos da fabricação de 
manteiga e' do queijo - contaríamos com 
o leitelho e o sôro, o que nos permitiria 
desenvolver a pecuária suina, cuja indus
trialização na zona deixaria grandes re
sultados. 

Isto, para citar apenas o que pode 
ser explorado em grande escala, com orí
gem na produção leiteira. 

Em segund'O lugar, poqeríamos de
senvolver pequenas culturas próprias da 
região, como a do milho, feijão, arroz, 
etc., visando a manutenção da população 
local. E, finalmente, a horticultura indus
trializada. 

Estabelecido o plano econômico, de 
desenvolvimento rural da zona todos os 
serviços técnicos mantidos pelo Govêrno 
na região, assim como estações experimen
tais, escolas, patronatos agrícolas etc., se
riam mais ou menos especializados e apa-
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relhados para prestarem assistência téc
nica orientarem e auxiliarem material
mente" aos produtores. 

Para execução do plano com eficiên
cia deveremos considerar o problema psi-, 
cológico. . 

Para mim, um dos motivos princi
pais que tem prej udicado a eficiência dos 
serviços técnicos, estações experimentais 
e escolas rllantidas pelo Govêrno, em de-

.� terminadas regiões, é j ustamente a falta 
de um estudo prévio da psicologia da po·· 
pulação rural dessa região. No meu modo 
de pensar, êsse' problema deveria ser con
siderado logo a partir da localização dos 
serviços. Assim;" en1 se tratando de uma 
escola ou estação experimental, o terreno 
onde elas deveriam ser localizadas se asse
melharia o mais possível ao da maioria 
das fazendas da região. Isso estabeleceria 
igualdade de condições entre a fazenda 
do govêrno e as particulares e os traba
lhos técnicos alí executados, quando pro
duzissem melhores resultados, seriam de
vidamente considerados pelos fazendeiros 
da região. As construções e aparelhamen-" 
tos, sem prejuizo da eficiência, higiene, 
solidez e linhas arquitetônicas, não deve
riam fugir muito do estilo predominante 
na região, a-fim-de que a população rural 
não se sentisse em meio estranho, quando 
procurasse o estabelecimento. Tôda esta
ção experimental, escola ou quaisquer es
tabeleciInentos no gênero, deveria manter, 
anexo, o serviço de extensão, destinado a 
prestar assistência técnica direta ao fa
zendeiro da região, a-fim de melhor iden
tificar o técnico com a população rural e 
seus problemas. 

Pelo que tenho auscultado, a falta de 
observância dêsses pontos, elimina, quasi 
por completo, a possibilid:;tde de influên
cia benéfica dos serviços técnico-agrícolas 
mantidos pelo Govêrno, para melhoràmen
to das nossas condições rurais. E tanto 
assim é que já se tornou bem generali-
zada a impressão do nosso fazendeiro, 
quando visita um estabelecimento do gê
nero, mantido pelo Goviêrno. Depois de 
percorrer todas as dependências e ouvir 
as explanações do técnico, exclama
está tudo Hmito bom, mas assim só o Go-
vêrno pode fazer. . 

O ensino técnico rural, para ser efi
ciente, deveria ter como base a economia 
agro-pecuária da região e a psicologia 
da população. Assim, os estabelecimentos 
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Se V. S. con�cce a Fábrica-Escola de Lac
'
ticínios 

"CCI!1dido Tostes", apenas como fábrica porque é um 
consumidor de seus produtos, procure conhecê-la como 
Escola. 

Êste' estabelecimento de ensino, único no gênero 
na América do Sul, é mantido pelo govêrno do Es
tado de Minas, com a finalidade de formar técnicos 
cápazes e eficientes para racionalização da nossa in
dústria

' 
leiteira em todos os setores de sua atividade. 

Na fábrica da Escola, os alunos aplicam na prá
lica o que aprendem teóricamente, para dar cumpri
mento ao lema adotado pelo estabelecimento - ((Para 
saber mandar é necessário saber fazer e para .saber fa-
zer é necessário aprender fazendo". 

. 

de ensino técnico rural seriam regionais 
e os seus cursos e programas seriam en
quadrados dentro do plano estabelecido 
para a região. Isso, no meu modo de vêr, 
traria as seguintes vantagens: 

a) não afastar do meio os filhos do 
homem do campo, o que, de certo lnodo, 
contribuiria para fixar na gleba as novas 
gerações; h) haveria maior interêsse na 
aprendizagem, porque, ao matriculaT-se 
o aluno teria já formado o .objetivo do es
tudo; c) o número de matérias limitado 
ofereceria maior. facilidade para compre
ensão; d) aplicação imediata na prática 
do que se aprendesse na teoria; e) ao ter
minarem o curso, poderiam aplicar com 
segurança na sua propriedade o que se 
aprendesse na Escola, e muitos outros que 
poderiam ser enumerados. 

As Escolas teriam relativa autonomia 
para organização de cursos e programas, 
a-fim de atender às necessiclaàes da re
giào em que estivessem instaladas. Os 
cursos seriam mais ou menos eSl)ecializa
dos de acôrdo com a exploração agro-pe
cuária da região e não seriam muito ex
tensos. Cursos organizados de tal maneira 
que pudesem oferecer possibilidades de 
estudo a diversas classes e graus de ins
trucão. 

-> Em resumo, a minha' opinião pe:::;soal 
sôbre o assunto é que, enquanto não esta
belecermos e seguirmos planos de exe
cução prática, para a evolução rural em 
nosso país, baseados na economia agrá
ria de cada região, na psicologia de sua 
população e na organização do ensino 
técnico rural adequado ao meio, gastare
mos muito, falaren10s demais, desperdi
çando as nossas energias e produziremos 
pouco. E esta opinião baseia-se no que me' 
é dado observar em nosso Estado. (De 
uma palestra do autor no Rotary Club). 
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JOAQUIM ROSA SOARES 
TÉCNICO DA F.E.L.C.T. 

Para O contrôle técnico da cura dos 
queijos, necessitamos de ambientes -pro
pícios ao desenvolvimento de ll1icro-orga
nismbs. Êstes exigeIn condições de vida 
difererites, e, consequentemente originan
do resultados inteiramente em harmonia 
com a atividade maior ou menor daqueles 
obreiros da coalhada, construtores do pro
duto .que industrialmente se chan1a qüeijo. 

N a cura o queijo sofre fenômenos fí
sicos, químicos e biológicos: que são pro·· 
vocados pela ação dos enzima$ existentes 
no leite e também no coalho: Êstes enzi
mas entram em ação logo após o adicio .. 
namento do coalho ao leite. 

Estas transformações têIn início pelo 
trabalho dos fermentos lácticos que dão 
aparecimento ao ácido láctico, e, nalguns 
casos, ao álcool etílico.A ação dêstes fer
mentos é exercida sôbre a lactose, deixando 
de atuar quando o meio se torna dema
siado ácido. 

Tendo o queijo passado por esta:::; 
Itransformações, adquire uma consistên
cia muito delicada, perdendo aquela ri·
gidez inicial, porque a caseína que antes 
era insolúvel se tornou solúvel deixandn 
o produto em condicões de ser assimilado 
pelo organismo humano. O produto adqui:: 
re uma côr e sabor acentuados devido à 
diminuicão da umidade. 

Ex{gimos condições especiais de ten1-
peratura porque, se 'curarinos um queijo 
llum ambiente de temperatura mais alta 
que. a exigida, a cura se fará 111UitO rà·
l)jdamente, assim terenlos um produto de 
qualidade inferior por causa das fermen
tações violentas por que passou, resul
tando às_ vézes, o estufamento ou outros 
defeitos no queijo. 

Para controlarmos a temperatura e 
umidade destas salas temos aparelhos au
ton1áticos, para aquecer ou resfriar, e 
controlar a umidade. Êste contrôJe de' 
umidade e temperatura varia com os tipos 
de queijos e "mesmo com o tempo de cura. 
Assim, um queijo de massa mole é matu
rado em temperatura mais baixa do que 
os de massa dura. Portanto, o tempo ele 
lnaturação de cada tipo de queijo é dife
tente, tendo-se a considerar a quantidade 
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de sôro retida no quelJ o, o seu tamanho, 
pois. a cura � se processa do interior para' 
o exterior, e' as condições de temperatura 
e umidade exigidas pelo tipo. 

Temos por êxen1plo o queijo Roque
fort que egixe U}J1 grau de umidade muito 
elevada para que predomine no seu inte, 

. rior o Penicillium Roquefortii, elemento 
que facultará não só a cura, como' as ca .. 
racterísticas do tipo. 

E' desta luta incessante dêste tra
balho, que resultam as qualidades espe
ciais do queijo que possue todos os e1e
Inentos . principais do leite e que definj
mos: O produto industrial da caseinifica
ção do leite. 

ViditaJ e lmpteudeJ 
Após quasi 4 anos, aquí me encontro 

novamente como Inspetor da Superinten
dência do Ensino Agrícola e Veterinário, 
do Ministério da Agricúltura. E' com pra
zer que verifico ter a Fábrica�Escola de 
Lacticínios "Candido Tostes" correspon
dido à confiança, quando concedemos ü 
reconhecimento federal .aos seus cursos. 

O maior nlérito do seu diretor, ao 
n1eu ver, foi ter criado o' espírito. da Es
cola, pedra angular sôbre a qual repou
sará todo. o futuro da Instituicão. 

Se a Escola é vida como meio e pre
paração à vida como fim, aquí pude en
contrar a confirmação· das pala:vras de 
Claparede. Nesta casa o educando ten1 ao 
seu dispôr um meio ambiente capaz de 
lhe proporcionar tôdas as situações que 
irá encontrar na vida prática; desde as 
instalações mais rústkas até aos mais pre
ciosos aparelhos e instrumentos exigidos 
1Jelos diversos laboratórios. O ensino é ob
jetivo e$ os problemas abordados são jus
tamente os que dizem respeito à economia 
luineira. O bOln estudante pode sair da·· 
quí e executar unl projeto, não ficando 
circunscrito às divagações teóricas. 

Congratulo-me', pdis, eom todos os 
qu�aquí edificam a grandeza da Pátria 
e elevam o ensino técnico de lacticínios 
do Brasil. 

Juiz de Fora, 3 de. Maio de 1946 -

Lincoln N. Rodrigues, Agrônomo J . , Ins
petor da Superintendência do Ensino 
Agrícola e Veterinário, do Ministério da 
Agricultura. 

� ___________ ___ ,-._. ___ . ____ ... _ .. _________ ,.Outubro - 1946 � !t 

eo4ante f2a�a cyuei1CJ-
. Reduzir a pó :;;rO$$O uma porçã� de sementes de 

urucum. Adicionar 3 litros de água'··aquecida a 80°C 
para cada quilo de pó. Agitar bem. Dei�ar a mistura 
em lugar sombrio para se processar a fermentação. o 
que se percebe pelo desenvolvimento de gás qU2 se es
capa formanGo borbulhas que arrebentam na 8uperfí .. 
cie do líquido. Após alguns dias cessa a formação das 
bolhas. Passar tudo por uma peneira de p.equenas ma
lhas. Evaporar o líquilo coado, a calor. brando ou .1 
banho maria, para' cbter massa vermelha escuro, clt: 
consistência d� manteiga. A cada 1 00 gramas desLl 
massa juntar: 

Alcool ordinário 80cc. 
Solução de soda a 20% 300.cc., (20 gramas 

de soda para cada 1 00 cc. de água). 
Agit,1f a mistura de vez-em-quando, durante 3 

dias; Passar em pano, (coador), e dúxar em repouso 
por alguns dias. Filtrar em papel e enfrascar. 

V. F. M. 

fi caseína e suas aplicações in�ustriais 
J. G. S. HILDENBRAND 

o presente estudo nos foi sugerido, 
por vários amigos, industriais e profissio
nais, que nos solicitarmn reuníssemos tra
balhos nossos já publicados' assim como 
as experiências por nós usufruidas nas 
práticas industriais, no volume que agora 
a Coleção Científica do "O Campo" vêm 
de publicar. 

Esforçamo-nos, como verão os que se 
dedicarem à leitura do presente volume, 
por condensar tudo quanto é necessáriü 
saber sôbre as teorias químicas a respeito 
da caseÍna na primeira parte, a qual não 
pretende ser mais do que um resumo das 
obras de Beau, Sutermeister, Sutermeister 
& Bruhl, para melhor compreensão dos fe
nômenos que se produzem na prática ca
seineira e. na prática das aplicações in
dustriais da caseína. 

A segunda parte, dedicada à fabri
cação indus trial da caseína, baseia-se 
principalmente nas nossas experiências 
industriais durante 15 anos na Argentina 
e . no Brasil. 

A terceira parte trata das aplicacões' 
industriais da caseína. Tratamos nela � dos 
principais métodos, isto é dos de �aior 
atualidade, aplicados nas �ajs importan
tes indústrias cQl1'sumidoras de caseína. 
Re� .. mimos uma série de experiências pró
prIas e estudos, bem como obsenlacões 
feitas em nossas viagens, com a respecti
va literatura especializada, assim como 
com o estudo das respectivas patentes. 

Esperamos que nosso modesta obra 
venha prestar bons serviços a todos que 
porventura tenham interêsse na indústria 

�o.eiaÍ/.J 
ENLACE LIGNANI-LAMY DE MIRANDA -

Será levado a efeito no dia 19 do ;:orrente, nesta cidade. 
o enlace matrimonial da gentil senhorita Maria Ligna· 
ni. filha do Sr. Luiz Lígnani e da Sra. Herminia Li
gnani, com o SI'. Augusto Lamy .de Miranda, Téc
nico em Lacticínios, diplomado em 1945, e residente 
em Manhumirim. 
ANIVERSÁRIOS 

Viram passar a sua data natalícia, em Setembro, 
cs seguintes felctianos: 

Dia 15 '- Dl'. Nilo ,Guimarães de Souza e 
Caio Xavier Monteiro de Castro 

Dia 2 1  - Eu�ic'� Drumond
' 

de Andrade. 
Dia 22 - Cid Mauricio Slehling e lsabel Na

gib Salomão. 
Dia 25 - Dr. João Rodrigues e Horacy Ri

beiro Passos. 
Verao seus aniversá�ios tran�:c'orridos no mês de 

Outubro: 
Dia 3 -
Dia 8 ,
Dia 9 
Dia lO 
Dia 17 

Cruzeiro. 

Helvio Gomes Pacheco. 
Dr. Hobbes Albuqu�rque. 
Migdonio Ciarcete Escobar. 

Pedro Altomari. 
José Vieira da Rocha e Maria lris 

Dia 24 Jonas Bontempo. 
HEL VIO GOMES PACHECO 

Esteve entre nós. por dois dias. o Técnico em 
Lacticínios Hdvio Gomes Pacheco, diplomado em 
19·1·5. pela F.E.L.CT. Seu destino é Campinas, no 
Esta�o de S. Paulo. :::md-: vai exercer sua profissj(J 
em Importante emprês.1 industrial lacticinist.1. FJze
mos votos pelo seu êxito. 

[SeOlA SUPERIOR Df AGRONOMIA D[ laVRAS 
No dia J q de Setembro a F�.E.L.CT. hospedou 

17 acadêmicos dos 3.° e 4.° anos da Escola Superior 
de Agronomia de Lavras. 

. 

Durante cêrca de 15 dias fizeram um estáaio 
bastante prowitoso nas Secções de fabricação de m:n
teiga e queijo. principalmente nesta última. Durante as 
<lulas práticas, dentro do regime da Escola, tiveram 
oportunidade de fabricar os queijos Minas. Prato, 
tipo Cheddar e tipo Parmezão, além de queijo de massa 
fundida. 

A caravana estava assim constituida: 
Osvaldo A. Andrade. João Luiz Capistrano. Pe

dro Peres Medeiros, Euclides Mattiolc. José Maria de 
A. Cruz, Nelio S. Lemos, José Claudio D. Ozorio 
Sebastião Lisbôa. \Vagner F. Cockeill. Aristides Dias

' 

José Procopio Carneiro Junqueira, Elias Quinto d� 
Souza, Augusto Vieira, Paulo A .. Berutti. Marcelo 
D. Maia e Mario J. Fernandes. 

Oriundos não só do nosso Estado mas também 
de. outros Estados da União, como Bahia, Piauí. Dis
tnto Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul etc 
o: acadêmicos da E.S.A.L pela sua fidalguia e

' 
inte

'� 
resse pelos estudos de lacticínios. mantiveram o alto 
conceito em que é tido o estabelecimento de ensino 
Superior de Lavras. 

d� caseÍr:a e seus derivados, seja cientí
fIca ou Industrialmente. Isto é o nosso 
desejo. Estaremos satisfeitos se conseguir
mos con1 êste nosso esfôrço contribuir 
para o progresso da indústria da caseína 
e indústrias anexas. (Do prefácio do autor) 
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JiPO'\<�Çqval(j» 
) <t Cabôcd�) 

<<'Checldâr�:; 
» �iJ2tpio C'r�J7ze» 
» .« Eln77zeJdaler» 
» «Gouda» 
» .«LU1.�ch» 
» «Prato » 

MANTEIGA 

Extra 
71/1" 

• Je la. .L Y1 antezga UI 

Pro�utos do. laboratório da 

F. E. L. c.1-�.· 

.« Pan7u!,zão»� 
. «Pasteullzado » 

r�< P1�oúoIQne» 
. «Reuo-Eda'l7z» 
«Foq{t�!órt» 
«Suiiso;» . 
« Creme-Szússo» . 
«Reque�ião MÚleúo» 
«RequeiJão Cnolo» 
«Rzcota» 

CASEINA 

Por diversos pro
cessos 

Sõlucão DOrJuc . 
Soju�ão desoita décl)ko normal 
. $6Iu�·ão.déci17Zo norJJufl.de llzirato de jwáta 
Solução de jén/J!ftalúna .. a . 2% . 
Solucâo de :bí'C:rOlJíató de :potassloi'.a .i 5 % 
Cultzírade P. roq'uifort� eln>;bó' 

Fermento ládlco seleqo71ado, .lí1u�do 
Solucão. de nitrato de p7"âtét < .  
Cor�nte.ltquido para queiJos 
Cultura de Yoghurt (líquido) 
Grão de Ilo/Jir 
Fermento seleCIonado' para quelJo Suisso 

(E'JJZ projeto ins.talações para leite em 
pó, leite conden,çado e lactose) 
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