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Víagem Lactícínísta na Europa 
Ofto .' Frensel, Presidente d a  

Assóciação Bras i le i ra de Ladicin istas 

A guisa de introdução. ao "Diário de Observações sôbre a I ndús
tria Leiteira 'Européia", re latando, embora ainda resumidamente (*) as ob
servações d a  De legação Bras i le i ra do XVI. Congresso I nternaciona l  d e  Lac
ticínios, real izado em Copenhague, Di namarca, de 3 a 7 de setembro d e  
1 962, · e  constituída pelos médicos veteri nários, D r, Francisco Amaral  Ro
g ick, do Departamento da Produção Animal  do Estado de São Paulo, D r. 
José .Assis Ribeiro, d o  Ministério d a  Agricu ltu ra, e do autor destas l inhas, 
ju lgamos d e  nosso dever reitera r, 'am . primeiro lugar, os nossos m a is s in
ceros agradeciri)entos a todos aquêles ,que, de a lguma manei r'::l, contribuí
ram para a rea l izpção e êxito dessa notável m issãQ, primeira no gênero, 
real izada por técnicos brasi le i ros,' _ 

Com o  já tivemos ensejo de i nformar em nosso "Relatório (p re
l im ina r) ·da Viagem de Estudos da I ndústria Leitei ra Européia", além 
de participarmos do .citado grande acon.teci mento lacticin ista i nterna
cional, tivemos ensejo de visitar um tota l de 1 2  países eu ropeus 
(a lém do Vaticano e de Mônaco) ·e em sua maioria os mais t radiciona l
mente lacticin istas d o  m undo. O atencioso e mesmo am istoso aco l h imen-

. to que 'encontramos em tôda. parte, mesmo quando aparecíamos sem aviso 
. prévio ou atrazados, fac i l itou sobremodo nossa m issão a qua" a lém de 

informações pessoais, ass im conseguidas, nos proporcionou enorme vo lu
me de traba lhos i mpressos de tôd a  espécie' em nossa especia l ização. Con
sideramos o longo. período de quase quatro meses, como um dos mais 
bem empregados de nossa vida, Apesar d o  intenso prog rama que reali
zamos, como se - lerá a seguir, 'usamos e confessamo-lo prazei rosamente, 
parFa do nosso tempo n u m  programa de observações cu ltu rais. De ambos 
os setores trouxemos, como já ass ina la mos, material  precioso que consti
tu i rá um verdadeiro patri mônio cultura l e l actic in ista. 

Não foram peque n os os val i osos ensinamentos qúe extraímos dessa 
g rande viagem l acticin ista. Recomendamos aos nossos leitores lerem com 
atenção o que temos escrito, medita ndo, não só sôbre as  nossas atuais, 
mas também passadas afirmações, já dura nte d ecênios, procura ndo, cada 
um no seu setor, e levar as suas atividades lacticinistas no s'entido que o 
Brasi l  mGlrece e a sua crescente e evolu inte popu l ação exiçJirá com cad a  
vez m a i o r  justiça e n ecessidade. O n osso reiterado e i ncansável apêlo em 
pro'l de  uma rápida e crescente produtividade por  área, por vaca e por  
homem, .encontra, portanto, cada vez maior  justificação. 

. 

Com êstes sinceros a ugúrios 'e ape los, cumpre-nos a inda o grato 
d ever d e  a a radecer à D i recão do nosso l ustituto d e  Lacticínios "Cândido 
Tostes" e de sua exce l ente' "Revist�" a e levada atitude de compreensão 
e cooperação, publ icando êste nosso longo traba l ho. 
(*) Vide "Boletim do Leiten núms. 157-164- 176-182-18@, 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 4 MARÇO-ABRIL Ex-Felc:tiano 

Diário de observações sôbre'a I nd ús
tria Leiteira Européia 

(Conforme résumo de anotações da Delegação 
Brasileira constituída dos srs. Oito Frcmsel, 
José de Assis Ribeiro e Francisco Amaral 

Rogid(.) 

Dia 28-8-62 - em Lisboa 

- Sociedade de Produtos Lácteos Nestlé -
Rua Sociedade Fanmacêutica 39/41. Entrevi�ta 
com o ·sr. Manoel Félix Rodriçues, responsável 
pelos produtos dietéticos. Obtenção das se
guintes informaçães: tem a Nestlé urna fábri
ca de leite em pó, condensado e farinhas lác
teos, num totol de 14 -produtos. Está localiza
da no distrito ·de Aveiro, província de Avenco. 
Recebe leite de 200 postos á distância máxima 
de 150 km, com transporte em carro tanque. 
Preço -pago ao produto = 1.40 (lscudo. A Nes
tlé contribui á Junta Nacional de Produtos Pe
cuários com o total. de 1 200 000 escudos por 
ano (na base de 50 centavos de escudo por 
lata de produto). Ao câmbio atual a contribui
ção da Nesté atinge Cr$ 36 000 000,00 por ano. 

- Martins & Rebello - Av. Antônio Augusto 
d'Aguiar, 163 - 2.° DTO. Entrevista com o sr. 
Felipe Rodrigues, diretor gerente e obt€nção 
das seguintes informaçães: - a ·firma possui 
12 fábricas de lacticínios próprias e outras, 
associadas, localizadas desde o arquipélago 
dos Acores até ao Norte do País. 

- A �egião mais leiteira de Portugal está lo
calizada entre os rios MondéÇlo" e Minho, sen
do o Aveiro o centro principal. - A firma tem 
usina de pasteurização e sua principal fábrica 
de lacticínios em Vai de Cambra, ·0 320 km da 
Capital. Esta fábrica produz leite em pó, 
queijos, m::mteiga, ácido láctico, caseína, etc. 

- Entre as associadas se encontra a usina 
de pasteurização "Vigor" instalada em Sintra, 
que recebe leite tipo A de quatro estábulos 
em Sacavem, Vila de Franca de Xir�, Seixal e 
Sintra (0 estábulo desta é de propriedade do 
CJnde ce Paris, pretendente ao trono de Fran
ça). Esta usina recebe 5 mil litros de leite 
por dia. 

- Cada operário ganha diáriamente, 50 a 
70 escudos e gasta cêrca de 3 escudos em 
leite. 

- Precos ao consumidor, engarrafado nos 
postos ,,; 3 40 escudos - a domicílio = 3,60 es
cudos - a' granel (em bilha ou latão) 2,90. 

'Em geral, o preço atual do leite é o mes
mo de durante a guerra. 

Entrevista com o sr. Serafim Sousa Figueire
do - diretor geral e sócio da organização, e, 
obtencão das seguintes informações: . 

- mais de 30% da produção total d? país 
são r,ecebidos nos estabelecimentos fabriS des
ta firma. Isso corresponde á média de 60 mi
lhões de litros de leite por ano. 

Entrevista com o sr. João Ferraz, Chefe da 
Seccão Técnica e Propaganda e obt.enção de 
info'rlTl:Jções gerais �ôbre indústria leiteira. 

- Central PasleurizaClora de Leite de Lisboa 
(C.P.L.L.) -' em Campô Pequeno - visita em 
com;Janhia do sr. João Ferraz. Entrevista com o 
.'ir. Dr. Antônio Santos Lo.p,}s - Sub-diretor 
tócnico (na .ausência do Dr. Ignacio dos San
tos, diretor) e obtenção das seguintes informa
cões: 
. - a capacida'de da usina é de 100 mil litros 

por aia; 
. :- o leite provém de 4 concelhos dos arredo
res de Lisboa: Mafra (a 40 km), Loures (a 10 
km), Sintra (a 30 km) e Oeiras (a 5 km). Todo 
o leite vem de um círculo de 50 km ao redor 
de Lisboa. Os -postos industrializam os exce
dente3. O leite já vem padronizado a 3% e 
refrigerado em postos de. coop·erativas de 
produtores. A associação des.tas cooperativ{]$ 
constitui a UCAL (União de Cooperativas de 
Aba�tecimenlo de Leite de Lisboa), situada em 
Loures. - A. Central pasteuriza o leite recebido 
da UCAL e lhe devolve pasteurizado, para v.en
da, cobrando uma taxa de 30 centavos de 
oscudo por li,tro. (Cr8 9,00 por litra, ao câm
bio alua 1.) 

O estabelecimento da UCAL em Loures es
lari;iw leit., de consumo. 

- A Central está recebendo atualmente 67 mil 
litrosldia, chegando em outubro a 75 mil. 

- Os po,tos de refrigeração são fiscaliza
dos pelo Ministério da Economia através do 
O::"(:;;or'o Geral co:; Servicos Pecuários. Em 
Li�boa, a fiscalização está a cargo do Câma
ra Municipal. 

- Es;ado higiêni"co do lei!e cru :1:1 recepção 
da usina: Breed = 2 milhões. Colifonmes = 
positivo em 1110 000, ás vêzes 1/100 000. Aci
dez = até 18°0. 

Nõo é executad:; o crioscopia, e sim, a re
fratometria pelo sóro cálcico. 

Resazurina = 6 unido Lovibond em 10 mino 
Reduta�e = cêrca de 3 horas. 

Leite pasteurizado = carga bacteriana (na 
saída do past·eurizador) = 300 a 600 germes. 
Coliformes = negativo em 10 ml. No engar
rafado = 1 200 germes e coliforme negativo em 
0,1. Fosfatase (método Kay-Grahm) = 1,5 a 
1,8 uno 

- . Detalhes técnicos: pasteurização em pla
cas APV a 80°C ,por 30 segundos; 

- piso da usina em ladrilhos de ferro trian
gulares, com relêvo losangular na recepção. 
Est,eira rolante ao nível do piso para latões. 

- Amplas salas para recepção, lavagem de 
'latões, etc., inclusive recepção de fr.ascos, en
garrafadeiras (UDEX), lavagem, etc. 

- Poucas separações, e tôdas com paredes 
baixas, azulejadas e o restante em vidro. Au- ,-; 
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sênci{] de telas e de môscas. Mármore no chão 
nas salàs interrias. Portas ··e po.rtais em aço 
inoxidável. Imenso exaustor de' ar.' Câmaras 
para leite engarrafado, com. capacidade de 
40 mil litros. . ' 

-, Limitação .dã validade do leite em 48 ho.-
ras opós engarrafamento. . • � Todo o pátio exte'rno revestido de para� 
lelepípedo .de perfeita colocação. 

- Prédio nôvo, construído há 4 anos,. pelo 
Govêrno. Custo total da instalação = 30 mil 
contos .lou 30. milhões de escudos que corres
pondem a 9.00 milhões de' cruzeiros, ao câtn
bio atual). 

'Dados gerais - Leite consumido em Lisboa: 
VIgor - cêrca de 6 000 litros/dia; comum 

(pasteurizado) - 70 000 (distribuídos pela UG:AL); 
cru = (a granel) - 20 000; Total do consumo 
= 96 000. 

Suíço · (Emmental) em pe 
daços . . . . . 90 
cabreiro especial (de leite 
de cabra) - pequenos . . . 20 
Tomar (frescal, pequeno, côr bran
ca, de leite de cabra) = 9,8 a dúzia � Vários qúeijos - Alverca . (42); Lanche (38); 

Alcobaça (30), etc. 
- Manteiga :... em pacotes = 840 o kg 
- Margarina - em pacotes = 22 a 23 
- Leite "Vigor" .cru· 3805 - no estábulo, 

por litro; . 

'pasteurizado =: 582 e� frasco de vidro 
de 1 . litro 

. 

pasteurizado = 68' - em frasco de meio litro 
(ainda não há leite em embalagem perdida 

em ,PortugaL). 

População de Lisboa ,:, 1 milhãó de pessoas. Dia 29/8/62 Consumo "per-capita"/dio = nos arredores . 
de 100 ml. - '

Exposição Agro-pecuária. da QUinta da 
- Ministério da Economia - Junta Nacional Boiça - ,Estrada de Unhos - Sacavem. Proprieo 

de IProdu,tos Pecuários - Rua Castilho n.o 20. tário - sr. Caetano Beirão da Veiga. Admi-
Entrevista com os srs. drs.· João Geraldo da nistraaor _. Téc: Agrícola Sebastião Salles Ma-
Maia, Aldovino Lucas (Presidente:'" veterinário) deira. Veterinário - dr. Prof. Costa Guerreiro. 
e Vieira de Sá, Técnico ,da Junfa.Entendimen-

. Granja leiteira (correspondellte ao nosso ti-
tos sôbre dados estatísticos, fotografias e in- po A) a 5 km de Lisboa, com 267 hectares. 
formações gera'is da indústria leiteira de Por Produz cêrca de 2 800 litros ·de leite por dia, 
tugal. _ .  em 2 ordenhas. Manda produto refrigerado, 

. \ em latões, á Cenlral Pasteurizadora "Vigor" 

Auto-caminhão térmico da Usina VIGOR 
(também em Portugal há VIGOR), associa
da da grande organização lacticinista MAR
TINS & REBELLO, coletando leite na mode
lar "Quinta da Boiça", em Sacavém. Por
tugal. . 

Preços de lacticínios no mercado varejista 
(escu'dos por kg) 

- Queijo 'Evora (pequeno, de leite 
de ovelha, duro, de ralar) = 32 a 36 
Flamengo (ou tipo ,Edam, 
correspondente ao 'Palmira" = 32 a 36 

em .Sintra (perto de Ericeira). Es.tabulação per
manente, com 2 horas de campo (exercício e 
recreio). Raça Turina (ou Luzolandesa) - va
cas grandes, altas e volumosas) com produ
ção média diária, de estábulo de 10,4 litros/ 
9ia (incluindo as sêcas). 270 vacas sendo 210 
em lactaçõo. Mantém-se 20% de vacas sêcas. 
Não se admite vaca com menos de 17 litros! 
dia, em média. A média geral da? vacas em 
lactacão é de 17 a 20 litros/dia. Há contrato 
de e'xclusividade de . fornecimento de vacas 
nortenhas, com privilégio de restituição, por 
compra por 6 500 escudos ao fim de 5-6 anos. 
O preço de uma boa leiteira (vigorante há 
mais de 10 anos) é de 7 500 escudos. 

- A Usina "Vigor" localizada em Odrinhas 
(entre Sintra e Ericeira), a 13 km de Sintra e 

a 32 de Lisboa, beneficia cêrca de 6 500 litros 
por dia, em aparelhagem Silkeborg!Stassano. 

Estábulo - dois amplos, com 4 fileiras de 
animais, com divisões de ferro e "cornadis"; 
vidros azuis, luz fluorescente; paredes intei
ras (fechadas). Animais alimentados com verde 

(bersim e milho), sem silagem. -Ração de con
centrado: farelo de amendoim, côco e palmiso 
te; cereais e sub-produtos sais minerais, cál
cicos, etc. Preço da ração = 1880 por kg. Não 
se usa feno (fica muito caro). 

da serra (curado) - Mafi 
ou outras marcas . . . . 
de ovelha especial (seme
'Ihante ao Minas duro) . 
Castelo Branco (semelhan
te ao nosso Parmesão) . . 

Inseminação artificial = semen gratuito, for
necido pelo Estado, com 95% de fecundidade. 
Dispõe, além disso, ·de 3 touros para semen. 
Ordenha manual, cabendo 14 vacas para cada 
retireiro. L" ordenha ás 11 h. e 2." ós 23 Ih. 
Cada ordenhador ganha 40 escudos por dia, 

36 {] 46 além de casa e 1,5 litro de leite. 
Leite = gordura de 3,8 a 4,2%. Tratamento: 

25 a 26 ordenha, pesagem em balde, filtração (filtro 
Johnson); refrigeraçãó em cascata (água + 
glicol) a 2% - acon'dicionamento em latões. 40 
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Eventualmente em tanque isatérmica.· Câmara 
fria com expansão direta. 

Contrôle sanitário do rebanho Tubercul!-
nização. Soroaglutinação e exames de maml
te. Vacinação (carbunculase e doenças de 'b.e
zerros). Não vacina 'cohtra brucelose. AS�I�
tência veterinária 2 vêzes por semana. :Eflcl
ente cuidado com bezerros. Venda de vItelas 
a 12S o kg de pêso vivo. 

- Direção Geral dos Serviços Pecuários 

- Servico de Assistência Técnica e Vulgari-
zacão - ·dr. Emiliano da Casta, chefe e dr. 
Titó Henrique, ,Chefe dI? Serviça. de lactolo
gia. 'Entendlme.ntos <;0J!! este� tecnlcas e obten
ção dus seg.umtes mto�maçoes: . - Zonas leltell'as - eXIstem du.as Imp9rtante�, 
em ,Portugal, as de Evora e de Aye!ro. ·Fa
bricas de' lacticínios - .at� 1940 exlsham 500 
fabriquetas. Atualme�te. eXlstef(l poucas orga
nIzações 'que mdustnal!zam' 1�lte. (sem contar 
as usinas) No Norte eXlstef(l f�bm;as que :rece
bam diàriamente até 50 mil litros: Martins & 

Tipo 

A 

B -

Cru 
carga coliformes 

1 30 000 ,- nego 0,1 
2 redutase .min. =-4 h 
3 

Dados gerais: Consumo ,per/capita = 20 li
tros por pessoa/ano. Produção total = 400 
milhões de Iitroslano. 50% 'para consumo. 

-Indústria leiteira nos Açores - .entrevista 
com o sr. M. J. da Silva Costa leite, gerente 
da lacto-Açoreana Ltda. de ,Ribeir!J Grande, 
Ilha de São Miguel, Açores - (conjunto de 9 
ilhas. Capital - São Miguel). . _ 

- Produção - nos �çores i: de 12� mllh�es 
de litros/ano, ,dos quaIs 100 mil para mdustna-
Iização. Área das ilhas - 2 SOO kmq. . 

Preço do leite - ao pro�utor - 1 S30; ,na USI
na = 1 SSO e ao consumIdor = 2$. Gordura 
= 3,So/0. . d i '  Indústria - lá existem 28 fábricas e ach
cinios sendo lS cooperativas. J:.. produção 
.lnual otinge: leite em pó = 2 mil toneladas,; 
manteiga = 2 mil ton.; queijo = 1 000 e ca" 
.eína = SOO toneladas. 

Gado - Holandês e Turiflo. Não estabulado. 
Aliment·ação baseada ·em pastos com poucos 
conc.enlrados. . 

Usina .dé p'asteurização - em S,,!o MIguel, 
bem instalado, com aparelhagem SlIkeborg e 

APV. . • 
Dia 30/8/62 - na Dinamarca 

·Em 
Copenhagué - entrevista com ? sr. O1,to 

Plett, Engenheiro d� Máquinas da SlIkeborg e 
obtenção dos segl!mtes dados: . _  

População 'da Dmamarca = ;I- �lIhoes e 60.0 
mil habitantes dos quaIs 1 mllhao e 300 mil 
em Copenhague:. . . . .  
. 'Consumo de leIte = 500 mil litros, .mcluslve 

creme de leite, em Copen'hague . . Exlstem 10 
usinas de beneficiamef)to na ,CapItal, sendo 
50% sistema Stassano e. o. resto, em placa 
comum, 

f b' . 
Vária5 firmas na Dinamarca a ncam equI-

pamentos para lacticínios: a Silkeborg, 'a De 

Rebello Lactolus6 Nestlé, Lactolime,' Suil, 
Mafi e 'Ucal}. A in�peção.é realizada pelo Go
vêrno. A bacia leiteir<l de. Lisboa compr�ende 
7 mil produtores, com produção de ate 120 
mil litros/dia em 2S0 postos de recol�a (de re
cebimento) e 5 postos de concentr,aça? (de re
frigeração) que pertencem a c;:oope!a.tlvas (M�-. fra, Loures, Vila Franca de Xlra, Sll)tra e Oel
ras). 

Tipificação do leite 

<I} Leite para consumo: 
1 - leite especial, pasteuriza'do, ·engarrafa

do, Iniegral (Vigor); 
2 - leite pasteurizado, engarrafado (CPLL) 

(corresponde ao nosso tipo C); 
3 - leitE' comum, pasteurizado, a granel (em 

latõesi; . 

b) Leite para indústria: 
Coniaqem bacteriana nas zonas de Lisboa e 
de Ev-ora: 

Pasteurizado 
carga coliformes 
10 000 nego em 1 ml 
30 000 no inverno 'SO 000 no verão 

·neg. em 1 ml 

Danske Mejeriers Maskinfabrikker, olém. da 
Niro e da Anhidro, ,especializadas em deshldra
tação. 

leite de consumo - 'quase todo é homoge
neizado, com 3,2% de .g�rd. ·em t�trapak, pa�a 
escolas. O leite · comum e padrOnizado o 3,8 /0 
e distribuído pasteurizado em garrafas cas
tanhas (ambar). ,Em médio, nas fazendas, o 
leite apresenta 4% de gordura, e e pago pela 
matéria gorda. 

A Delegação Brasileira em fren.te à' Ban
deira Nacional no meio de outras 50 has
teados no Castelo Christiansborg - em Co
penhague - sede das sessões do XVI Con
gresso Internacional de La cticínios. (Genti
leza do sr. Bruno Christensen, DO. Geren
te da Leco.) 

-. 
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. Há grande ,fabricação de derivados esteri
lizados, tais como: cfe"me com 9% de gordu: 
r.a; leite achocolatado, etc. O creme de mesa 
é pasteurizado a 90°C 'Ror lS segundos· (com 
peroxidase negativa). • Leites ,fer.mentados: yogurt - .pequena fabri
cação; quefir ainda· menos. O mais fabricado' 
é o "Ymel" - leite desnatado acidificado, des
sorado, adicionado de creme, e a 'seguir, ho
mogeneizado. 

Leitelho fbuttermilk} - sôro de manteiga ob
tido da bateção de .leite a 3,5%, prepa'r.ado es-
pecialmente para est<l finalidade. 

. . 

Detalhes gerais - latões quase s6 de alumí
nio, .de 20 e 40 litros. O,S% em ferro es.ta
nhado. 

Dia 31/8/62 - 2.a entrevist<l com o sr. Otto 
Plett e viagem, em su.a companhia, a · Hillerod. 

. Visita à Statens Forsogsmejeri '(,Estação Expe-' 
rimental de Lacticínios do IEstado) . . Entrevista 
com o Prof. J. Vilholm - laboratorista e obten-
ção dos seguintes dados: 

1. Organização = finalidade do Instituto. 
a) trabalhos de pesquisas sôbre lacticínios 

em geral; 
.b} rotina de fabricação de 'queijos, mantei

ga, leite ,pasteurizado, condensado e em pó _ 
destinados à venda; 

c} ·e5tudo e aprovação de novos ,aparelhos 
aplicáveis à indústria leiteira; " 

d} assistên'cia 'técni'ca aos industria.is lacti
cinistas; 

e} ensino em 'estágios de especialização pa
ra técnicos (porém, sem curso regular de en
sino). 

2. Funcionamento - a} os Proiiessâres e 
técnicos são pagos pelo 'Poder 'Público; b) a 
fábrica recebe diàriamente cêrca de 3S mil 
litros de leite :para pasteurização e industria
lização. Os produtos são vendidos e a rendÇl 
é revertida ao Instituto, em sistema rotativo. 

c) Há cobrança de taxa para teste de má
quinas (sistemàticamente exigidÇl nas unidades 
de pasteurização de 'leite de consumo). 

d}O Instituto pode gastar livr,emente até 
determinada 'quantia. 

e) Certos equipamentos são comprados e ou
"Iros são ·doadospela indústri.a de maquinaria, 
como colaboração. O Govêrno subvenciana 
com cêrca de 1 milhão de coroas por ano 

(perto de lS0 milhõeS' de cruzeiros). 
3. Prédio . - amplo, antigo,. com secç:ões se

paradas para cada finalidade, lacalizado nu
ma granja leiteira a 35 km de Copenhague. 
Duas granjas leiteiras per.fencentes ao Estado 
fornecem 'Ieite ao Instituto (êste recebe leite 
de vá60s produtores). 

4. Instalações -' Recepção - com instalações 
para receber leite em. carro tanque e em la
tões .de alumínio (de 50 Htrtos). Balança de 
pesagem e tanque de recepção (de aço ino- . 
xi'dável). 5 conjuntos de pasteuri:zadores - 2 
Silkeborg (73/1S) sendo um com Stassano; 
Paasch, Kolding e Alfa-LavaI. Um dos pasteu
rizadores (o maior) é Silkeborg, ultra moder
no, com sistema de contrâle automático. Con-

junto' de centrífugas padronizadoras de várias 
marcos. 

Fabricação de manteiga - matur,ador de 
creme; fermenleira; 3 batedeiras pequenas, 
de aço' inox. Silkeborg; máquina de empaco
tar. (Técnico de fabricacão sem nada de es� 
peciClI).. . . '  . 

Fabricação de queijos: 5 tonques de aço. 
inoxidável com mexedor mecânico, marcas 
Kolding, Paasch, Silkeborg e Maglekilde. Fôr
mas de ,aço inoxidável diversas para cada 
tipo da queijo. Prensas de ferro, tipo <llavan
ca, múltipla. Salga em 'salmouro a 14�C e a 
22°Bé. ·Cura em salões refrigerados. 

Tipos de queijos - Mini-finbÓ· (semelhante 
ao Cobacó); Samsõ (Estepe); ,Malba (Reino); 
Danbo (prato) e fundido (adicionado de con-
dimento). . 

Fabricação' de queijos sem detalhes técnicos' 
especIais.} 

Leites deshidratados - conjuntos de evapo
ração Silkeborg (de 600 'Iitros/hór,a); de con
densação; de secage'm (em 'spray' Niro) e 
máquinas auxiliares. 

Usina PasteuQ, de Hillerod - beneficio cêr
ca de 2 000 litrosf.dia, num conjunto Silkeborg/ 
Stassano. Prédio no mesmo teHeno ·da cosa de 
morádia, ao nível da rua.' 
- Estábulo leiteiro "'Rosmose gaard" - visita 
para obtenção de dados: 

Chácara com 28 hectares onde são criadas 
26 vocas dinamarquesas vermelhas. Estábulo 
velho, muito limpo, de alvenaria. Teto de 
telhas de concreto. Sala de leite de 2,5x2,S m,' 

. ianelas envidracadas. Maternidade. Vitelaria. 
Sala de .rações.· Plataforma para saída de es
trume e camas usadas (que servem para 
adubo). 

Sala do leite - limpeza boa, com aquecedor 
elétrico para água de lavagem. Pequeno re
frigerador de cascata a água. 2 -ordenhad.ei
ras mecânicas. Todo o serviço é feito pela fa
mília, tendo um ajudante. 

Leite - produção média por vaca/ano = 
5 200 litros com 260 kg de gordu'ro. Estabul<l
ção permanente de outubro a abril. Semi-es
tabulação no resto. 

Produção anual - em média, 120 mil litros . 
Gordura = média de 4,2%. 

Alimentação - silage� de beterraba, com 
adicional de torta de oleaginosas na base de 
700 a 800 kg por vaca/ano. Preço da forragem: 
70 coroas por 100 kg, ·ou sejam 70 ore por 
kg (cêrca de 80 cruzeiros). Preço do leite: 43 
a 4S ore, com '4,S% de gordura. 

Economia - o proprietário ,não considera 
bom negócio a produção de leite. Prcisaria 
mais de 10 ore por litro (c�rca de (:;r$ 12,00). 

Generalidades sôbre a indústria leiteira da 
Dinamarca. 

Entrevista com o sr. Inar Petersen, da Es
tação IExperimenJal .de Hillerod: 

População da Gran-Copenhague = 1 300 000 
habitantes; só da cidade = 900 mil. Populo
ção da Dinamarca = 4,6 milhões. 

Produção de ·Ieite ,-' 5 milhões de litros/ano, 
dos quais 12% pora consumo; 12% par<l queic' 
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jos e 5% para condensado. 58% do . leite des
natado 'são destinados à alimentação de por
cos. 
Salários - o Diretor do Instituto Experimental 
de Hillerod ganha 4 200 coroas por mês; um 
pesquisador, cêrca de 1 700; uma pessoa da 
classe média 1 500. >Dificilmente se encontra 
quem ganhe menos de 1 000 coroas por mês 
(ou sejam 'Cr$ 120 000,00). 

Entrevista com o sr. Dr. Nits O. Mogensen 
- Técnico do Mejerikonroret, de Aarhus: -
existem 'na Dinamarca cêrca ·de 1 630 fábricas 
de lacticínios �incluindo usinas} .das quais 1 350 
são cooperativas. 

Fechcmento de fábricas pequenas - por mo
tivo de ordem econômicCJ., está sendo fechad'a 
uma fábrica de lacticínios .por semana. Já fo
ram .fechadas perto de 150 nestes últimos onos. 
Estudos econômicos demonstraram que a ren
tabilidade de' um estabelecimento de lacticínios 
só ê aceitável nos limites de 30 a 50 milhães 
de litros/ano. Determina-se numa região o ·nú
mero de fábricas a serem fechadas de modo 
a que êsle volume de leite seja recebido num 
só estabelecimento tecnicamente instalado. O 
Govêrno ,proporciona os meios para conse
cução dêste objetivo. . 

,Produção de leite - redução do número de 
va::as com aumenta da produção. Dada a es
oassez de mão de obra e seu alto preço (até 
6.5 coroas/hora) os fazendeiros são obriga
dos a ·trabalhar com o menor número de va
cas de alta produção. 

Técnicos em lacticínios - na Dinamarca há 
folta de técnicos em lacticínios. Poucos gos
tam dos árduos serviços de fabricação. As 
escolas têm vagas sobrando. 

Dia 5/9/62 - Excursão oferecida pelo sr. 
Bruno Christensen a Skibby e Skuldelev-Selso 
- Visita à granja da sr. Knud Verner Christen
sen em Selbredsgaard, a 45 km de Copenha
gue. Area de 19 hectares, inteiramente culti
vados com trigo, aveia, centeio, cevada, be
terraba, ,trevo e alfafa. Pastos. com duração 
de 1 ano, cultivados em rotação. Cêrca de 
arame eletrificada. Estábulo de construção tí
pica, num retângulo ·00 lado da casa de mo
radia (para facilidade de acesso) . .ordenha no 
estábulo. Sala do leite com refrigeração a 
água. Sala de rações. Sala de picação de ver
des e preparo de ração. Tudo em conjunto 
com criação de porcos,. porém, sem promiscui
dade. Rebanho = 14 vacas leiteiras Jersey e 
Vermelhas dinamarquesas. Produção - vacas 
Jersey = '12 litros/dia com 5,2% de gordura, 
e Vermelhas = 20 litros/dia com 4,3 a 4,5%. 
Há vacas excepcionais que chegam a 40 kg 
de leite por dia. Rentabilidade - o proprietá
rio não considera rendosa a produção de leite. 

Visita à Cooperativa de Olavskilde - rece
be leite de cooperados e remete a Copenha
gue. Fabrica queijos e manteiga do exceden
te. Pasteuriza pequena quantidade para con
sumo local. 

Fabricação de manteiga pasteurização do 
leite a. 1100·C, desnate a 500e. Pasteurização 
do creme a 8S°e. ·Refrigeração a 6°C, 2 ho
ras antes de bater. Aquecimento a l�C. Fer
mento láctico 4%. '8at·eção a llQC no verão e no 
inverno ·0 16°C com refr·igeração a 6°e. 3 .10-
vagens (considerada excessiva constituindo um 

dos' fatôr!,s da' intensificação da côr muito 
amarelada da manteiga - por perda' de ele
mentos que influem na manutenção da côr 
mais clara. 

Dia 6/9/62 - Excursão oferecida pela Niro 
Atomizer Viagem a Kongstedlung, perto de 
Nilose e v·isita à . fábrica de lacticínias da 
" Kongstedlung Mejeri "Irma", que recebe 35 
mil litros /dia de leite, .e creme de '26 ·fábri
cas (lO mil kg/dia). Produz cêrca de 9 a 10 
toneladas/dia de manteiga. Aplica cêrca de 
20 mil litros de leitef.dia na fabricação de 
queijos. . 

Prédio ultr·a-moderro; paredes e portas de 
vidro; azulejos em tôdas as paredes, de vá
rias côres. Cantoneiras de aço inoxidável. Ar 
condicionado. . 

Recepção de leite - com retirada automática 
de amostras. Resfriamento em aparelhos de 
placas de várias marcas .(APV, Kolding, DDM) 
e ·armazenamento em 10 tanques de aço inox., 
emparedo dos com capacidade de 15 mil litros 
cada (para manter 2 tanques va71ios para os 
trabalhos de limpez.a e evitar espena de leite). 
Não se usam latões plásticos para leile. por 
sua pouca 'resistência. 'Não aprovaram na 
prálica. 

Pasteurização - para queijo 74-75°C; para 
creme - 1.0 pasteuriza-se o leite a 90°C, e 
depois, o creme a 105°C - isso para que o 
leite desnatado vá aos porcos devidamente 
pasteur·izado. (I: proibido dar leite cru aos 
animais.) Refrigeração a água e salmoura. Ex
cessiva canalização para movimentação do lei
ta entre as secções. Pias em ,tôdas as salas, 
com águc quente e fria, sabão e toalha. 

Manteiga - 2 tipos - sem sal e salgada com 
0,8% de sal. Manteiga muito amarela (muito 
branca no inverno). Maquinaria -no .mais mo
derno padrão. 

Queijos - 4 tanques de 5 000 litros cada 
(Kolding) com mexedores automáticos. Tempo 
de fabricação dos queijos = 2 horas. Salga 
e'n tanques de azulejos com salmoura refri
gerada. Queijos recobertos com sal fino. Ma
turação - 2,5 a 4 meses. São fabricados Dan
bo (com cominho) e Maribo (massa de Prato 
com buracos mecânicos). Maturação de quei
jos ·embala·dos ou envoltos em película Plio
film e acondicionado em caix,a de papelão, 
em sala quente, por 6 sema-nas. Virados me
cânicamente 1 vez por semana. 

Defumação - em pequena cabine metálica, 
onde pó de madeira (faia) é queimado. Ex
posição á fl{maça por 2,30 horas. 

Detalhe de maquinaria: preferênci<l a uma 
série de pequenos compressores a uma uni
dade grcnde. 

Visita a uma granja em Munkebjergby, com 
estábulo leiteiro (tipo B), com área de 40 hec
tares, dispondo de 50 vacas leiteiras em lacta
ção e 50 sêcas (novilhas e prenhes). Produ
ção média diária = 600 'litros -no inverno e 
700 no verão. Preço do leite: 43 ores com 
4,5% .de gordura. Valor de uma vaca boa 
leiteira. = 1 500 coroas. Ordenado .de um bom 
retireiro = 15 mil coroas por ano. Estábulo· 
de un.s 20 anos; piso cimentado, paredes <par
cialmente azulejadas; mangedouras ao nível' 
do piso, canaleta com rampa, divisões de ma
deira. Dispositivo elétrico para choque no 

. -. 
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garrote, obrigando a vaca a satisfazer suas necessidade,:; fisiológicas (urinar e 'defecar). Ordenha mecanlca. Sala de preparo de racões. Não usa silagem. 'Um retireiro toma contó de· 50 vacas. Condições de trabalho ex·celentes. 

Viag . e
"
m a R,ingsted e visita à secção "leiJe em . po da Syelland-Andels-Osteriet - cóm conlunt� Niro para leiite em pó desnatado. Ob!ençao de detalhes da instantaneização forneCidos pelo 'Prof. Rasmussen - o leite em p? com'!.m, de 2.6°I?de gondura é de demorada dlssol�çao dom�slica 'em água, pela presença de 9ranulos mUito pequenos (menos de' 25 mi-. cra de diâmetro). Verificou-se que em se aglof!lerando partículas haverá aumento de soIubi� lidade, mesmo sem ·aplicação de lecitina. 

>Dia 7/9/62 - el)1 Cõpenhagu� - Visita à Anhi
dro S:A., no 'bOlrro Gladsakse. Entrevista com 
o sr. I. Aagaard Fausi-ng para obtencão de 
detalhes sôbre· instantaneizacão do le'ite em 
pó pelo sistema Anhidro. . 

1 - pré-tratamento 'do leite cóncentr·ado para formação de cristais de lactose. Operação em tanque de .aço inoxidável onde o leite fi� 
C{] parado a 10-15°C por 4 a 8 horas (.Ieite desnatado, com 42-45% . de e.s.!. ou ' integral com 48-50%). 

2 - .oessecação - obtencão de duas variedades de pó - uma comum, com partículas de ' f!lenos de 60 rryicra, que é a de menor solubilidade! que .alinge 15%, e outra, de solubilidCOJde IOstantanea, com partículas de 120 a 125 micro (85%). 
3 - separação d�s duas variedades de leite - em separador automático, a jato de ar quente. . 
4 - Retôr-no ·do leite em pô micropulverizado (15%) e redissolução e secagem em conjunto com a parte entrante. 

_Observaçã. o: não � processo de' aglomera
çao de parlJculas. A IOstantaneidade se baseia 
na. formaçã? primária de grânulos maiores. 
Leite de ,maior densidade, com pêso específi
co sem diferenciação do normal. Não fica 
f?fo. Há 2 .fábricas em funcionamento neste 
sistema - em Kalenborg, Dinamarca e outra 
na Suécia. 

I?i.a 
8/9/62 - em C;openhague - Visita á Trifolium MaelkeforsynlOg = usina de beneficiamento e fábrica de lacticínios fornecedora ao P�lácio Real. Sociedade' 'anônima recebendo ·Ielte e . creme de 70 fornecedores. O mais dist9nte _ fica a �O km. 130 mil litros/dia. Pasteunzaçao a 75 C e engarr·afamento 

em frasco ambar de vários tamanhos. Para crianças o leite é ·homogeneizada e embalado em Tetrapak, em pacotes de 1/4 Ide litro. \ 
. O creme vem .pasteuri71ado das usinas filiadas. I: repasteunzado na Capital. Há 3 variedades de creme: chantilly de 32 a 38% de gordura; o "cof,l'ee-cream", para café com 18-20% de gordura, e o esterilizado, co'

m 9%. 

adição. de creme até 3,5% de .. gordura. Embalage!,! em rpacote de papel parafinado. . Leltelho (Buttermilk) - é o produto resultante . da· batedur·a de creme especialmente preparado, de 7 a 8% de .gordu.ra, <Fermentado a 8D-81°0, à temperatur-a de 9-10°e. �reços do leite: ao fazendeiro: leite com 4,2 /0 de gordura e 4 horas de redutase (80% com.. 'a média de 30 mi>l germes, em plac-a) = 53 ores, com 3 horas de nedutase 52 ores' 
. ' Preço do c\eme - 38 ores por kg de m'

aténa gorda aCima po preço da manteiga no' atacado; . 
Preço de queijos: no atacado - 2,85 a 2,95 coroas . . 
Pr·eço de manteiga, no consumo' = 7 coroas. Para a expc:ntação o preço é de 5 coroas, visto que o. Gover·no 

subvenCIOna a exportação de manteiga. . .  
Ope. rá,rios: .450 homens t!,abalham na Usina, na media de 7,30 .horas/dl·a. 25 são técnicos com ·0 mesmo ordenado dos operários, ganhando ·325 coroas/semana. Mulheres ganham· 220 coroas/semana. 

U�inas na 'Capital - 12 usinas abastecem a Capital! s!"lf.1do 3wandes: Trifolium, Enighden. (que sl,!Jnlflca União) e Solber. ,Estas distribuem �rca de 80% do leite, em regime de cooperaçao ou zoneamento (uma zona para ccda uSina). 

'(ista de cC?n;!1nto da exposlçao de máqumas espec/Q/izadas para lacticínios no 
"D?iry Show". As pr.incip.ais fábricas de

' 
máqUinas para indústria leiteira da DinamarC? se fizeram representar, cumulando os vi

sitantes de tôdas as atenções, dando detaIhadamtne explicações perfeitas sôbre qual
quer assunto consultado .. (Gentileza "do sr. 
Bruno Christensen, DD. Gerente da Leco.) 

"Ymer" - ,leite fermentado resultante da mistur-a em homogenizador, de coalhada de leite desnatado, pasteurizado e >fermentado, com 

Yis,ita �o . "Dairy Show" - exposição da in
dustna lelte.lra organizada ,pelo XVI.° Congres
so Inter.naclonal !de Lacticínios. Obtenção de 
dados s�bre "polarização" que é o tratamen
to do ilelt� pelo calor, 'na seguinte base: . - ,aquecimento em tubos mergulhados em 
água quente (sistema Montana) até 70°C; 

I 
I 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



'Página 1 0  MARÇO-ABRIL Ex-Felctiano 

- atomização, sob pressãa em 3,7 atmosfe
ras de vapar, á ' temperatura de 145°C (ande 
o leite é lavado); 

- passagem em vÓcuo, a 73°C, onde é reti
r·ada a água de lavagem pelo condensador; 

- passagem pelo homogel1izador; 
- ,refrigeração a temper.atuTO desejá.vel con-

forme a máquina de embalagem, e embala
gem, de preferência, em Tetr�pak. 

Obs. - a origem da palavra '�Palarização" se 
atribui ás inicicris da nome do seu inventor 
P. A. Laguihlarre .. 

Dia 10/9/62 - Visita á Niro Atomizer, em 
Gladsaksevey (305 - sobar§ = Great Copenha
gue). Entrevista com o sr. L A. Fausing e' ob
tenção das seguintes informações sôbr.e InS
tant·aneização: 

- o leite instantânea vem sendo. estudado, há 
cêrca de 2 anos. Existem dois processos - o 
direto (srraight through) que vai do .Ieite ao pó 
instcrntâneo, e o de umidificação (r·e-wetting) 
com ·a fase intermediária de conglameração. 
O processo Niro segue o segundo . sistema. 
A questão da cristaliz·ação da :Iactose ainda 
é discutível, pois exige permanência do leite 
a temperaturas (25°C) capazes de diminuir suo 
qualidade. !: indispensável o "seeding", ou 
seja, a formação de cristais. A .Iecitina seria 
admitida como auxiliar da conglomeração, 
mas é proibida em vários países. Seu poder 
higrofílico tende a diminur a conservação 
do leite. 

Detalhes da tecnolagia: - o pó obtido pelo 
processo comum, a .temperaturas mais b<lixas, 
sai do "spray" com 6% de umidade e com 
grânulos de 50 a 100 micra. 

1.0 - aglomeração: entrada em túnel sôbre 
chapa per·furada ·atravessada por ar quente 
sob pressão, a 40°C, se ,leite integral, e a 55-
60°C se desnatado. Nesta fase a pó fica gros
so, cam grânulos de ·até 1 000 micra. O pó é 
mantido em suspensão em ar quente. 

2.° - dessecaçãa ou secagem - ar quente 
entre 7G- 1000C, conforme observaçães locais, 
é injetado no leite em pó, que o atravessa. 
Redução do teor de umidade para 2-3% no 
leite inlegral, 'e, até 5% no' desnatado. 

3.° - refrigeração - passagem em câmara 
de jato de' ar frio, ,de 25- 30°e. 

Observações ger.ais: 
- não há aumento do teor de oxigênio; 
- dispensável a gasagem quando em emba-

lagem de polietileno; 
:- lini'ite do consumo dentro do prazo de 2 

meses. 
- O custo 'de operaçãa sôbre o leite comum· 

não aumenf.a. Há ligeira econamia, pois, 
consome menos vapor, visto ser,em empre
gadas ·temper.aturas mais bab�as; 

- Aumento de ' volume' (perda de densidade) 
em .cêr.ca de 10% (no processo comum ame
ricano, o aumento é de quase 20%). 

Recinto da secção de queijos no "Dairy 
Show" - Exposição Dinamarquesa de Lac
ticínios - no "Forum", em "Julis Thomsens 
Plads". 

435 marcas de queijo dos diferentes ti
pos produzidos na Dinamarca, à vontade 
do yisitante para degustar quanto quíze
se ... 

- Observação - os bons queijos brasilei
ros estão no mesmo padrão dos melhores 
dinamarqueses! - (Gentileza do sr. Bruno 
Christensen, DD. Gerente da Leco.) 

Visita á A. S. Titan Separator - Entrevisto 
com o sr. Carl J .  larsen e observação sôbre 
fabricação de desnatadeiras de vários tipos, 
inclusive as' m<liores centrífiugas do mundo. 
A partir de certa .capacidade, as desnatodeiros 
são remetidas ·aa In.stituto 'Experimental de Hil
lerod para testes. Sàment.e as desnatadeiras de 
perfeito funcionamento são vendidas. 

Visita á AIS Atlas Maskinfabrik em Bal-
dersgade 3 - entr-evista com o sr. Back Nielsen 
e obtenção .de informações diversas sôbre má
quinas frigoríficas. As pequenas unidades pa
ra fazendas (Carnosta!) não são mais fabrica
das por anti-econômicas. 

Viagem a Malmo e a lund, a convite da 
Tetrapak. 

Dia 12 - Visita á Central leiteira de Hãlsing
barg, ,pertencente a uma cooperativa. Esta é 
a 7.s cidade em importância, na Suécia, com 
85 mil habitantes. O leite é padronizodo a 3%, 
e o orem e, o 12 e a 40%. Trabalham na Usina 
16 operários, com 8 motorist·as para distribui· 
ção. O consumidor mais distante fica a 2 km. 
Preço: ao produtor = 0,44 ore (coroa sueca 
a CrS 150,00) e ao consumidor = 0,92. . 

Detalhes: a Usina recebe 60 mil litros/dia, 
pasteurizando 40 mil, distribuídos em Tetra na 
cidade de 80 mi'l hcrbitant·es. O pagamento ao 
produtor é 'baseado na redutase com um' mí
nimo de 2h30. Entre um tipo e outro de leite, 
a diferença é de 10 coroas. 
- Conjunto de pequenos compressores em vez 

de um grande; 
. 
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- Limpezc' automática de máquinas com con-
!rôle á distância; . . 

- clarifixador - máqúina, centrífuga que semi
homageneiz.a' o ,leite e o  filtra. - Nenhuma 
máquina é fixa nó .solo, sàlidam'ente, e, sim, 
por int.ermédio· · de' parafuso. - 4 conjuntos 
:retrapak. ':" Desodorizador (sem' detalhes es-

. peciais). Teor de. gordura do leite na fazen-

. da = média de 3,8%. . . 
Viagem a Alnarp Visit·a. ao Alnarp State 

Experimental Dairy (Estação Experimental de 
lactidnios) 'que funciona ,nos mesmos moldes 
dos de Hil,lero·d. Entrevist·a com o sr. Ernst 
Gunnar Samuelsson�' 

Detalhes do' VTIS Vacu-therm-instant-ste-
rilizer, em experiência, montado em 20/8/61. 

. Emba;lag.em em Tetrapak. O leite dura 1 mês 
à temperatura ambiente,' e, cêrca d.e 2 me-
S·3S em geladeira. , . 

Viagem de volta a liJnd e visita, nos orr.edo
r'es desta ·cidade, á Alfa loval uma' das 12 
fábricas do grupo, na Suécia, onde trabalham 
800 operários dos 18 mil que o grupo emprega. 
Observações sôbre maquinario de f.abricação 
de desnatadeiras, pasteurizadores de placas 
e aecas diversas. 

Detalhes - pasteurizador de placa ;pilôto, ?e 
capacidade de até 110 .lit·ros hora, especlOl 
par;J fazendas. Conjuntos de .tratamento da 
leite no vácuo, a altas temperaf.uras: VTP = 
Vlacu-therm-pasteurizer; VTS. = Vacu-therm
pré-sterili;z:er, e, VTrS Vacu-therm-instant
sterilizer. 

Visita à Tetrapak nos arredor�s de Lund 
e observacões sôbre: 

a) prepa'ro do pape'l - bobi'nas de papel es
pecial, feita com madeira própria, com máqui-
nas da própria firma; ' ' 

- laminação, ·aplicação de palietileno (a 
quente, a 200°C) 'para ··formaç.ão de camadas, 
de 1 a 3 conforme a caso. Papel fina (pou
cas camadas) quando se trata de aplicação 
em pequenos volumes. Em geral, no Brasil, o 
papel é duplamente laminada. . . ' 

Impressão - rotulagem com tinta propna, 
com clichê artístico. 

- revestimento de parofino. 
b) Testes de 'máquinas Tetrapak - com água. 

Tôdas as máquinas são ?ubmetidas a rigoroso 
test antes de vendidas. 

c) Refôrço da comada de p'olietileno quando 
se destina a leite esterilizado. . 

Palestra do sr. Rausing, diretor-presidente, 
sôbr.e histórico da organização Tetrapak .e sua 
evolução. A firma dispõe de fábricas na Sué

. cio (Lund) na Alemanha e no ,Paquistão. 
Dia 13 - Viagem a lunnarp .e visita à Os

tedensmor (fábrica de manteiga) do distrito de 
Osterlen. Esta fábrica recebe creme de 18 fá
bricas de lacNdnios das quais 17 pertencem à 
Skéine Dairy Association. Estas recebem cêrca 
de 126 mil toneladas de leite por ano, das 
quais 92% se destinam à fobricação de mantei
ga. �sta fábrica começou a funcionar em 5-12-
1960 produzindo no 1.° ano 3 200 toneladas de 
mant.eiga, passando a seguir a 5 mil. Palavras 
do gerente: centralizar é diminuir o custo da 
produção e melhorar a qualidade. A centrali
zação irá r.eduzir o .número de fábricas - de 
17 para 3, dentro de 10 anos. A fábrica mais 
afasta�a fica a 20 km. 

Detalhes tecnológicos. O creme é recebido 
com 2 horas de idade, já de leite pasteurizado: 
Pastéurização . em placa a 95°C e refrigera
ção a 5°e. Elevação a 20�C para maturação 
com fermento oté pH 4,6. Bateção em batedei
ros de ·aço ·inox., de 2 000 litros cada. lavagem 
só uma vez, com água 'a 8°e. Aproveitamento 
das proteínas da água antes da saída no es
gôto. Uso de depósito de ·aço inox. com pa
rafuso sem fim, no fundo, para colocação 
da manteiga na máquina de empacotar. Emp'a
cotamento mecônico de 1 a 15 kg: Todo o ar 
que entra na fábrica é filtrado e' condicio-
nado. . 

Un:lO vez por semono é testado o ar exte
rior, em placa exposto por 10 minutos. - Man
teigó muito omarelada, salgada com 1 a 1,5% 
para .exportação; .consistência pastosa (não fir
me), cheiro e sabor relativamente'fracos. Mar
ca ".Run" com indicação no rótulo "ofiáolmente 
controlada" (Run-Mãrkt Mejerismor). 

Viagem a Skurup e visita á fábrica "Skurups 
Mejerifõreni,ng" e observações sôbr-e fabricação 
dO' queijo "Svecia" - .correspondente 00 antigo 
Préisrosl. 

Todo o leite é selecionado e pago pela re
dutase ,e pelo teor de gordura (prova de Un
dstrõ.m: 5 ml de 'leite + 5 ml de ácido sulfú
rico; mistura e centrifugação por 5-8 minutos). 

- leite pas�eurizado em aparelhagem de 
placas; coagulação e .cocção em tachas com 
mex·edor. mecânico de 5 000 'litros (tanques ci
líndricos ou retangulares) de funcionamento 
automático. Observações sôbre dessôro, retiro
:la da mossa que é bombeada de um lado 
e sôro para olJtro (que é desnatado); � prensogem em prensa 'hidráulica múltiplo; 
salga em .tanques de salmoura com azulejos; 
maturação em cômaras frigoríficas. O queijo 
Graddost (queijo-creme) é curado envólto em 
película de polietileno. Tempo de maturação: 
Prastost - 5 a 6 meses; Herrgardsost - 4 m-e
ses ·e  Groddost - 2 meses. 

Todos éstes queijos são rotulados com a mar
oa "Scania", e apresentam: 

- Herrgardsost = 45% de gordura e 4 me
ses de cura. Aproxima-se do Gruyére massa 
m lcia, olhos grandes, picant-e adocicado. 

Groddost (queijo creme) - com 55% de 
§ordura e 2 meses de cura. Maturação com 
película. Fôrma retangular (lanche). Olhos me
cânicos (próximos do Tilsit). Picante amargo. 
Com ou sem cominho: 

- ,Préistost I(queijo de ·Padre?) - cura de 5 a 
6 meses. !: o atual Svecia, semelhante a um 
Prato de 6 kg. Buracos mecânicos, picante ten
dente ao amargo. Alguns com cominho. 

Visita à granja .leiteira de Simontorp .:. Fazen
da Experimental do Tetrapak - para leite e 
venda de reprodutores. Area - 300 hectares. 
Início da organização em 1960. Estábulo ampla 
com piso de borracha, esteira rolante para es
trume, que passa de 20 em 20 minutos. 7 silos 
sendo 5 em cimento (com 1 500 toneladas ca
da) -e 2 em aço. Organização do projeto do 
Prof. Thomé e Swartlign depois de 10 anos 
de estudos, 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Rebanho de 250 animais, sendo 82 vacas em 
lactação. Criação de machos para venda. Or
denha mecânica, Alfa-lavaI .  leite de ótima 
qualidade - -de 10 a 1 000 bact. por mi l i l itro. 
r: vendido .em Malmo a 51 ore o l i tro. Au
sência de base econômica. Mais .lucro dá a 
venda de estrume preparado como ,adubo pa
ra flôre's, marca So'lsken (raio de sol). Rendi
mento por vaca : 20 kg ,de leite e 60 kg de 
estrume, por dia. O estrume preparado e 
deshidratado a lcanca 52 ore por qui lo. O pas
to cort·ado !por m6quina rende mais do que 
o pastado ;pelas vacas. Dispositivo e létrico Sô
bre o garrote da vaca dá choque no mo
mento em que a vaca se prepara para defe
car, fazendo-a ·afastar, ficando seu trazeiro 
ao nível da canaleta, ,onde cairá o estrume. 
Animais (touros) exportados para o Paquis
tão, Est. Unidos, etc. Semen 3 touros são 
submetidos à retirada de semen. O excedente 
da apl icação ,nas vacas da fazenda é cedido 
a um banco da "Svenska Mejeriernasriksfo
rening" (Associação Sueca de lacticinistas.) O 
touro vendido pelo maior preço a lcançou 26 · 

. mi l  coroas suecas e foi. para os Estados Uni
dos. - Estabulação permane·f)te. As vacas vão 
p ara o pasto no verão (de maio . a  setlambro) 
perra ' exercício. Não gostàm' de andar. 

o Inspetor Assis Ribeiro no "Reino da 
Manteiga" ! 7 026 amostras ' das melhores 
manteigas dinamarquesas, mantidas em bar
ricas refrigeradas em dispositivo especial, 
para exame dos visitantes - no ' "Dairy 
Show" de Copenhaque - a mqior exposi
ção nlUndial especializada em lacticínios. 
(Gentileza do sr. Bruno Christensen, DO. Ge
rente da Leco.) 

Dia 14 - na Dina!l1arca - viagem a Marslev 
(na Fionia) - Visita à fábrica de .leite em pó 
e queijos "Faok" de Marius Boel A/S -e' ob
tenção dos seguintes dados informativos : 

- Secção de leite em pó - só fabrica leite 
desnatado "spray" para biscoitos e panifica
ção. Matéria prima - trabalha com o excedente 
de ,outros estabelecimentos da firma, 30 mil 
l itros/dia. Tôda a maquinaria é marca Si lke
borg, i nclusive o "spray". Na secção de seca-

gem só . trabalham 2 operários.. Não uti l izam 
sôro na secagem nem n,a .fabricação de lerctose. 
Não dá lucro. Sôro dado aos f<lzendeiros pa
ra a l imentação ,de ·animàis é mais vantajoso. 
Leite em pó = goraura, O;9%'; umidade 3 a 4%; 
solubil idade = 0,1 <l 0,2%. Observação - infor
ma-se ter havido crise na fabriccição de l eit-e 
em ,pó na Dinamarcer, com prejuízo para os 
produtores de leite, ,em virtu,de da ·cessação da 
importação de leite em pó dinamarquês pelo 
Brasil. 

- Secção de queijos "Da,nablu" {Roquefort di
namarquês} - ' fábrica af]tiga, com pê direito 
de 2m20 fpara evitar oscilação de temperatu
ra}. 1 8 a 25 mil , l i tros/dia. Máximo da safrer -
de maio er ju lho. Dia de maior quantidade -
15 de junho. 

-Detalhes : leite + fermento + môfo + coa
lho. Trabalho de coagulação 'e com a massa 
sem diferenciação ,do clássico. Perfuração der 
massa com furador mecânico, <lOS 4 dias de
pois da salga. Cura de 6 semernas, em éâmara 
a 1 1°C ·com umidade de 90%. Lavar. Enxugar 
ao ambiente fnã'o passa pano}. -Depósito em 
cámara ,a 2°C. 'Embalagem em papel de alu
mínio e estanho. 

Viagem a Dolum - visita à "Dalum Mejeris
kole" - Escola Média de Agricultura e lacticí
nios. ' In iciada em 1862 por Christen Kold, como 
Escola Sup'erior, passou em 1 886 ,a Escola Téc
n ica de Agricu ltura, par Jorge Petersen. O es
tudante entra com 16 anos e f<lz 3 e meio anos 
de prática. Continua depois ,com 6 meses de 
teoria. r: um curso para gerente de fábrica pa-' 
trocinado pelos industriais interessados. Há 
curso de 9 meses, (curso extra) cujo primeiro 
será em setembro. Os estudantes que termina
re'11 êste curso podem seguir curso superior 
de agronomia ou veterinária. 

As fábricas de lacticínios que trabalham com 
5 a 6 'mi l lhoes de l i tros/ano (15 0 16  mil li
tros/d ia) se satisfazem com gerente dêste ní
vel. Para as o rganizações maiores, existem os 
engenheiros ,I acticinistas, diplomados em curso 
superior especializado (Mejeri ingenior). 

Observação - A usina de lacticínias da Es
cola, que pasteuriza leite especial para esco
lares, foi paral izader, a pedido da municipa
lidade, pelo fato de o leite distribuído pela 
usina de pasteurização local ser satisfatório. 
O leite da grernja da Escola é mondado à usi
na de Odense. Visita ao estábulo da Escola, 
com 16  vacas vermelho-dinamarquesas. O lei
te é entregue à usina local. 

Dia 15/9/62 - em Si lk-eborg - Visita às insta-, loções da Paasch & SHkeborg - fábrica de 
maquinaria para lacticínios, onde são feitos :  
pasteurizadores de  placas, refrigeradores, bom
bas, batedeiras de ·aço inox. e de madeira, 
tanques diversos com mexedores; maturadores 
,de creme, fermenteiras, ·aparelhos de condensa
ção e de secagem (rol ler e spray), etc. r: uma 
das maiores fábricas especial izadas, da Dina
morC(J. 

Detalhes - curso de 4 anos para ·aprendi
zagem profissional, ministrado na própria fá
brica, J a lunos que ,recebem pequena grati
ficaçõo. Museu de máquinas poro indústria 

' le i teira (aspectos de antigas instalações de pe- 1 
·'5 

• • • .  t ... . ... 
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quenqs �ábricas de ma.nteiga idênti.cas a mui
tas fábricas de manteiga ,no Brasi l). 

A firma dispõe de fábricas em : Horsens, ao 
Sul; Buaas ao nort-e, e, Sil�keborg, ,no centro. 
As chápas de aço inox. vêm da Súêcia e da 
Inglater�,a em bobinas, e são trabalhadas nas 
3 fábricas. 

Viagem a Drosbro - visita à Andelsm.ejeriet 
. Drosbro (Cóoperativa de Ladicínios.. de Oros
bro) e obtenção de dados : prédio velho, re
modelada. , Recebe 20 mi l  l itros/dia no verão," 
pa-a ·manteiga e -queijos, e" pequena quantida
de (400 l itros) e engarrafada manualmente, 
para venda loc'al. Aparelhagem comum com 
t.anques' de armazen<lmenta ,d-e l eite pasteuriza
do, de sôro .e de ·Ieite. de-snatado ,para for
necedores. Secção de manteiga - batedeira a 
vácuo (sem rôlo). Manteiga P9stosa. 

Secção de queijos - fabricação do Tybo (se
melh.ante ao Lanche). Uso de fôrma metál ica 
de chapa perfurada (Perfora) que  d ispensa 
pano. Prensa metálica -com canalela para sôro. 
Salga em tanque de salmou,ra azulejado. Cura 
- por 6 semanas, em 'Câmara fria. Massa do 
queijo igual à do Lanche, meio duro. Deta'lhe 
interessante : - o creme obtido do desnate d o  
sôro é aplic<ldo' .na padronização da gordura 
do leite para 'queijo. . 

'Dia 1 6/9/62 - Viagem a Aarhus com os en
genheiros O l e  Viggaard e Paul Sveigaard, a l
tos funcionários da oPaasoh & Si'lkeborg. 

Visita à Andelsmej.eriet Enighden (cooperativa 
de lacticínios). iEntrevista com o gerente, sr. 
Hansen. Trata-se de uma das 3 grandes usi
nas ,que abastecem Aarhus. Prédio reformado 
e muito bem conservado. Recebe cêrca de 40 
mil l i tros/dia. Plat.a{orma de expedição com re
bordo de borracha. 

Produz leite pasteurizado engarrafado em 
frascos escuros, 20 a 25 mil l i tros/dia;  mantei
ga (em aparelhagem moderna) ; u i,ce-cream" ;  
leite desnatado fermentado, ,paro devolução 
aos fornecedores. A instalação é quase tôda 
Silkeborg, com dispositivos 'Para lavagem au
tomática de tanques e da aparelhagem. 

Detalhes - apar�lhos de placa e Stassaniza
dor com mais de 15 anos (lJ'ecoberto com cha
pa metál ica). ,Baledeiras de aço inox., tendo 
uma 10 anos e outr<l 15  anos de uso. A ho
mogeneização do l eite de consumo não é exi
gida, sendo entretanto, indispensável no leite 
palarizado ou esteriliz,ado, i!flclusive o achoco
lotado. Uso sistemático de fermentação do 
leite desnatado para os fazendeiros, destinado 
à al imentação animal.  Dispositivo rotativo par<l 
l impeza química automática de tanques de ar
mazenamento. 

Viagem a ,Randers e visita à Randers Mael
kecentral (Cooperativa de .La.cticínios) - P,rédio 
ul'�ra moderno, construído há um ano (detalhes 
na revista Nordisk Mejeri Tidsskrift, n.o 6, de 
agôsto 1 962.) Entr-evisfa com o gerente, sr. 
Fredericksen. 'Reoebimento de 1 6  mi lhões de 

- l i tros/ano. P·asteuriza e engar,afa 23 a 24 m i l  
l itros/dia. Prepara leite achocolatado, mantei
ga, creme esterilizado homogeneizado e " ice-
creum" 

. 

Deta lhes - tõda a maquinaria instalada num 
salão imenso, ' com perfeita distr,ibuição fun
cionaI. Tanques de estocagem em baiJcão, com 
vista para tõdas as secções. Emb'alagem em 
T etrapak para .creme de . 'mesa (18% de gor
du.ra), em pacotes de até 1 00' ml .  Fórmul a  do 
l eite aro.matizado com chocolale; cacau = 2%; 
gordura . =' 2% e açúcar = 5%_ Não empr-ega 
estabilizador no verão. Expoda creme asterie 
lizado em frascos de . 200' ml para Alemanha, 
Inglaterra, etc. Prédio e maquinaria r-elativa-

· mente grandes para o atual volume de leite. 
Prevê-se aumento em virtude do eventua l  f-e
chamento de várias fábrkas fNierdas. ' O pro
jeto de' todo o ,estabelecimento (prédio e ins
talações) ê de autoria da P.aasch & SHkeborg, 
em cooperação com o Mejerienesarkitektkon
toren. 

Dia 17 - Viagem a Vojens e visita à Bro-· derne Gram,- gr-ande fábrica de material frigo
rí,fico (compressores, geladeiras, máquinas pa
ro sorvetes, etc. · Detalhes - não é interessante a fabricação 
de pequeners u'nidades 'frigo'ríficas para fazen
das, por falta de assistência ,técni ca, 

Viagem -a Vamdrup e visita a Sydjysk Andeis 
Fjerkraeslateri - abaf.edouro de aves e p e
quenos an imais (3 500 aves/hora) para trapos 
americanas na Alema·nha. . 

Viagem a Arbenr<la e visita ao Frigorífico 
Frysehus A.S. - estabe:lecimento modêlo para 
errmazenamento congelado de produtos cárneo.s 
e p eixes para exportação à Alemanha, à I tá
l ia, etc. 

Viagem a Tisset e, visita à fábrica de fôrmas 
de queijos Perfora, com novos modelos !=le 
fô�mas para queijos. ftilguns tipos dispensam 
pano. 

Curiosidade - uma fôrma para Parmesão, 
de chapa perfurada fica em 100 coroas d i
namarquesas {mais de CrS 1 2 000). 

Dia 1 8  - na Alemanha - em Kiel - visito ao 
Bundes-Forschungsanstalt für Milchwirtchaft (ins
tituto Federal de Investigações 'Wentíficas Sô
bre leite e lacticínios). Entrevista com vários 
professôres ,e assistentes os ·quais nos acom
panharam na visita que nos foi proporcionada 
nos sete (7) setores que compõem êste Insti
tuto. 

- Organização - é mantido .pelo Govêrno 
Federal subordinado ao Ministério da Ali
mentação, Agriêultura e Filoresta, funcionando 
em regime de colegiado, sendo o ohefe admi
nistrativo eleito -entre os vários diretores do 
I nstituto. 

- Fina lidade - pesquiSta, ensino, (curso de es
pecíal ização) e assisténcia técnica à produção 
.e à indústria l eit,eira. 

Os industriais lacticinistas contribuem espon
taneamente !para o fundo de pesquisa. Além de 
laboratórios especial izados, dispõe de un idade 
pi,lôto de ferbricação de leite em pó, mantei
ga, queijos, etc., e pequena usina ' de pasteu
rização, explorada em regime comercia l, pelo 
próprio .Inst,itufo. 'Esta usina recebe -aérca de 
30 mi l  l itros/dia. 

O estabelecimento é um conjunto de sete (7) 
i nstitutos.' Química, Física, Bacteriologia, Produ-
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cão leiteira, Higiene, Máquinas, ·Economia e 
tecnologia. de manteiga, ,modêlo Alfa, etc� "'" 

üef1alhes - Secção de documentação (ex- Visita ao estábulo e observaçõ'!,s sôbre va-
posicão de .fotografias em "slides" com mo- cas com fístu·la ·no rumen rpara estudos de di-
tivos' de indústria leiteira em todos seus as- gestão em gêmeos un·ivit-eli·nos; produção de 
pectos). leite, gordura, a l imentação, fisiologia, etc. 

Ju lgamento de manteiga. Tôda a manteiga - General idades - entrevista com o Prof. 
produz·ida no país � control��a, ;constando das Schulz - os pontos mais a l tos .da otuação do 
instruções as seguintes eXlgenclas :  I nstituto fora m :  

a )  . . para manteiga extra : 1 7  pontos no m í - I - Introdução d a s  culturás lácteas 'na indús-
nimo, senda 9, no mínimo, em paladar; trio leiteira, e, os estudos in iciais da pasteuri-

b) para manteiga de usina : 16 pontas ·nO zação rápida (HTST); 
mínimo, sendo 7, ·no mínimo, em paladar; 1 1  _ A prática da insemi,nação ortificial na c) manteiga de fai:enda : 13  pontos no -míni- Alemanha, ,o que deu urir -progresso n.a produ-mo; sendo 6, .no mínimo, ·em paladar. ção de l eite, de 30 anos em 1 0. Mais de 60% 

Para atingir tais qual idades, as . ju lgamentos d :>s bezerros na'scidos ·na· Alemanha são oriun-
devl3m obedecer á seguinte esca la  de pontos : dos da ,inseminação artif.icia l ;  
Cheiro . . . . . . . . .  oté 3 pontos 1 1 1  _ Há nítida tendência de SlTperação .d o  
Paladar (pureza, aroma) . .  ·até 1 0 " l eite esterilizado sôbre o pasteurizado. Acabamento (sôro e água) . até 3 
Aspecto (pureza, côr, brilho) até 2 - O leite esteri lizado só tem substituído o 
Textura (consistência, dureza) até 2 pasteuriz·ado em determinadas condições : na -�-� fa·lta de geladeiras, e, na complementação do 

Tota�l : . 20 pontos abastecimento doméstico (dias de festa, etc.). 
Deshidrotador '�spray� com paredes . em - A embalagem p erdida ' (Tetropak, Purepak, 

nylori, que funciona com pe:quen?s quant!da- Zupack, .etc.) tende a encarecer o produ�o di.fi-
des de leite. Condensador cdlndm:o. Fabnca- cultando seu consumo nos meios -pobres. 

Desidratador "spray:' para pesquisas, construído em material plástico transparente, 
no departamento de pesquisas científicas do Instituto Federal de Pesquisas Lacticinistas, 
em Kiel, Alemanha Ocidental. 

... 
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N ã o  se us'a garrafa' colorida em Kiel. O 
conceito contra garrafa alara é mera propa-
ganda. 

. 
- A Alemanha tem 90% de suas usinas fi

l iadas a cooperativas, e, somente 1 0% .perten-
cem a organizações privadas. . . . . . Preços n a  A l emanha :  ' Ieife past.eurizado· em 
garrafa - 0,50 iDM por l itro; leite . esterilizado = 0,60 a 0,65 DM por l i tro. . 

Da ,produção total . do ,País; 30% se destinam 
à pasteurização, e,' 70% à imlustrial ização. 

- Consumo ·de ,leite "in -natura" ' na Aliemo-
nha = 125 gramas/pessoa/dia. ' -

- e: proibida a vitaminização do leite por irra-
diação. . 

- O polietHeno de alfa -pressão e Incem
veniente para -produtos de al imentação. 

- Estudos dos efeitos da luz sôbre o leite é 
mais da luz artificial em geladeira do que da 
luz solar 

- Na secção de isotopos radioativos é estu
dada a atuação de raios da bomba atômica 
sôbre o leite, mormente leite em 'pó. 

iDia 19/9/62 - em Hamburgo - viagem a Har
ksheide '(Estado de Schleswig e visita à nova 
usina "Alster Mi lchwerk" - a 17 km de Ham
burgo. Pertence a ,cooperativas da ,região - é 
uma cooperatiV'a central. Prédio nôvo muito 
bem construído. Grande demais ·para o atua l  

recebimento de leite. 'Recebe leite de 62 co
operativas. Pasteuriza ,leite 'que é -distribuído 
em garrafas (de vidro comum) e .  Tetropak. 
Uso de cestas -de plástico e a lumínio (que não 
enferruja). Homogeneização apl icada somente 
em cr·eme p'ara café. Dispositivo mecânico para 
apanhar frascos e colocar em caixas, econo
mizando mão de obra. ,Empilhadeira de cestas. 

Qual idade do ,leite - cru = 4,30 horas de 
redutase; - pasteurizado = 20 mi l  germes por 
ml .  

P·ara o consumo o leite é classificado segun
do escala de pontos : 3 ,pontos = ausência de 
coliforme; 2 .pontos = com coliforme: enio 1- ·ml ;  
1 ponto = presença d e  col iforme e m  0,1 i O 
ponto = pr,esença - de col iforme em 0,01 ml.  

Relotivamente à carga bacteriána:  3 pO'ntos 
para os de menos de 20 mil germes por ml ;  
2 pontos para os de menos .de 50  mi l  gerrries 
por m l ;  1 ponto para os de menos de 100 mil 
germes por m l ;  O ponto :para 05 de mais de 
1 00 mi l  germes ,por ml. _ 

Caracteres or.ganolépticos :  - cheiro' = 3 pon� 
tos; gôsto = 1 0  pontos; aspecto geral = 1 
ponto. 

Há somente duas usinas que disfribuem l eite 
engarrafado em Hamburgo. As d emais vendem 
em lclões. 

Aspecto da nova e moderna usina da Centra( Leiteira Cooperativa "Alster Mil
chwerk"- em Harksheide, Estado de Schleswig, que abastece de leite pasteurizado a 
grande cidade de Hamburgo na Alemanha ' Ocidental. 

Viagens a Hannover e Haya. 
Dia 21 - na Holanda - -em Haya - Enl-revis

ta com os srs. G. A. Keyzer, Chefe do Serviço 
de I nformação Agrícola para o 'Exterior, e, 
W. D. Meijer, Secretário . Geral do Instituto 
H ala nda-Partuga I-,Bras i I. 

Visita à "Produ;ktschap voar Zuivel" (Junta -de 
Produtos Lácteos) e entrevista com o sr. J .  
Hoogland, com obtenção de dados sôbr�' pre
ços, subvenções, estatísticos, etc. 

Este 'I nstituto é um organismo ' !para-estajal 
autônomo, conduzido em comum a côrdo com as 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



----- - --, ------------:--------- ----- - - ---------, -------- ---"�--.;:--:-------

Página 1 6  MARÇO-ABRIL Ex-felctiano 

organizações profissionais; patronais e de em
pregados, como um _ todo, i nclu indo, pois, pr.o
dutores de leite, indústria e comércio atacadl�
tas e carejistas. Ele estabelece os preços do leI
te e de seus derivados. No período de novem
bro de 1 960 a 1 961 o preço a ser -p-ago 00 pro
dutor 'foi de tfl 28,50 por 1 00 kg. de lei�e de 3,7% 
de gordura, para um total de 5 1 00 000 tone! 
ladas. O excedente é pago p elos resultados da 
industrial ização. Para êst� efeito, n9 i nício d? 
período da :produção (primavera) sao determI
nados os preços pelos q uais a ma,nteiga, o 
queijo e o 'leite desnatado em pó podem ser 
adquiridos pelo órgão competente do . Govêrno. Federal. Num trabalho longo e comph'cado (de 
seis páginas), ,conolui-se pelo citado pr,eço de 
fi 28,50 'por 1 00 kg. l ei te de 3,7% Ide gondu,ra. 
Ent,retanto, diante do sO'l�o do , p�río�o ante
rior e dos resultados da mdustrlahzaçao e ex
portação, o produtor acabou recebendo fi 26,73 
por 100 kg. ,de leite de 3,7% e ,para o total 
produzido de 6 200 000 toneladas, em lugar das 
5 100 000 toneladas inicialmente admiti'das. 

Visito à nMelikproduclen - Controlestations" 
(Estoção de 'fiscalização de Prc:dutos Lácteo!!). 
Entrevista com o sr. I.ng. C. Sch lers e obtençao 
de dados sôbre produçãq, consumo interno e 

' exportação; ,padronização de produto!! de e�-
portação; coleta de: am.os:ros; �nspeçao a .fa
bricas etc. O servIço e mstltuldo e manhdo 
pela i'ndústria e pelo comércio ,Iaclicinista, sob 
contrõle do Govêrno. 

General idades : - existem 2 tipos de ,Iégisla
ção na Holanda - uma para o mercado i nter
no e outra, para o externo; 

- O consumo ·de leite ,é de 1 75 l i tros/pessoa/ 
an.:l. " 

- E obrigatória o pasteurização do leIte de 
consumo (até mesmo o destinado ó al imeilta-
ção animal).  . . - A i nspeção é federal, não eXlstmdo a es
tadual.  

- Seleção do ,leite na base da redutase; 
- Só 1 5 a 20% das casas têm geladeira. Os 

que não têm gelade!ra ,preferem .Ie ite ester!
lizado apesar de maIs caro. O leIte pasteun
zado comum apresenta-se com até 50 mi'l ger
mes ,por ml em g'arrafa e até 1 00 mi l  em latões. 

- Col i formes : ausência em 1 ml em garrafa, 
e, em 0,1 em latão. 

- Hó dois tipos de envases ,para leite : em 
ga�rafa e pQ'Pél, 7(Jl/o, e em latões, 30%. Do 
leite engarrafado, 98% em vidros transparentes 
e 2% em co,lorido. 
, -Do ,leite distribuído em gar,rafa, 75% são 

pasteurizados e 25% esterilizados (2% em fras- , 
cos escuros), 1 a 2% em embalagem perdi-da. 
Pequeno o consumo de leite esteri,lizado. De 
1 5  a 20% das casas têm geladeira, e nestas 
se consome l eite pasteurizado. Quanto , 9 le i te 
em pó i nstantâneo, há somente uma fábnca , de ' 
produto integral. 

Viagem a Leiden - à Fazenda Bel leslein -
nos arredores .de Haya e visita à fazenda Ex
p erimentai da firma -,Bonda's Veevoederbureau 
N. V., cuja finalidade é o experimentação de 
concentrados na a l imentação animal. Para es
tas experiências há .c:riaçtio de gado' le iteiro 
Holstein-Friesion, que se destina à venda. 

Observações : gado leitéiro perfeito, com 
vários , exemp lares premiados .em recente ex
posição. Estábulo simples e funcio.nal.  Ordenha 
mecânica com re'cebimento di,reto 'do leite e m  
latões . mergulhados em mistura, refrigerante. 2 
ordenhas diárias ('com arraçoamento ,na hora
da ordenha). Si los subt'errâneos (em vez de <fê
no) ; farelo (mistura de ,farelo de batata, ceva
da, etc.) ,Pasto l iv,re todo o ano. Refúgio, nos 
pastos, nos dias de i ntemp'érie; 

Produção :  50 vacas leiteiras em l actação, 21 
novilhas e 30 bezerros. Área de 25 hectares, in
clusive pastos. 6 000 - 'l itros por vaca/ano c-om 
4% de gordura em mê,dia. - 1  'kg de concentra
do custa 0,40 florin.s. Média de produção de 
leite na Holanda = 4.000 l itros/ano com 3,5% 
de gordura. Prova de tela escura ,para exame _ 
rápido do leite '(mamite). O estábulo dispõe de 
somente 2 emprega'dos. Ganham 1 25 florins por 
semana, com direito a 5 l itros .de :Ieite/dia. Va
lor de uma vaca - lODO a 2 000 florins. O ga
do é mantido isento de brucelose, tubercu,lose 
e mamite ..: COIl) provas cada 2 anos. 

Dia 22/9/62 - Viagem a H i lversum, distrito 
de Gooi - e vis ita á "Verenigde Gooise Melk
bedrijvenn 6mprêsas de Lacti'Cinios Unidos 
d9 Goo: - um dos melhores 'estabelecimentos 
de lacticínios da Eu'ropa. Prédio :muito bem 
construído, há 5 anos, com capacidade supe
rio" ao atuo i recebimento, dispondo de am
pl :Js salas de recepção de visitas, de conferên-
cias, de restaurante. erc. , 

- Maquinaria moderna e bem distribuída em 
amplo salão, com ,perfeita distribuição racio
nal .  (Máquinas de marcas holandesas em sua 
maioria). Grande ba lcão para visitação, com 
vis!.:> geral do estabelecimento. 

Produtos - leiie pasteurizado engarrafado, 
em vidro comum; leite esteril iZlCldo simples 
e com cacau ;  esterilização de creme para ca
fé e de leite concentrado (com 25,9% de extrato 
sêco e 9% de gordura) - em aparelhagem 
Stork, em conjunto basculante. 

,Recebe 40 mi lhões de l i tros/ano" tendo capa
cidade para 50 mi l hões. 28 mi lhões de ,litros são 
de 700 fornecedores individuais, e o restante, 
de cc,operativas do norte e do -oeste. Em m�
di� cada fazendei'ro tem 10 vacas. '  A centrah
zação das fábricas de lacticínios .está se dan
do como na Dinamarca e na Suécia - a ten
dência é para um grande estabelecimento nôvo 
subs!itu i r  vários pequenos ,e ,velhos. 

Custo da i nsta'lação há 5 anos : 4 milhões de 
florins (quase 600 mi lhões de cruzeiros). Hoje 
custaria o dôbro. 

- 2 - bat,edeiras de madeira destoam do con
junto. Justifica-se por razões econômicas. No 
ponto de vista técnico, pode-se obter boa 
manteiga também em ,batedeira de madeiro. 

, - Custo de latões : de 40 l i tros em ferro es
tanhado = 25 florins;  em alumínio = 45 flo
rins, 

O grande emprêgo de l atões de ferro esta
nhado se explica por ser mais barato. Na Di
namarca se usa mais latão de a lumínio. 

Preç.os do ,lei te: no consumo -. .  em latões 
0,42 f1ori n ;  em garrafa 0,47 e esteri l izado 0;50. 
A distribuição se faz, 300f0, em la tões. 
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S6bre o leite esterilizado, a opl'nlao é a 
de ' que êle se ,recomenêla ,para as zorros po
bres. Nas zonas ricas, s erv,idas de geladeiras, 
o leite ,pasteurizado continuará. ' 

Características do l eite ' cru : -'- 250 mi l  a 1 
mi lhão de germes por ml ;  colifor!)1es posit,ivo 
em 1 :  100 000; redutase - 4 horas;  gordura = 
3,8% (média anual). 

Testes de. cheiro e de álcool a 70"10 -roti-
na, n(] ' r-ecepção. 

Leite pasteurizpdo : Bactérias '- até 50 'm i'l em 
garrafa e até 1 00 mi l  em latões. Coliforme. · 
negativo. Gordura - .padronizada a 3%. 

- Observação - cada operário recebe <:on
tri bu ição ' de 35 florins por ano para recupera
ção de sapato. leite e manteiga gratis. 

Não r.ecebe l eite da 2.a ordenha do domin
go, 'que fica p'�ra o dia -seguinte. Este apresen

, ta carga de, até 1 mi lhãof.ml. 
Não há i nterêsse 'no tratamento do leite a 

altas t,emperaturas �palarizaçã9). 
Dia 24/9/62 - Visita à Storik (Gebr. Stork & 

Co's Apparaten-fabriek N. V.) em Amsterdam. 
Grande conjunto de 'fábricas destinadas à cons
trução de equipamentos para diversos fins ' in
dustriais , dos quais a dos lacticínios ocupa 3 
a 40f0. Apresenta uma das mais completas l i
nhas de máquinas. Aqui são feitos máquinas 
e utensílios -aplicáveis desde a recepção até 
lavagem de fr-ascos. Das máquinas importan
tes só não fabrica desnatadeira (repr.esenlando 
a Wesf:fal ia - eleita como a melhor) . •  Até ago
ra se l imitou ao mercado europeu. 80% das 
instalacões da indústria leiteira da Espanha 
são da' Stork. Encon-f.ram-se ,equipamento Stork 
na França, Suíça, Bélgica. 

Cada máquina é experimentada, obrigato
riamente, na fábrica, que dispõe de usina pi
lôto, ou de ,fábricas de lacticínios (escolhidas 
durante 2 a 3 anos). As máquinas in ic ialmente 
são vendidas em países vizinhos - Alemanha, 
Bélgica, etc. Só depois ' de aceitas pela práti-

co diante de comprovada eficiência é que se 
aumenta o' círculo de v,endas para países dis
tantes. Para estímulo à preferência a maqui
naria Stork e pa,ra ,preparo de mão de obra 
especial izada, rea'lizam-se cursos de especia l i
zação às expensas da própria Stonk, para téc
nicos, operários, mecânicos, montadores etc. 
Est'es estagiam na Stork e em . estabelecimentos 
especial izados, adquirindo os conhecimentos 
n ecessários. Isso expl ica a grànde aceitação 
da maquinaria Stork -na ESPÇlnha. 

:.. Observaç[jo sôbre: 1 - pasteurização tu
bular�espiral, com aquecimento a vapor, p re
ferido por induskiais europeus - de pouca 
saída por ser de .preço elevado. 2 - sôbre pla
cas ,não prensadas' '(e sim esccivadas) de p as
teurizador: Isso evita defeitos no p laca por 
deslocamen,to de moléculas na prensagem. To
do o materia l  aplicado Él de origem holandesa, 
menos o aço inoxidável, oriundo da A:lemanha 
ou dos Estados Unidos. 

3 - sôere má'quina de .poli r '  aço inox., de 
origem americana - única na Eu,ropa. 

Viagem a ' Edam - observações sôbre queijos 
Edam - comercia,lização. 

Viagem a Berkhout - visita á g ranja leiteira 
do sr. J. J. de Ruy ter '(Gronja Lauro Hoeve) 
'e observações sôbre : 

- estábulo rústico, um pouco baixo, porérrt, 
funciona-l. Ordenha mecânica. 

- Area de 20 h ectares. Reb.anho de 25 va
cas em 'lactação, 9 prenhes, 7 bezerros e 1 0  
touros (para venda). 6(Jl/o das i nseminações são 
brtificiais. Vacas perfeitas, Ter'reno plano, ter
ra fôfa, grama nativa verde todo o ano. Água 
a menos de 1 metro de 'Profundidade. Cêrca -
3 fios de arame, e létrica. ,Preços - um bezer
ro especial =4 500 florins. A vaca LalJra 25 foi 
a campeã da produção de lei,te em 1 956. Até 
aos 15 anos, em 12 lactações, produziu 91 
m i l  kg de leite: Laura 42, fi lha de Laura 25, 
em 8 lactações produziu 62 mi l  kg. 

Algumas produções por vaca, em média anual 

Produção de leite gordura 
Ano kg kg 
1 952 6 230 254 
1 957 5 932 248 
1961 6 1 94 252 

Observação:  todo o trabalho na ,fazenda é 
feito pela ,família, sem empregado. Durante o 
i nverno as vacas são mantidas em estabula
ção permanente no está,bulo contíguo á resi
dência. 

Viagem a Alkmaar - Observações gerais' sô
bre feira de 'queijos de ,Edam - <:asa da ba
la'nça, pesagem, vendas, etc. 

Viagem a , Lutjewinkel e visita à "Coõpera
\iev Zuivelfabriek" e observações sôbre : Pré
dió nôvo, construído para fabricação de quei
[os, manteiga, le ite em pó, sôro condensado 
(em 'pasta) e ' leite pasteurizado (l O mil l itros, 
para consumo loca l). São recebi,dos 45 mi lhões 
de l itros/ano, dos quais 25 para queijos; 1 pa
ro manteiga;  5,5 para consumo pasteurizado, 
15 para deshidratação e o' <restante para os 
fazendeiros, em dévolução. 

gordura Lactação Média 
% dias diária 

4,08 336 1 8  
4,18 312 19 
4,07, 301 20 

Maquinaria relativamente ma l  instalada, 
com maquinaria de várias procedências. Ca
nal ização excessiva. O mais interessante 'ê o 
conjunto para queijos, com os seguintes de
talhes : - fabricação ele Gouda e de Edam; , 

- no andar superior, 6 tanques de coagu'la
ção (4 de 5 m i l  e 2 de 10 mi l  l i tros) com me· 
xedores -Outomáticos; 

- no andar inferior, .tanques paro receber 
a massa dos primei'ros tanques, sendo 2 de ' 
1 0  mi l  'Ii�ros (Tobel). A massa coalhada nos 
primeiros tanques passa por gravidade para 
os tanques i nferiores, onde, por dispositivo pró
prio é feito o dessôro, .retirando-se o sâro e 
comprimindo a massa que é cortada e empur
rada para ,as fôrmas, Coloco-se sôbre coda 
queijo um disco de papel especiol, feito de 

' caseína, com dizeres em tinta própria (NHZK) 
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que grudam na ,crosta. Pre[lsagem - em prensa 
metálioa múl,tipla. Salga - em salmoura, tan
ques de cimento escuro. Cl!ra - em. câma.ras 
frigoríficas com 90% 9.e umIdade. À,?s 6 d Ias, 
revestimemto dos 'quel los com Plashcoa! por 
meio de máquina (Mucop). Secaf{em ao fIm de 
1 di,a. ,Remessa pana a cooperativa central ao 
fim de 2 semanas onde é curad�,  por 4, s e,ma
nas 'no mínimo. Pesos dos ,queIlOS. Gouçla -
de 4 a 1 6  kg, e, �dam = 2 kg. 

Sôro de queijo, - é con?6!lsado a 1/4 e acon
dicionado -em sacos iplastlcos colocados . �m 
tambores de ferro. Pode ser secado elT! cl l m
dros, pÇlr-D al imentação animal.  Rendllmento 
- 4 a 5%. 

Leite em pô - maquinaria N iro. 
Observo - depois do uso do Plasticoat não 

houve mais problema ,de môfo em casca de 
queijo. 

Viagem ,a Leewarden e visita à Coop. Co'!
densfabriek "-Friesland", 'nos ,arrabaldes da CI
dade. Esta é a cooperativa central de . 75 co
operativas, regio,!ais (fá.�ricas. de . queiJOS, de 
manteiga, etc.) �Icand� a. mpls dIstante � 7� 
km ' As cooperatIvas sao obrigadas a envIar a 
ce�tral  até 30% dos respectivos recebimentos, 
mediante requisição conforme o mercado. 80% 
da produção l eiteira da Frísia p�rtencem a e�
tas ,cooperativ,as. A central surgIu da necessI
dade de melhor oproveitamento dos exceden
-teso Para estas coopera,tivas a. produção de 
queijos '� a m,ais importanlte atIVIdade, sendo 
á manteIga feIta apenas do creme re�ultante 
da padronização do leite. Produtos - leIte eva
'Prado e condensado; leite em pó (comum, 
com 28% de gordura) ; "baby-'foods" (cêrca de 
20 fórmul'as) leite esteri l izado para CQ,fé (com 
9% de gord�ra e 31% de sól idos totais) ; sé�ie 
de produ,tos ,di'elMicos (Geronto'laoto-'especla l  
para velhos), refrigerantes (RivelaJ, etc. �m 
outras fábricas se obtém ladose (para. fl,!s 
farmacêuticos) e sôro em pó para onlmals 
(sistema atomização e rolos). A cêrca de 50 
km !há uma ,fábrica de ácido láctico e de sôro 
desmineralizado. Perto, a cooperativa dispõe 
de pequena ,fábrica de preparo de r,açges para 
o gado. 

,Prédios - são vários, cujo conjunto represen
ta o maior estabelecimento de condensação 

, d e leite do mundo. Maqui'naria imensa e indes
cri,tível, onde se observam tôrres Stork em con-, 
junto com condensadores, 'evapor?d�res, et�. 
Recebe 'anualmente cêrca de 250 mllhoes de l i
tros de leite ,  (espera-se para breve atingir 450 
mi lhões ou seja mais de 1 mi lhão por dia). 
Dispõe de uma frota -imensa de carros tanques, 
sendo 1 0 d e  'lO  mil  l i tros cada e 10 de 25 mil .  
O leite chega à tempera,tura de n°c' Pode 
trabalhar com até 2,5 mi lhões d e  l i tros por 
dia. A fábrica não recebe ' Ieit,e aos sábados à 
,tarde, daí a necessidade de grande capacida
de <ie armazenamento. Por não ser possível 
o aumento de capacidade desta fábrica, devi
da â fallta de terreno próximo, está sendo 
construída nova fóbrica, 'nos mesmos mo'ldes, 
na província de Gr<>ninguen. 

eXiportados para t�dos os países. I?ispõe de 
departamento de'  pe.squisas com usma 'pi lôto 
para estudos. Não faz leite instantâneo. Tra
balha-se 24 horas por " dia. 'Possui, usina pró� 
pria para e letricidade. Os operá'rios são em 
número de 1 600. 60 mi l  'toneladas de le i te em 
pó (da Holonda) voltam aos produtores para 
al imentação ' do gado. A fábri'ca dispõe de 
uma linha de fabricação de latas nos mo'ldes 
mais modernos. A inspecção à produção é 
periódica. Há labora,tório de, contrôle com pes
soal ,que traba'lha i,n interruptamente as 24 ho
ras do dia. 

Dia 26/9/62 - Viagem a Deersum e visi,ta ao 
estabelecimento do sr. H. 'R. Schaap - grarrjq 
modêlo de criação de gado leiteiro Frísio. 
Area de 40 hectares, totalmente coberta de 
pastagens. 40 vocas em lactação e 40 novilhas e 
tOl!rinhos. Vende l eite à 'cooperativa. Feno pa
ra o inverno, em grande ,qualn�idade. Estábulo 
anexo à residência com secções de estabula
ção permanente, durante o i'nver.no ;  vi,telaria, 
etc. Piso ,da ba'cia com 30 em acima do nível 
da passagem - para evitar -recuo das vacas). 
Boa ventilação, luz fluorescente. Tubulação 

'plástica para ordenha mecânica, etc. Gado de 
características p erfeitas. Não adota insemina
ção artificia'!. Na Frísia 50% das v,acas são 
cobertas artifi cialmente. Cada inseminação cus
,ta 25 florins �preço cobrado pelo Govêmo). 

Apresentacão de exemp'lares de reprodutores. 
Algumas vaéas com 8 500 kg de leite por . Iac
tacão, com 4,5 a 5% de gordura. Grande mte
rêsse na troca de vacas leiteiras por sacas de 
café do Brasi l ,  sem interferência no mercado 
normal. Preço de concentrado = 40 florins por 
100 kg. 

Viagem a Warga - e visita à "Friesch Coõp
Z:uivel - Export Verrening" ou "Central Mel
kinrichting "frico" - com prédio relotivamente 
antigo e com aparelhamento atualizado. Rece
be 105 mil l iltros de leite/dia, em tanques de 7 
mi l  l i tros, vindos de cooperativas regionais. 

Produtos = leite esterilizado e variedades es
terilizadas preparadas à base de leite, para 
al iment,ação infanti l ("baby-foods"), lei,tes fer
mentados, manteiga, etc. Não pasteuriza para 
o consumo. Maquinaria Stork, homogeneiza
dores Rannie, etc. Não vende a consumidores 
diretamente. Os produtos são enviodos à co
operativa de vendas da "Frico" para distri
buição. 

Viagem a Bolsward e visita à Rijks Hogere 
Zuivelschool (Escola Secundária Federal de 
Lacticínios). :Embora não sendo insti tlJoto de ní
vel -universitário, os diplomados têm treino 
correspondente ao de "bachelor", ,que dá di
reib ao cargo de gerente de fábricas. 

Organização do ensino - é uma escola v�
cacional. Curso de 3 anos. Os a lunos que fI
zerem o curso ginasial são admitidos no 2.° 
ano da Escola. O 1 .0 ano é para os que não 
têm ginásio. Pretende-se aumentar o número 
de anos. A esco la  não tem secçães de fabri-

Genera'lidades - a 'organização comemorará cação, nem de criação, sen.do dadas a ulas 
50 anos no próximo ano. 70% dos produtos são práticas nas fábricas de lacticinlOs e fazendas 

. � .  
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da reglao, cujos proprietários sol icitam esta 
cooperaçãc. 

Prédio bom, adaptado, com ótimas, salas de 
autas e perfeito niáteri,al didático, monment.e . mecânico. Maquinaria desmontável para treI
namento. Não faz pesquisa. Cursos rápidos não 
são ' feitos normalmente, mas podem ser rece
bidos a lunos para cursos , diversos. � capa_ci
dade máxima é de 60· o lunos, sem m1ternato. 
Os diplomados' têm facilidade de colo,cação, 
na base de 800 florins mensais (mais de Cr$ 
1 00 000), Os que qüizerem poderão continuar 
curso superior de lacticínios 'na Escola Superior 
de Agricultura ' da Universidade (Agricultural 
U niversi!y) de Wageningen, em cur'so post
universitário, com especial ização em tecnolo
gia; n:'icrobio'logia ou ,química. Cêr�a _de 1 00(0 
dos dIplomados 'não seguem a proflssao ,l-ach
ci,,·,SIO. 

- O dÍl etor da Esco'la é nomeado enrre os 
professôres; por de'signação _ do GovêmC? S�
mente 2 ou , 3  professôres têm 'cur,so Un iverSI
tário. O p' ograma pode ser a l terado conforme 
sugestõe< da indúslrria. Há diversas escolas 
pcáfõcas de lactiCÍln ios na Hol,anda, para formÇl
cão de mestres queijeiros e manteigueiras. Os ' 
que comp'letam curso superior de 'Iadicínios 
têm aceitação nas grandes fábricas de ladi
cinios. Devido à insuficiênda das instalações 
atuais, está em estudo mudança da escola para 
Leewarden. 

Dia 27/9/62 - Viagem de Emmeloord a Ede 
e visita à N IZO (Nederlands I nstituut voor Zui-• velonderzoek) - Instituto Holandês pora Pes
quisas Lactiónistas - recepção ' pelos srs. J. 
Klok e J. Stadhdeders, visit,a ao estabeleci
mento e <>btenção das .seguintes 'notas : 

- Prédio u l tra moderno, construído em ju
nho de 1955, substi tui'ndo o que existia em 
Hoorn, no Sul da Holanda. 

- Organização - não é um estabelecimento 
do Govêrno, e, sim, uma organização dos 
produtores de leite e industriais lacticinistas 
(cooperativ,as e particulares). O financiamento 
é feito obrigatoriamente pelos produtores de 
leite na base de 0,25 :florrns por vaca/ano 
(cêrca de CrS 30,00). O total ,atinge até 2 mi
lhões de florins por ano (Cr3 280 milhões). 
Também contribuem a industria de lacticínios 
por intermédio da respectivo Junta, e a de 
fabricação de maquinaria para lacticínios, que 
paga taxa para testes -de máquinas e peças. 

- >Direção -- O conselho de administr,ação 
é composto de 3 representantes de cooperati
vas, 2 dos industriais particulares, 1 . represen
tante das p equenas queijarias em fazendas 
(cêrca de 2 000), 1 do Ministério da Agriculturo, 
1 chefe' da Junta de Produtos Lácteos, e 2 pro
fessôres de laoticínios da Escola Superior de 
Agricultura da Universidade de Wageningen. 
A comissão científica é " composta de 8 pro
fessôres e um diretor, que organiza <>s pro-
gramas ,anuais. ' 

Final idade - promover ,a melhoria da qual i
dade dos Pródutos e maquinaria mediante : 1 
- pesquisas; 2 - assistênCÍ>a às fábri'cas de 
lacticínios; 3 - estudo e aprovação de novos 

, equipamentos; 4 ' - estudo da tecnologiti de 
novos ,produtos, e, 5 - ,assistência o fabricantes 
de máquinas para I,acticínios. 

" 

Pesq.uisas - compreende diversos laboratá
rios : departamento de bacteriologia, de qu ími
ca, de física, de tecnologia, bibl ioteca, etc., 
todos ' modernos e eficientemente equipados. 
Publicidade - existe uma revista mensal, cien
tífica e de vulgarização. 

Reuniões - há promoção de reuniões cien
tíficas (simpósio) e wrsos de especialização. 
Cada 2 onos há um - congresso 'Iacticin ista pa-
ra estudos. 

. 

Pessoal '- a l ém do pessoal ,adminístrativo, 
auxil iares e técnicos de 'laboratório, lá traba
lham 20 cientista.s de . nível universitário. 

Trabalhos científicos em andamento :  - Es
tudos sôbre a flora do yogurte; - Estudos sô
bre 10 Bac. ,cereus 'no leite 'Pasteurizo'do; - De
tergentes e esterilizantes; - Maturação de quei
jos - Fabricação contínua de q ueijos (coagula
ção em 1 minuto, a 32°C, à base de coa lho); 
- Emba'lagem de queijos (Cryova c  e plásticos); 
- Aplicação da nisina em queijos fundidos; 
Flora dos queijos; - Criação do queijo Ker
nhem - de leite pasteurizado com aplicação de 
fermento à base de germes corinobacterifór
mes, não prensado, maturado por 26-28 dias. 
Formato ci l í'ndrico baixo, com cêrca de 25 cm 
de diâmetro e 3-4 .em de o l tura, -massa bran
ca, sem olhadura, consistência pastosa, crosta 
grossa. Paladar 'entre Limburgo e Tilsit. Teor de 
gordura de 65% no , extrato sêco. 

Tecnologia - coagulação ti 32°,C por 45 -mi
nu,tos; matuToção a 16°C com 92% de ,umida
de. 'PH de ,5,1 no início e 5,5 no fina l .  Finali
dade - aumentar v,ariedades elQPortáveis. Co
mecou a ser estudado há 2,5 anos, (Muito se 
apr'oxima do Belpaese). 

Leite instantáneo '- não existe, na Holanda, 
mercado para êste leite. Não está �endo es
tudado o assunto, Há uma fábrica em Bedum. 

PagamentQ do leite pela proteína - N IZO 
aconselha isso, indicando técnica rápida para 
dosagem, que já é rotina nos labor.atórios cen
trais de Alkmar, Leeuwarden e outros, 

Germes nocivos mais comuns - ao leite pas
teurizado é o Bac, cereus, e no esterilizado é 
o B. subti lis. 

Pasteurizacão na Holanda - 95% dos queijos 
são de 'Ieité pasteuriz'ado. Uso de salitre no 
l eite para 'queijo aprov,ado pelo Instituto e 
de uso :general izado. 

Viagem a Wageningen - e observações ge
raIs sôbre comércio de lacticínios. 

Dia 28/9/62 - Viagem a Gouda - Visita à 
Coõpenatieve Kaas IProducenten Vereeniging 
(DE RRODUGENT) em Gouda. Visita ao grande 
entreposto de queijos e observações sôbre : 

- Prédio construído em 1 958, que se apresen
ta como o maior entreposto de queijos da Eu
rOilO, com capacidade para armazenar 1 800 
tonel,adas de quei jos. Tem 1 200 industriais as
sociados, dos quais 35 fazendas p ro,duzem q uei
jos de leite cru. ,A qual idade dos queijos de 
fazenda é aceitável, e, quando bem feito é 
igual  ao melhor industrial. 

Prédio com' área de 72 x 104 m. -Comprimento 
das ,prateleiras = 72 km. Capacidade de trans
porte em esteira rolante (de aço inox.) = 12 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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toneladas . por hora. Tót,a l  .de esteiras = 3 000 
metr-os. Velocidade = 30 metros por minuto. 
Temperatura, umidade do ar e ventilação con
trolados por máquinas próprias. As câmaras . são mantidas a 1 2°C ·no ,termômetro úmido e 
1 4°C ·no sêco (mais ou menos 88% de umidade). 
Cêrca de 12 mil kg podem ser descarregado,s 
simultâneamente. O� queijos são recebidos, 
pesados, classificados e prep'arados ·em rotu
l agem e embalagem conforme exigências de 
cada país. . 

. Evolução - os produtores de quei jos em 1915 
reso'lveram organizar uma cooperativa para 
venda de queijos. Em 1 924 começou a apare
cer dificuldade em relação aos queijos de fa
zenda, in iciando o .cen1ralização de fábricas 
de queijos. Atualmente dispõe de departa
mento de oOssistência a criadores e produtores, 
para compra de gado, de rações, de semen
tes, de fertiliza'ntes, de materidl agrícol,a, etc., 
inclusive venda de ovos. Também há assis.fên
cio bancária, com financiamento. Duroante a 2." 
guerra foi resolvido mO'ntar uma fábrica de 
queijos (oOgora em ampl iação), anexa ao entre
posto, com . capacidade de 1 20 mHhães de l i-
tros/ano. ' 

Tipos de queijos Variam os queijos confor
me os padrães dos países impontadores. ,o 
entreposto trabalha com os seguintes tipos -
Gouda, Edam (grande e pequeno - Baby), 
Gouda pequeno (igual 000 nosso" (obocó), o 
POl'f-Salut {parecido com o Kernhem, da Nizo), 
O Estepe, o Gouda com cominho, fundido, etc. 
Observa-se ser dada muito pouca importância 
à nomencla.fura dos queijos bem como aos 
dizere. da rotu lagem. Grande valor é dado 
00 teor de gordura no extrato sêco, classifi
cando-se os queijos por êste detalhe : Gouda 
volvet (com 48%, que ,é o gordo), e Gouda 
magro (com 20%). 

No ponto de vista economlco a indústria 
leiteira 'na Holanda não é tão interessante 
quanto a de margarina. 

Seleção dos queijos : Há 2 seleções - na 
recepção, para pagamento aos produtores (pe
la qual idade) e outra, conforme os padrões 
dos p aíses impor,tadores . . ,os quei jos 'rejeita
dos vão para a fabricação do ,fu:ndido. 

Na Holanda 50% dos queijos são para ex
portação. O rev,estimento dos queijos com p lás
tico (PI<lsticocrt) é realizado duas vêzes, logo 
após a salga e 6 dias após. Isso evita mofos, 
perda de umidade e trabalhos de lav:agem. A 
parafinação é realizada somente nos queijos 
destinados a países que a solicitem. ,Para re
vestimento ·há mÓ'quinas 'espedais, rotativas que 
trabalham com p lástico , ou .com parafina. Pa
ra movimentação dos queijos nas prateleiras 
há dispositivo especi'al, com ·elevador próprio. 

O "Cryovac' é usado somente para envol
ver pedaços de 'queijos para supermercados. 
Não é usado em queijos inteiros. 

Países impo�tadores - os quei jos são ex
portados .para todos os ,países, de acôrdo com 
os padrões dêstes. 

Viagem '0 Rotterdam - observaçõe5 g'erais sô
bre comércio de l acticínios. 

Viagem em navi'o o Edi,nburgh - observa
ções gerais sóbre comé'reio" de lacticínios; ' 

Dia 2/10/62 - .na Inglaterra - em Glasgow. 
Visitá de cortezia 0'0 escritório central, �a 

Escócia, da "The Nestlê Co. Ltd." - e ntrevista 
com o sr. Mc Kendrick, gérente geral. Enten
dimentos sóbre visitas· a estabelecimentos do 
"Scotch Milk Marketing Board". . 

Visita ao escritórió .cen·tral �para a Escócia, 
da "The AP,V ,Co. Ud." - entendimentos com 
o gerente, sr. Jo'hn Aitken sóbre indústria lei
teira da -Escócia e visita, em sua companhia, 
aos seguintes estabelecimentos : . 

- Usina de pasteurização de l eite da "Glas
gow South Co-operative Soco lId. - prédio nó
va, com moderno equipamento, inaugurado. há 
2 anos, pert'encente ao Milk Marketing Board. 
Detalhes - gr-onde salão para movimentação de 
veículos e cestas com ,frascos, servindo ao mes
mo tempo para recepção de cestas e f.rascos 

. (20 em cada), desempilhamento, transporte . em. 
esteira rolante, empi'lhomento de cestas auto
mático, lavagem de frascos com saída a 5-
1 0°C; enchimento automátioo a vácuo, capsu
l amento em máquina Fords, colocação auto
mática (por aspiração de 20 f.r.ascos de 1 "pint" 
ou 48 dos de 1/4 "pint") e emp i lhamento auto
máti co de cestas. 4 grupos de 5 cestas são re
tirados de uma s6 vez por um carrinho trans
portador especia l ,  para a câmara frigorífico. 

Todo o piso é de cimento. Teto de estrutura 
metálica, telhado porte em- telhas de ferro on
dulado e .parte de vidro, dando amplo i lumi
nação. 

Recepção em p lataforma. Pasteurização e 
armazenamento no piso superior sóbre as câ
maras frigorífioas. O leite é prêviamen�e fil
trado a quente e resfriado para armazenamen-
100. Lavador automático APV p a ra todo o en
canamento. Latões de a lumínio de 10 galões; em 
início de 'uso. O comum é o emprêgo de la
tões de ferro estanhado, pertencentes aos fa
zendeiros. Pequena parte do leite e do creme 
é acondicionada em recipientes "Perga", "Mo
no" e "Satona". 

'Preços - leite cru, em média 3110,5 por ga
lão (mais ou menos CrS 345 por 3,96 litros, 
dando CrS 87 por l i tro). Este preço é pago 
pelo Scotch Mi lk Marketing Board (SMMB) 
que é o ú nico comprador de leite 'na 'Escácia. 

Há dois preços :  de ,outubro a janeiro é de 
3/8-7/8, e, de fevereiro a setembr.o, 3/Hh1/8, 
por galão. . 

Leite pasteurizado : 5/8 por ,galão, 'ao con- , 
sumidor, corresponde'ndo a 8,5 pence por 
"pinto. 

Recebimentos - ,recebe diàriamente 50 mi l  
l i tros ( 12 500 galões). ",Cêrca de 99,9% provêm 
de rebanho livre de tuberculose. Em 1 954 foi 
introduzido o transporte em carro tonque o par
tir das fazendas. Cêrca de 864 fazendas, 'na 
Escócia, com mais de mil instalações frigorífi
cos (tanques de refrigeração) são contro'lados 
pelo SMMB, correspondendo a um total de 
59 mi lhães. de galões por ano (até agôsto de 
1 962). 
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P,adrões de leite - Bacteriológico = 5 000 
germes por ml; na .recepção, e .. coli-positivo 
em 0,001 . (O exigido legalmente é 200 . mi l, sem 
padrão paro coli). . 

Leit.e ,pasteurizado = 200 a 300 g'ermes por 
ml. Coli negativo em 1 ml. Não' ·há determiná
çãa legal de contagem .. bacteridria, exigindo
se coli-nélgativo em 1 ml. Gordura - 3 a 4%; 
em média = 3,6%. P,adrãa oficial = 3%. Fras
co vasio = 1 00 germes por frasco. Padrão = �OO. 

Observação - o leite cru desta Usina é me
l hor, bacteriolôgicamente, do que o pasteuri
zado do Brasil .  

Visita à usina da "The Scotch Milk Mar
keting Board" - a Haggenfield ,Creomery no 
bairro Mil lerston, em Glasgow, e anotações 
:Sôbre : 

- prédio 'Velho, com instalações aceHeJ'Veis, 
onde p redpmina rnaquinaria APV. Funciona co
mo 'equi líbr'io entre as demais usinas do 
SMMB. 

Recebe de 1 0  a' 30 mil galões de l eite, con: 
forme as necessidades. Maio é o mês de maior 
produçGio. 18 a 20 mi l  galões são destinados 
à fabricação de caseína, na safra. 

Detalhes - o leitelho é destinado aos por
cos; - o caseína é idorídrica e se .  destina a 
papel ; - não faz 'queijos, yogurt, nem leire 
a.chocolatado (,não tem consumo) ; - enchedor 
de latões (da APV), de preferência para forne
cedores; - batedeira de aço inox., não polido, 
áspero, da Nova Zelôndia. 

Visita ao escritório 'central da "The Scotch 
Milk Marketing Board" - entrevisro com o sr. 
Jan  A. Mc. Alpine, Marketing Officer, que 
nos prestou as seguintes informações - 1 -
existem 3 organizações : SMMB em Glasgow, o 
"The Aberdeen and . District Milk Marketing 
Board, em Aberdeen, e a ú l tima, o "The North 
of Scotland Milk Marketing Board" em Inver
ness . . São independentes entre si . · Na Grã-Bre
tanha existe o "The Milk Marketing Board of 
England and Wales", ,com sede ·em Londres, 
e na Irlanda, outro, o "The Milk Marketing 
Baard for Northern I reland" com sede em Bel
fas!. 

2 - generalidades : - controla .87% de todo o 
l eite da Escôcia, atingindo 1 91 mi lhões de ga
lões em 1 958. 40% do le i te são para industria-
lização. 

. 

. O "Baard" tem 1 0  estabelecimentos de laeti
cínios e'ntre usinas e fábricas de queijos e 
manteiga. O que mais interessa ao "Board" 
� o leite de consumo. Cêrro de 99,9% de to
do o leite provém de rebanho livre de tuber
culose. 99% das fazendas dispõem de e letri- ' 
cidade e de insta lações de refrigeração de 
l eite. Em 1954 foi iniciada a caleta de leite 
re�rigerada nas fazendas, �m carro tanque. 
EXistem atualmente 864 fazendas na  região do 
SMMB com cê�ca -de mil instalações de refri· 
gercção de leite (tanques). Estõo instaladas na 
Escàcia cêroa de 500 máquinas au,tomáticas de 
venda de leite em embalagem 'Perdida (Te
trap,!k). O "Board' colabora com 2 .institutos 

de pesquisas e ensino :  o Hannah Dairy Re
search I nstitute, em Ayrshire, o West Sco'tland 
Agricultural C9l1ege, em Auchincruive. São ins
titutos governamentais, que não recebem con
tribuição monetária dos industriais particulares . 
Há sômente colaboração de trabalhos e in
te'rcâmbio técnico' e científico. De acôrdo com 
lei básioa (decreto do Govêrno), o SMMB é 
obrigado a aceitar toda o leite de novos for· 
necedor,es, desçle que autorizados pela Saú· 

. de 'Pública. 
. 

Preço ao produtor:  -. é um preço único de
terminado pelos MMB sujeito' a desconto pelo 

_tran�porte. E estipulado de. maneira o que 
não .possa ser i·nfluenciado pelas condições 10-
cais. E: o . mesmo dentro ' da mesma distância, 
ev�tandp-se 'sobrecarga de carreto. 00 pagamen
to pelos compradores (industriais) deve ser 
.efetuado até o dia . 15 de cada mês, atra'Vés 
do MMB, o qual paga aos produtores até dia 
21 . Há espécie de autofinO'nciamento propor. cianado ao MMB. 

Fiscalização - é exercida pelo Ministério 
da Saúde Públ ica (federal) que delega podê
res a autoridades sanitárias locais (que pode 
variar).  E exercida desde a <fazenda até ao 
consumo. 

Constituição do SMMB - são 10 mémbros, 
sen.Jo 8 indicados f3elos produtores de l eite 
e 2 pelo govêrno, sendo um considerado re
presentante dos consumidores. A administra
ção ocupa 140 funcionários, ' atingindo um total 
de 600, considerando o pessoal de usinas e fá
bricas do SMMB. · O custo da <ldministração é 
de 0-5% sôbre o valor do preço pago ao pro
dutor, lSendo cobrado mais 0-5% para os ser
viços de propaganda. 

N'?tícia' de jornal - Pagamento do' leite pela 
qualidade, ,em Londr·es - Desde o dia 7110 co
meçou a ser 'feito, em Londres, pagamento do 
le i te pela qual idade, considerando 3 tipos : 

- tipo A - o leite que tiver mais de 1 2,6% 
de extrato sêco tota l ;  B - o que tiver entre 
12 e 12,6%, e, C - o que tiver menos de 1 2%. 

Os produtores de leite A receberão 2d por 
galão acima do preço padrão. Os do tipo B 
receberão a preço padrão e os da classe C 
2d menos que o preço padrão, ou 3d se os 
sólidos' forem inferiores ·0 1 1 ,8%. Como todo 
o leite -é controlado pela MMB é fácil o con
trôle de preços. Isso tem por efei·to estimular 
a produção de l eite melhor. Os produtores de 
lei�e das I lhas do Cana'l e os de South Devon 
que já tinham um prêmio, não entram nest� 
esquema. 

Viagem a Aberlour - observações gerois sô
bre criação de gado leiteiro. 

Viagem a Londres - visitas aos escritórios 
da Nestlé e da ·General Milk. 

Dia 911 0/62 - Viagem a Crawley e visita à 
APV (Aluminium Plant and Vessel Lld.) - Entre
vista com os Drs. Richard Sel igman ffundador 
da AiPV) presidente; sr  . .Peter Sel igman (filho 
do fundador) -Diretor ,geral, sr. Charles Bris
senden, gerente do Departamento de Lactiei-
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n!os (Engenhoria de. máquinas par-a lacticínlos) e M. J .  P. Martln, Chefe de Relacões Pú-bl icas. . . 

- A APV começou em 1910 com a fabrica
çõo de artefDtos de a lumínio (tanques, etc.), 
sendo em 1923 fabricado o primeiro pásteuri
zador de p lacas. Atualmente produz equipa
fT!ento para lacticínios, bebidas em geral (prin
cipalmente cervejaria) e i.ndústria ·química. Os 
lacticínios ocupam 50% dos volumes dos ne
gócios. A ·firma dispõe de mais ,uma .fábrica 
n? �orte da I nglaterr;a. A área ocupada pela 
fabnca ·em Cr-awley e de 80,5 ' acres, mais ou 
menos. De 75 a 85% da materia l ·  fabricado 
são em aço inoxidável. I:ste é consumido e m  
qua�e todo o munda, sendo .os p rincipais paí
ses Importadores - a Austrá ha, a Nova Zelân
dia, quase todas os 'países da ,Europa Ociden
tal, Estad�s Unidos, Br.asil, Argentina e Chi le. 
O pasteunzador de placa é o material m ais 
vendido. 

O salário médio de um operário mecânico é de L�7 por �emana (cêrca de CrS 35 000). A atual fabnca! maugur.ada em 1955, impressiona p�las _ suas I mhas . mademas e excelente organlzaçao. Sobressai o grande número de máquin.as automáticas, algumas regul'adas eletronicamente. Algumas são de custo e'levadíssimo, atingindo Ll5 000 (quase CrS 40 mi lhões). Há uma prensa com capacidade de 3 000 taneladas por polegada quadrada, que é apl icaaa na confecção de placas de pasteurizador. As prensas tendem a diminuir o comprimento e a largura das chapas originais, para dar formação aos relêvos e ranhur·as sem dimiI r  a espessur-a. As chapas são produzidas na Inglaterra havendo importacão esporádica da Suécia. . 
A fábrica dispõe de uma secção de ensino par'a formação de operários especializados. Há uma companhia subsidiária, chamada APV Paramount que trabalha no mesmo conjunto de edi.fícios, exclusivamente na fundição de ·aço inoxidável para peças especia'l izadas. Entretanto, apenas 30% da prod,,'l.§O desta organização são consumidos pela APV. Além disso há ainda um edifício com laboratária e estação experimental (pesquisas) ocupando 100 pessoÇls. 

Viagem a South Morden (subúrbio de Lon
dres) e visita ao ".oairy Express Ltd." - usina 
de beneficiamento de leite inaugurada em 1 955. 

General idades : p rédio muito bem construí
do, arcabouço ' de aço e teto de vidro. Re
c.ebe dià.riament,e 300 mi l  l i tros 'de 'Ieite, a maia
na em carro tanque ferroviário. Alguns e m  
caminhêia tanque, . e  somente 10% em latões 
(dos produtores locais). O produtor mais dis
tante está cêrca de 300 milhas (480 km) da 
Usina. O leite p roduzido nos ,arredores das 
cidades do I nterior é consumida nas mesmas 
sendo somente remetido a Londres a exceden� 
te. As vêzes êste é remetido 'a fábricas de 
lacticínios, conforme ordenar o MMB. Em ge
rai o leite é consumido pasteurizado, 2 a 3 
dias após ordenha. 

A movimentação do leite, ·na usina, 'a partir 
da recepção é a ar comprimido, ,lavado e fil
trado. Grande parte da ,tubulação é em vi-

dra, à prova de calor (tipo Pir�x), com mais ou 'menos 3 polegadas de diâmetro. 
Limpezp' automática. Resfriamento a água gelada. 'E�lste u ma sala ' espeCiDI 'p'ara camando da funcionamento . da maquinaria (switch roam) . sob' contrêle à ,distância (tele-coma'ndo). Os 1 1 0 motores (das máquinas de lavar de encher, de past,eurizar; etc. funcionam �esta base. Existem 14 {çmque:s ' de armazenamento, empare��das, de 3 000 -gdlões cada, senda 9 para leite cru e 5 para pasteurizado. 4 canjun-

. tos de pasteuriz·açãa APV de 2 000 galões/hora .cada. 8 máquinas de encher Udex em . 4 .  co'n /untos com ·respectivas máquinas de lavar Dois (2) .conjuntos Tetropack. 
. 

Es!a argc:mização oferece .n�da menos de oito tipOS diferentes de leite, ·a saber: 1. leife' pasteurizado; 2. le ite ,pasteurizado e à p rov,a de tubercu l ina ;  3. idem ,e hamogAnizado ' 4. leite da Canal  (p'asteurizado - 4% 
-
de gar� 

dura, de gado Jersey e Guernsey); 5. leite de,snatado; 6. Leite esteri l izado; 7. leite de fazend.a (cru - à prova de tubercul ina) ,e 8. Ked�ssla (?bedecendo ao ,rito israelita). Há, tombem, l eite de cabra, pasteurizada. 
C�rga bacteriana.: leite cru pelo azu l de metdeno, cêrca de 2 h. Há muito leite de 4 h. Tc:mbém se adota o teste da resazurina. Há leite de 1 a 2 mi'lhões de  germes par ml .  As provas de rotina são :  densidade, . gordurD (Gerber) e acidez (Dornic). 
Leite pasteuriz.ado : carga de 400 ,a 100 000 

germes por ml .  Médi a :  10 mi l .  Coli-negativa 
em 1 ml. Hà anotações de leite pasteurizado 
com mais de 200 mil e coliformes positivos em 
1/10. 

Garraf.a - menos de 10 bactérias por "pint". 

Dia .1011 0/62 - em Londres - visita ó Society 
of Da!ry Technolagy (l7-Devonshire St. WI) -
entrevista com o sr. M. Sonn, Secretàrio, e ob
tenção de informações gerais sóbre a indústria 
l eiteira inglesa. A zOria ,mais leiteira da I n
g laterro é a sudoeste. 

Visita à United Kingdam Dairy Assaciation 
e entrevista com Mr. Hubl. 

- Esta associaçõo é o órgão pelo qua'l o Rei
no Unido é fi l iado à FederDcão I n ternaciona l  
d e  Lacticínios (FIL). ,InformaçÕes gerais sêbre 
indústria lei,teira da Inglaterra ,e oferecimen
to de exemplares do notável 'livro, excelente
mente impresso e i'lustrado a cêres, ' "The 
United Kingdom . >Dairy ,Industry", editado por 
ocasião do XV.o Congresso I n ternacional de 
Lacticínios, realizado em Londres, em 1959. 1:' 
um trabalho no,tável, 'que resume tóda D es
trutura económico geral dos 'I acticínios inglê
ses, a produçõo de leite, sua . coleta, -transpor
te e necepção, beneficiamento e distribuição, 
bem como indust'rial iz,açõo, educaçõo e pes
quisas I,acticinistas, a lém de inúmeras informa
ções e dados adicionais dos mais preciosos. 

Viagem a Thames Ditton (Surrey) e visita ao 
Milk Marketing Board. Entrevista com Mr. Ja
mes Hol loway, chefe do departamento de 'Re
ções Públ icas e obtenção de informações : 

- o MMB da ;Inglaterra é depois do da' Aus
trália, o mais antigo. Exist'em organizações 

. :  . ...  
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idênticas na Escócia, Austrá l ia, etc. Começou 
a funcionar depois de Ato Governamental de 
1 933. Não é organismo do Govêrna mas fun
ciona sob 'auspícios dêste. I: o representante � dos pràdutores de leite. 

Em 1 930 h'ouve uma grande depressão na pro· 
ducão e na industrializacão' do leite na Ingla
teri·a. Muitos contratos ' ,éntre produtores e in" 
duski:Jis ,foram ' rompidos e ·  os primeiros não 
tiveram oportunidade para opl icação do l eite, 
sendo gran'des os prejuízos. Então, por a.to do 
Govêrno, foi instituído o MMB que hOJe re
presenta mais de 90%' dos ' produtores, ou se
ja, num total de 1 1 6  mil fazendeiros produto
res de leit� (que vendem sob -con�rato ao MMB) 
'apenas 10 mi'l ,n.ão estão fi l iados a e�ta or�a
nização. Em ,a lguns casos €sf.a venda e parcla!.· 

, ,Os produtores fi l iados não podem vender le i
te diref.amente a industriais. Existe contrato en
tre cada fazendeird e o MMB, que assume a 
obrigação de receber .todo o _ 'leite .dos asso-. ciados, desde que as mstaIaçoes selam apro
vadas pelo Serviço Sanitária . .  Os produtores 
chamEldos "r,etails", que . devido a razões ter
ritoriais fornecem leite 'a consumidores das 
circunvizinhanças, somente podem fazê-lo me
diante .autorizaçãa e pagamento de uma taxa 
ao MMB, a fim de evitar emu lação (aumento) 
de preço (evit'anda-se mais lucros de uns pro-
dutores sóbre outros). . 

Organização - o MMB da. Ing laterra e País 
de Gales compreende 12 regiões. Um produtor 
de cada região é eleito como representante 
regional junto à organização pelo período de 
3 anos. - Além dêsses, existem 3 membros 
eleitos pelos produtores, que representam todo 
o .país. - Finalmente, mais 3 membras indica
dos peio Ministério da Agricultura. - Todos 
são elementos de renome e destaque. Não são 
Funcionários públ icos. - I: realizada mensal
men;e uma reunião dos 18 membros que com
põem o Conselho de Administração. - Só o 
"staff" do Board dispõe de 1 00 funcionárias 
de alta categoria. - Em cada centro de pro
ducão leiteira há um representante loca l do 
MMI3 que dirige a solução dos Dssuntos de in
terêss€. regional. - O quadro geral do MMB 
é de cêrca de 5 mil  funcionários, dos quais 
perto de mil,  na · sede, - O MMB possui 20 es
tabelecimentos de lacticínios (entre usinas e 
fábricas) destinadas a equilibrar a produção, 
o consumo e a industrializacão. Só é industria
lizado o excedente. - Existém mais de mil es
tabelecimentos de lactidnios na Inglaterra. 
Atualmente há tendência para redução de 
número, por motivo de economia. 

- A produção de leite vem aumentando, 
acentuadamente, na I ng laterra. 

Transporte - antes da guerra o transporte 
do leite estava sob responsabi l idade do pro
d;Jt.)r. Durante a guerra - com ó racionamen
to de gasol i,na, pneus, etc., o MMB começou 
a se responsabi l izar pelo 'tr'ansparte do leite 
de tal maneira que hoje é esta organi2lação in
teiramente resporisável pela matéria. Dispõe de 
pequena frota e contrata transport,adores. O 
MMB .dispõe de estudos deta lhados par<! deter
minar a custo da condução e tabelar os preços. 

I nsel)1'inaçõo artificial - o MMB tem um per
feito serviço' de iseminação artificial, conse-

quente da' ,necessidade surgida durante a guer
ra de melhorar os r�banhos. Hoje, 2/3 dos 
be'zerros são de- inseminação artificia l .  

Disp'õe de 23 bancas de semen e 75 centros 
d" distribuicãa. A aplica cão do semen é feita 
p;r técnico' dó MMB, qúe cobra 1 l ibr,a por 
insemi nàcão fecundante. Há exportação de se-
men congelado. ' 

Contrêle l eiteira ; - compete ao MMB a exe
. cucào do contrêle leiteiro, havendo 'um con
trÕ:e oficial e outr'o particular, ./lOS moldes 
comuns. 

'Cusfo da produção - existe registro per
manente para . acompanhar a evolução do cus
to da produção de 'leite. Observam-se detc:
lhes de produção, de al imentaç�o dos ani
mais de mão de obra, etc. ,a ,fim de obter 
elem�ntos de detemiinaçõo de normas de r,e
dução de çusto. 

I ncremento da venda de le i te - setor que 
se ocupa da aumenta . da colocação do leite 
por todos os meios disponíveis, inólusive má
quinas de venda automática, orientação ao 
consumidor, promoção de vendas, etc. tst", de
partamento . existe há 8 anos ,e disp.õe de ver
ba anual de 2,25 mi lhões de l ibras. A base do 
negócio é o leite de consumo, que representa 
aplicação de 70% da produção. 

Propaganda : - Existe um serviço inteiramen- . 
te autónomo, não filiado ao MMB para o qual 
êste contribui com 1 mi lhão de , libras por ano, 
sendo 50% dos produtores de leite e 50% dos 
industriais lacticinistas. . 

Contribuição do Gavêrno ao consumo da 
le i te :  - O preço do leite de consumo é esti
pu lado por ato da ParlamentQ e executada 
pelo MMB. Não existe subsídio, havendo, con
tudo, distribuição gratis a organizações assis
tencais, especia lmente para escolares, na ra
zão de 1/3 de "pint" por dia, em todo o país 
e em tôdas as escolas. As gestantes dá-se 1 
"pi n!" de leite par dia, pela metade do preço. 
Isso inteiramente às expensas do Govérno, que 
adquire o leite aos preços . tabelados. 

Taxa - os fazendeiros concorrem com 1/3 de 
penny par ga lão, por dia, para a MMB. 

Pagamento do leite pela qualidade - ini
ciarJo em 7 de outubro, baseando-se no teor 
de extrato sêco. 

P,reco de manteiga na Ing laterra é de 3 shi
l ings . por li bra enquanto na França é de 7 
sh por "pound", isso porque o MMB se inte
ressa quase exclusivamente pelo leite de co�
sumo e s'er preferida a importação de mantei
ga da Dinamarca, N. Zelândia, Holanda, Ar
gentina. etc. 

Detalhes - Não é permitida padronização 
do leiie para consumo. Não se permite rece
bimento de l eite com menos de 3% de g ordu
ra. tste leite é devolvido ao p rodutor. - Está 
em andamento o fomento da prática da re
friÇjE-1 ecão do leite na fazenda. - O MMB faz 

. pesquis'ó referente à p:o�ução de
" . leite e � 

al imentacão do gado le i teiro. - O Ice-cream 
- com ésta denominacão, tem como gordura 
a margarina, e, o preparado exclusivamente 
com derivados do leite é denominado "dairy
ice·cream" . 

1 
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. Dia 1 111 0/6.2 - ViaiJ';lm a Reading, em Shin
fl,eld (Berkshlre) e VIsIta ao National Institute 
for Research in Dairying (NIRD) da Universi
dade de Reading. Entrevista com os srs. Prof. 
R. G. Haskett, diretor; S: K. Kon, diretor

�de:Puty; J. ,A. Ervine, 'Ofioia l  de informacões ' 
Mlss Marian Wood, Assistente e Praf. D l 
J�yne Wil l iams, do Departamento de Ba�te� 
nologia. Visita à redação do Dairy Science 

Ab�tpacts (DSA) e entrevista COm Mr. E. J .  Mann, 
edItor. Observações sóbre: 

- Definição - O N IRD é um dos quarenta 
e s'eis institutos ligados ao Conselho de Pes
'quisas sóbre Agricultura (ARC - ou Agriou1-
tural ,Research Council) subordinado ao uPrivy 
Council". Está ligada e trabalha em colaboraçãp 'com a Universidade de Reading. O NIRD funCIona há 51' anos, subordinado à Universidade. Embora faça parte desta Universidade �em gr.ande autonomia. Atualmente o Institu.f� 
e comp,?sto c:J.e .1 0 dep�rt,amentos de 'Pesquisa s :  Zootec:n!a le I teIra; Al Imentação e metaboEsm.o, Fls!ologja, �ádio-bi�-qu ímica; Bacteriolog Ia ;  Mlc!oblolog'lO. químIca ;  Química, Física, Engenharra 'e Nutrição. Além dêstes departamentos especic:l izados, fazem 'parte do Institu� to quatro. servIços - secção de estatística · usina :xpen!11ental de ;!a7ticínios; Unidade de l igaçao e frnaJmente, B l bl'ioteca e informações" 

. O progr.anVs de _trabalho do N I RD se re'lacion:J c9m 'a produçao e com a apl icacãa do leite ?obrc todos os aspectos, - Traba'lham no l �s!l t.uto 125 pesquisadores com n ível univers l t�no, .mui,tos :i0s quais com gráu de "M. S." e PhÇ> " Tamb:m 400 funcionários subalternos nas. var!as_ secçoe�. - O orçamento anual é de meIo '!11 I �hao de l ibras esterlinas (cêrca de Cr$ 120 m' !hoes). 
T raboihos que estão em andamento : 

- Nôvo mét?do de fabricação do Cheddar com automatrzação do "cheddaring";  
_- Estudos do leite sôbre aspectos de nutriÇaOi 
- Fisiologia da formação de leite ' 

.-;-. Emprêgo de a l imen'tos de baixo' teor de sOo ldos rlao _ g?rdurosos na nutrição de bezerros. Influencl? do teor de sól idos não gor?urosos dos al imentos ,na gestacão e nasci-mento de bezerros. . 
- Profi1a�ia e tratamento das mastites ' -: D:ssemrnação de mastite em <lmbient�s es- ' 

ten llzados; 
.- Sabor, c�eiro .e textura dos quei jos (r,heolo-gla e bactenologla); 
- Estudos sôbre lactobacilos . 
- Estudos sôbre detergentes ' e esterilizantes; - 'Estudos sóbr,e antibióticos ' :- Pesquisas sôbr.e coleta ,� 'refrigeração de le I te em fazendas; 
- Es:�d�s sóbre endocrinologia da lactação (expenencla em cabras); , 
- Estudos sõbre isotopos. Extrogenos sintéticos. 

_Visita. às instalações do I nstHuto e observa-çoes sobre : . 
- M.icro�iologia

" 
-: !'lstudos sôbre lactobacilos 

e apl lcaçao da nls rna"; . ' ' 
- Refrigeração do leite em faz'endos - obten

ção de dados sõbre 2 tanques em teste em sa-

l a. tropi�alizada ,(a '26.°C). Os tanques de re
fngeraçao (Fatm-bulk-tanks) poro serem aceitos 
pela MMB têm 'que ser testados e aprovados 
pelo NU�D ; ' ' , " 

- Fazenda experiment<l'1 - estábulo nôvo .
funcionando há 4 semanas, para estudos de a l i� 

. me�tação individual. Sala d e  ordenha - em 
eSl?l.nh� de peixe, com ordenlia' mecânica uGas_ 
colgne - çom porte da tubulação em 'Vidro à . 
prova de calor. uFarm-<oulk-tank" isolado com 
" ice-bank" de , aço inox. 

- Fóbri�a experif!lsntdl de !?cticfnios : secção 
d� mant!,lga ;. �ecçao de q ueIJos ':" observação 
�obre. d!si>�sltlvo para dessôro da masS<l e 

chedarrmg em operação contínua. 

Di,? 1 4/10 - em Dunkerque - observações 
ge�als só.bre ,comércio' de lacticínios. Em Yprés 
- Idem, Idem. 

D i,a 1 5/1 0/62 ' na Bélgica, e m  Roselaar 
(Louvain) - visita à Ci<l. Lacsoons SJA. - Usi
na  de beneficiamento de leite - entrevista com 
os srs. ,André Gal lez, diretor administr.ativo 
E. De Geest, diretor e J. Buyck, chefe de De� 
partamento. Observações sôbre : 

- Prédio grande, com ampliações, sem se
quê,ncla de operações (aumi3ntos à medida das 
necessidades). . 

Produtos - 'leite pasteurizado, leite bactofu
gado, leite em pó, manteiga, creme e leites fer
mentados. Recebe cêrca de 37 500 'likos/dia. 

LeIte em pó para fins industriais - conjuntos 
cilíndricos, 2 Bultner-Verke e 2 Goudsche Mas
chiene Fabrieck. O conjunto Buttner (de 3 ci
l indros) recebe l eite eV<lporado continuando a 
concentração em um dos cilindros. O leite 
em pó dêste aparelho tem solubil idade maior 
que o fabricado nas demais tipos "rol ler". Lei
te evaporado em conjunto Bufflovac - ado
tado per ocupar menos espaço. Possui av'a
poradores sistema Rogers e Holsika. Esterili
zadores Stork. Leite evaporado emba'lado em 
latinhas. 

Le,te esterilizado - em frascos de 2 litros 
em Stork. Durabi l idade comercial de 2 meses. 
Vantagens : - facilita a distribuição; fácil em
prêgo dOfl'éstico; não retórna de leite coalha
do, e dispensa de refrigerador. Na Bélgica 
há gral'!de aceitação do leite esterilizado, por 
economIa do trabalho feminino, que diminui 
compras (uma só compra vale por uma s e
mana). 

. Leite bactofugado - é o submetido <1 aque
cImento a temperatura de 75°C e centrifuga
ção simu'ltânea e ràpidamente, e a seguir, ho
mogeneizado e past-eurizado. O leite assim tra
tado apresenta teor bacteriano de 20 a 40 
germes/ml. A parte da centrifugação é cons
tituída por dois ,opar,elhos cenkífugos tipo co
mum acrescid.o de maior número de'  p'lacas. 
Na capa dos discos 'há 2 furos especiais para ' 
perfeição do processo. Há redução de <ltê 
1 ,5% no volume do leite, dando maior quan
tidade de " Iódo", O descobridor do proCesso 
é o Prof. Paul Simonart, da Universidade de 
Gand. 

! .  
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- 'Fabricação do "quark" - dispõe de uma 
centrífuga antiga (uma da� primeiras do gê-
nero) para homogeneização da massa. . 

- Fabricação de manteiga - conjunfa ·Va
creator" e 3 batedeiras de aço i nox. e empa
cotade'iras automát,ioas. 

Padrão do leite : gordura a 3,2% sendo a 
padronização em tanque onde se mistura leite 
desnatado. Carga bacleriana : - 'leite cru = 50 
a 80 mi lhães no verão ; 1 <l 2 m i lhões no in-_ vemo. No pasteu'rizado = 10 mil .  

,P'reços - 'para leit'e de 3,3%: 3,30 francos 
be'lgas ,no verão;  3,45 em setembro e 3,50 em 
outubro. Com teor de gordura acima de 3,3, 
paga-se bonificação. 'Preços no consumo : -
pasteurizado comum = 7 francosllitro; baclo
fugpdo = 1 0  francos, e, ,tipo AA (especial) = 
1 1  francos, 

- :5m 'Bruxelas - visita à Secretaria Gera'l 
da Federação I nternacional de lacticínios (FIL) 
e entrevista com o sr. P. Stcrl, Secretário Gera l 
- entendimentos sôbre fi l iação da Associo
ção Brasileira de L<lcticinistas ('ABL) e obten
ção de informaçães gerpis sõbre a indústria 
leit,eira belga .. 

- Generalidades - 0 abastecimento de leite 
a Bruxelas é feito por cêrca de 10 usinas lo
calizadas 'nas cidades circunvizinhas, entre elas 
Rotselaar e Antuérpia. - O yogurt é o melhor 
negócio na Usina Lecsoon, rendendo cada' 'li
tro de leite, 15 francos. - O l ei,te desnatado 
também oferece 'boa ,margem econômica. -
Falta de mão de obra - é  difícil conseguir 
quem trabal'he fora de hOr<ls, à noite ou aos 
domingos. - Os labor<ltórios são bem monta
dos. - ,Em Gand há uma Escola de Lacticínios, 
de 'nível superior, com curso de 3 anos, dando 
o título de engenheiro ,técnico. 

Dia 1711 0/62 em Paris - visita à Usine 
de Castqgnary - 74 - rue Vaui ldé - pertencen
te ao gnrpo S. A: F. R. (Societé Anonime Fer
miers Reunies). En't-revista com os srs. Michel 
Poi rée, diretor gera'l, Goldschmidt, subdiretor, 
e, Sta. J oly - re'lações públ icas. Observações 
sôbre : 

- Prédió velho, adaptado, com maquinaria 
não modernizada. Recebe cêrca de 120 mi'! 
l i tros/dia, das quais 48 ,mil são distribuídos em 
embalagem perdida (Tef.rapak). - O leite em 
latões de 20 litros ê deix,ado à beira da es
trada onde é apanhado 'por caminhão. Trans
portado para as usinas regionais aí  é padroni
zado a 3%, pasteurizado a 86-90oC 'por 20'-30 

, segundos e refrigerado. A seguir  é transporta
' do em carro tanque para a Capi ta l  onde é 
repasteurizado nas mesmas condições, sendo 
vendido engarraf<ldo óu em T etrapak. - Há 
duas ordenhas e 2 coletas diárias. - O leite 
vem de até 300 km de distância� 

Detalhes - a máquina de capsular tem 2 
dispositivos com rolos de 'alumínio (um so
bressa'lent'e) ; - As máquinas de lavar e en
garrafar são de fabricação belga. :- O chau
feur do caminhão de distribuição faz ao mesmo 
tempo a cobrança. - Não há distribuição do
mici l iar. - , 0  chaufeur recebe o 'pagamento na 
ocasião da entrega do l eite <lO varejista, fi
cando responsável pela cobronça. Não há re-

tôrno de leite. Há '  duplo contrôle de garrafas 
devolvidas. Coma as garrafas sãõ padroniza
das e há confiança entre ,as usinas, frascos 
de uma são usados em outra. Não há restri
ção no us'o dos frascos. 

Padrões :-não há 'padrão bacteriano para lei
te cru. São feitas provas do 'Clzu l  de meti leno ' e da acidez. 

Leit� pasteurizado = cêrca de 160 germes 
por m'l, sem coli, sendo o padrão oficiall 30 
mil por ml. Peroxidase negqtiv,a. Gordura 3%. 
A ,contagem comum é de 2 a 4 mi'l germes, 
sem col i  em 1 mt 

- Não há obrigatoriedade de técnico na di
reção do estabelecimento. 

Generalidades - A população de Paris é de 
7 a 8 mi lhões, sendo 4 mi lhões na cidade pro
priamente dit'a. O consumo é de 1 milhão e 
200 mi l  l i tros/dia. 

Preços - ao consumidor: e m  'latões = 63 
francos velhos; em gar,rafa = 70 e em Tetra
pak = 74, por 'litro. 

� Viagem a Carentan, na N ormândia - em 
companhia 'do sr. L10weH WNson. Vice�presi
dente da General Milk Co. - Visita à fábri
ca de leite evaporado ".La Gloria - S.A." En
trevista com o sr. Gi l lot, gerente. Observa
ções :  

- 'P,rédio nôvo, em substituição ao destruído 
pela guerra. Recebe cêrca de 1 00 a 200 mi l  l i 
tros/dia (mínimo 100 e máximo 250 mil ) .  15% 
dos recebimentos são devolvidas aos fazen
dairos depois de desna'tados e posleurizados. 
Maquinaria comp'leta e moderna - de origem 
norte-americana. Lavagem mecânica de la
tões; evaporadores contí-nuos, esteril izadar,es 
·shaking", fabricação de latas, etc. Dispositi
vo de ,separ,ação de laias defeituosas, sistema 
eletrônico. Viscosidade do leite - prova rápi
da em viscosímetro Mojonier {63 à temperatu
ra de 22°q. O creme vai para La Vire desti
nando-se à ,fabricação de manteiga numo fá
brica da firma, com capacidade de 8 tone
ladas/dia. - A produção média por fazendei
ro é de 75 l i tros/dia. A média na Normândia 
é de 52 litros/dia. A fábrica dispõe de 1 1 00 
fornecedores num raio de ação de 40 a 80 
km. - Ordenhá a carnpo, e g eralment-e por 
mulheres, o ano todo. 'Pastagens perenes. Não 
há inverno rigoroso. 

Caldeiras de grande capacidade para va
por e energia elétrica. 

Viagem a Valognes e observações s6bre i'n
dústria ,leiteira. 

Dia 1 8/1 0/62 - Viagem a 8ricquebec, em 
companhia do sr. L10well e visita à fábrica de 
leite em pó instantâneo de "La Gloria S.A." 
e observações sóbre - prédio - moderno, de 
construção recente, em substituição ao destruí
do pela guerr<l. Maquinaria moderna, quase 
tôda de procedência ,norte-americana, com ca
pacidade de produzir 15  tone ladas de. leite 
em pó por 24 horas. 

Leite - provém de 2 mil fazendas, com a 
produção mêdia de 50 l itros por fornecedor. 
A 50 km existe uma fábr,ica da firma, que 

j -
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remete leite desnatada. Trabalha 24 horas por 
dia. Há 2 coletas diárias, com produção 
igual.  O 'Ieire 'cru, pelo Breed apresent.a ·. d.e 
8 a 1 0  mi lhões de 'germes, no "Ierao (duas co_o 
letas), e 1 8  mi lh.ões na i'�lIer�o ,(uma :�oleta). 
. Detalhes da Instantanel:?;açao :  - leite em 
pó do "Tote" vai ao umidificador e daí para 
3 desseca dores horizontáis que recebem ar 

ESlPecificações : 
Estágio 

Tote 
. Agua 
3,5% 

Bactérias ' 
'7 a 1 0  mi l  

Umidificador 1 5  a 1 8% (paçlrão 30 mil) 

Dessecador 2,5 3 a 4 mi l  

I nstantaneidade do desnatado ..:. 5 gramas 
do pó são de!:pejadas em 100 gramas de água 
normal. Solubi'lizacão em 4 segundos (m'édia 
de 3 a'  4). 

. 

O leite integral deve se dissolver, no máx.i
mo, em 8 segundos. 

Solubi l idade : normal - 0,12%. 
O pó do Tote que apresentar mais de 30 

m i l  germes por grama é emba,lado em sacos 
de polietileno revestido de pape;1 multifolhea
do, para fins industriais. 

..di'" 
Viagem a Pont-Hebert (na Mancha) e visHa 

á ·fábrica de 'Iactidnios "Claudel" - da So
cieté des Laitiérs de la Val lée de La Vire e 
du Contentin (antigos "IEtablissements H. Clau
dei"). ,Entrevista com os técnicos Young Michel 
e Jean-Marie e observações sóbre : 

- Prédios - dois conjuntos sendo um espe
cialmente para queijos Camembert; novas, 
construídos especialmente para a final idade, 
sendo parte recuperação de destruídos pela 
guerra. Obras real izadas em 1 945. 

'Recebimento de leite - cêrca de 160 mi l  li
tros/dia e mais a produção de quei jos de 400 
pequenas queijo rias fi·liadas. O leite é remeti
do 2 vêzes aa dia (2 ordenhas e 2 remessas). 
As fazendas não têm. refrigeração. 

- Maquinari a :  recepção - esteira rolante; 
latões de alumínio com tampa de p lástico (pre
co Ide 'cada la'tão :  42 !francos 'novos o de 20 
litros de a lumínio; sendo de p,lástico = 29 
francos novos). Prova rápida da ' fenolftalei
na. Pasteuriza dores. Tanques de armazena
mento. Vacrea·lor. Maturadares de creme. 4 
conjuntas de fabricação contínua de mantei
ga "Contimab Simon-Sei la".  Fabricação - man
teiga perlieita, côr amar·elada sem brilho 
(opaca); a9pecto ótimo. Creme Ipasteu·rizado e 
vacreatizado; maturado até acidez de 32-
34°D. 

Queijo Camembert - Leite pasteurizado em 
placas. ,Refrigeração a 20�C. Adição de fer
mento láctico (2%). Aquecimento a 34<\C. Coa
gulação em tachas pequenas, em 10 minutos, 
com apl icacão de coalho l íquido a 1 : 10  mil 
(18 ml de éoalho para cada 100 .Jitros de lei
te). Depois de 30 minutos fazem-se cortes, ah-. 
tenso-se grãos grandes. Moldagem manual 
(por mulheres) - tipo antigo, ' ou em bandei-

quente e sêco pela parte inferior através tela 
perfurada por sôbre a qual passa o leite em 
pó. Nessa fase há conglomeração de grânu
los e dessecamento. � A seguir passa por con-. junto re·l Ier. (moinho) .. lA. embalagem é em 'car
tol ina com revestimenio externo (rót,u'lo), com 
pêso. de 300 gra(l1as. 

Coli 
gera'l mente negativo . 

negativo em 0,1 . 

Grãos 
pó fino 

grãos grosseiros 

grãos ' finos 

jas por sôbre ·fôrmas de plástico de m"Jis ou 
menos 12 cm' de a ltura pár 10 de diâmetro 
(tipo moderno). Numa mesa ao lado do tan
que põem-se as fôrmas e por cir:na destas, a 
bandeija de a lumí·nio Jjerfurada com buraco 
exato do diâmetro das fôrmas. A massa é 
colocada com colheres grandes [lésta bandeija 
que passa para as rl'ôrmas. ,Ageitamento e l i
geira compressão com vassourinha de p lástico. 
Salga - em máquina moinho que moi sa·1 e 
deixa cair 'sôbre os q ueijos na q uantidade cer
ta. Os queijos nas fôrmas pass'am pelo moi
nho, em conjunto e recebem camada de sal. A 
segui- os quei jos vão em prateleiras nas câma
ras de cura '0 1 3-15°C com 85-90% de umida
de . .  Para formacão do aveludado de micoder
ma, .há prepara' ,de IPenici l l ium 'camembert,i no 
laboratório da firma. A cultura de penicíl io é 
a!.lpergida sôbre· os quei jos no 2.° dia de es
tada na sala. O maior desenvolvimento é aos 
6 dias, formando veludo que cobre todo o 
queijú e o vai amolecendo aos poucos. Há 
mudanças dos quei jos para outras salas, de 
ambiente mais ou menos úmido, para matura
ção comp leta. A ú l tima sala é entre 1 1 -12°C. 
A fabricação completa é de 20 dias, contando 
os dias de salga, de retirada da sala e pre
paro para venda. - Embalagem em papel im
permeável, acondicionamento em caixa de pa
pelão ou de madeira. Teor de umidade = 54%. 

Gordura no ext·rato sêco = 45 a 50%. 
Observação :  Cammembert-Brie - é êste quei

jo em fôrma grande (bastante largo - até 
25 cm). " Pont I 'Eveque - é de massa mole, 
quadrado. 

Dia 1 9/1 0/62 - Viagem a Jouy-en-Josas e vi
sita ao "·I nstitut National de la Recherche 
Agronomique" - do "Centre National de Re
cherches Zootechin iques" no "DomaÍ'ne de ViI
verth", perto de Versailles. Entr·evista com o 
prof. Mocquot, diretor do Departamento de 
Química, e obtenção das seguintes notas : 

- Este estabelecimento é um Instituto .Nacio
nal de Pesquisas e se dedica especialmente a 
estudos da produção agrícola em geral, inclu
sive a produção le i,teira, e, em menor escala, 
a tecnologia dos lacticínios. A questão 'Ieitei
ra menece especial atenção, e'stando como che
fe desta secção o Prof. Mocquot, que dispõe 
de laboratórios modernos e bem equipados. 
São feitos estudos de zootecnia geral e aspe-
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cialmente sôbre : produção leiteira, nutrição 
animal fisiologia da l actação, contrôle da pro
ducão ' de car·ne em hov.inos e suínos, produ
cãó de ovos, etc. - O estabelecimento dispõe 
de uma área de 60 heCtar·es e de uma. fazenda 
de criação a 10 km. Conta com diversos de
partamentos: entre os quais : . c�iação de por
cos de galmhas, de gado leiteiro e de corte. 
Dis'põe de .estábulo rústico para' vacas lei·teiras 
e saiu de ordenha. 

Estágio - são admitidos t.écnicos po�t-grc:d�a
dos ' devidamente credenciados · ·em estagias 
nos vários departameritos. No momento ·há 
olunos de vários países, indusive Argentina 
e PortugaL . . 

'Pessoal ·técnico - kabdlham no Insti,tuto 
cêrca de 200 pessoas ,técnicas, sendo 120 ele
mentos de nível universitário (cientistas) entre 
veterinários, agrônomos e · químicos. 

Pesquisas em andamento : - em. r-elação a? 
leite estão em andame'nto as seguintes pesqu.l-
50S : - Efeito da renina no coagulação do lei
le. Coagulação instan1ânea do leite. - Estudos 
5ôbre a 'Iactenina . . Bacteriofagia. - Culturas de 
micro-organismos � f-enmentos. - Degradação 
da proteína. - Liofil ização de. fermentos .Já c
ticos. - Esporos no ,leite, etc. 

Para estudo dos . esporuJados no leite e sua 
resistência ao cdlor, dispõê o I nstituto de um 
uperizador pi lôto. 

- Em Paris .,.. Visi1a ao Prqf. G. ThieuJin -
diretor dos Serviços Veterinários de Paris e 
do Departamenlo do Seno. ,Redator da ' revista ' 
"Le Lait" e obtenção de informações gerais 
sôbre a indústria leiteira da França. 

Dia 22/1 0/62 - Visita ao "Comité National de 
Propagande des Produits Laitiers Françaises" 
(5) - rue Scribe-Paris) Entrevista com � Mlle. 
Richard, ·que nos forneceu farto matenal de 
propaganda especial izada. . . Visita ao STIL (Service Technlque Interprofls
siDnei Laitiers - 7 - rue Scribe) e entrevista 
com o Prof. Jacques Casalis, e obtenção das 
seguintes informações : - a maior parte dos 
servicos referentes à in.dústria 'I e i teira está 
a cargo do Ministério da Agricultura. O Minis
tério da Educação, ·em cooperação com o da 
Agricultura supervisiona a questõo de ensino. 

Ensino da indústria lei,teira : 
1 .° - Curso .e lementar - ensino prático -

primário, com duração de 2 anos. E ministra
do em escolas de lacticínios em La Rache sur 

Produtos 

Foffon, Poligny, Mamirol les, Aúri l lac, Surgéres 
e Nancy. 

2.° - Curso superior - 'na Escola de Nancy, 
fi l i'ada à Faculté des Sciences. 

Obs. - Na Escola de Nancy funcionam 2 
cursos sôbre indústria leiteira - um elementar 
e oul 'O, superior. 

- Ecole d' lngenieurs e Ecole National d'Agri
culture (com cadeira de Lacticínios). - Para o 
curso superior exige-se curso científico. Nas 
Escólas, os dois primeiros anos são de teoria, 
e, o 3.°, de ap'l icação das ciências ·teóricos. 

3.° - Curso de especialização - fei·to . no I ns-
. titut du Lait e destinado a engenheiros que 
saem das escolas superiores. E a maior escola 
de especia l ização em assuntos leiteiros da . França. Curso de um ano. 

'Regulamentação ..:. está em estudos reforma 
geral do ensino em França. 

Observação - O regulamento da ' indústr!a 
l eiteira ·é tão minucioso como o do Brasil, 
trazendo até descrição pormenorizada de tec
nologia e de apresentação de queijos. Chega 
ao exagêro de indicar os detergentes e desin
fetantes a serem usados nos estabelecimentos; 

- Qualidade do leite nas fazendas - Bastante 
variável. Há lugares de ·Ieite l impo e bom, e 
('lutros, de leite muito ruim e mesmo, péssimo. 

Visita ao Interl oit (Societé I n terprofissionel le  
du Lai t  et  de ses Derivés) - sociedaqe autár
quica, de i ntervenção econômica de caráter 
privado. Funda'da em 1953, tem por objetivo : 
- fazer contratos de exportação 'e de impor
tação de lacticínios; - intervir em operações 
financeiras e estudar custos de produção e 
dete' minar preços; - estocar produtos e equi
l ibrar o mercado. Organização :  - dispõe de 
um Conselho administrativo que compreende 
12 administradores assim distribuídos : 3 repre
sentantes dos produtores; 3 das cooperativas; 
3 dos industriois e 3 dos comerciantes. Além 
disso, a Sociedade dispõe de um Comissário 
do Govêr.no e um controlador do Estado. 

Subvencão :  O Interlait orienta a execução 
dos pagómentos do leite aos preços fixados 
pelo Govêrno e efetua, como intermediário, o 
pagamento das subvenções aos produtores de 
l eite em pó, aos fabricantes de ração para 
godo e aos fabricantes de caseína. 

Preços : Os preços dos lacticínios são fixa
dos pelo "Comité National de Prix". Os fixa
dos para o período de oufubro/62 a março/63 
são os seguintes : 

Leite pasteurizado, engarrafo 3% de gordura 
Manteiga - pacotes 5 .  kg . . . . . . . . 
Leite em pó - industrial, desnatado, "rol ler", 

l i tro 0,6014 
7,80 

0,6646 francos novos 
8,62 . 

em sacos . . . . . . . . . . . 
Idem, idem "spray" . . . . . . . . 
Queijo ;Cantal - 45%mg e 58% est . 

" Salers Haule Montagne - idem 
Laguiole - idem . 
'Bleu d'Auvergne idem 
Bleu de Causses idem 

,Dia 5/1 1/62 - na Suíça - em Zürich Visita 
à usina de beneficiamento de ·Iei·te da "Ver-

1 ,73 1 ,91 
1 ,86 2,04 
3,99 4,41 
4,42 4,88 
4,91 5,43 

4.06 5,00 
bands-Mdlkerei-Zürich (Cooperativa de Produ
tores de Leite). 6ntrevista com o sr. K-e 11 er, ge
rente e observações sôbre : 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 28 MARÇO-ABRIL Ex-FélcticlRO 

- P,rédio - velho, ' adapt<ldo, mal  localizado, 
aperta,do entre construções (dentro da cidade). 
Em estudos a canstrução de 'nova usina em 
local próprio). Secções de ,recepção, lavagem 
de vasilhame, pasteurização, etc., sem nada de 
maior real ce. Produção - todo o leite ,pasteu
rizado é homogeneizado. Acondicionamento 
em frascos de vidro e em emba,lagem perdida 
manteiga de várias marcas (1�, 2� .e 3�) sen
do o 3� para cozinha ; secção de queijos -
(Tetrapak e Zupak). 9 variedades de Yogurt; 
entreposto de 'queijos suíços (Em e n-ta,1 e Gruyé- . 
reI; Tilsite, Quark. Secção de manteig<l - fa
bricação com creme maturado. 

Detalhes - recebiniento de 150 a 200 mi,1 l i
tros/dia, por intermédio de 200 postos de re
frigeração, localizados numa área de 80 km. 
Todo o leite vem refrigerado. Predomina a pe
quena propriedade (cado criador tem 15 va
cas). latões de 40 l i tros, de a lumínio, com tam
pa de pressão. 2/3 do leite da usina são ven
didos crus, em latões, 1/3 é pasteurizado. Pas
teurização a 85.oC por 15 segundos. Tratamen
to a 90.oC por 15 sego par<l yogurt e creme. 
F,ermento - sala especial com várias fermen
teiras (maturadores) ,ci líndricas a l tas. Creme 
para cofé fcojifee-'cream) __ esteri l izado, 'Com 
1 5% de gordura. Pré-aquecimento em Stork e 
pré-e�ri lização em Sturzo. 

Fabrl\ação de "'quark" - coagulação (leite 
desnata ao + fermento + coa,lho) em tanque/ 
batedeiora de aço inox. Depois de coagulado, o 
dessôro é feito no próprio oparelho, sendo o 
sôro coletado em bandei ja colocada na parte 
inferior. Massa q uebrada automàticamente. 
Adição de creme e 'homogeneização. Conta
gem baderiana - leite cru = 200 mil germes. 
Pasteurizado = 25 mil,  e coli nega,tivo em 
0,1 m l. 

Preços - por l i t,ro aà produtor = 0,47 fran
cos suíços; ao consumidor = cru = 0,62 pas
teurizado = 0,79 (franco suíço = CrS 150,00 
mais ou menos). 

Genera:l idades - O consumo de Zürich é de 
1 63 000 l i tros/dia, dando a média "per capi
ta"/dia de 0,4 l itro, de lei,t,e "in natura". O 
consumo total de lacticínios atinge 0,9 kg por 
dia. 

Sa,lório mínimo : pessoal não treinado = óOO 
trancos suíços por més. Treinado = 800 (com 
3 anos de trabalhos em usinas). Os técnicos 
têm és te vencimento. Observação - empre
ga-se vidro de aumento na inspeção final  de 
frascos após lavagem). ' . 

Não é exigida habil itação por escala oficial 
aos técnicos das fábricas de lacticínios, embo� 
ra isso seja recomendado e usado. 

- Uso de .frascos como emba'lagem per-dida, 
para creme e yogurt. Custo de um .frasca de 
180 gramas = 0,06 francos suíços (mais ou  
menos CrS 9,00). 

Visita ao Milchtechnisches I nstitut (Instituto 
de Tecnologia leiteira) da Escola Superior Téc
nica de Zürich. 'Ent,revista com o sra. Do. Her,tz 
Bergers, secretário e ,Prof. Zo IH kofe r, diretor. 
Obtenção dos seguintes dados : - estabeleci
mento destinado à pesquisd e a formação de 
téonicos em lacticínios, com cursos comple
mentares e de post-gr<lduação, formando en-

genheiros em l a cticínios. O curso universitário 
(dai,ry engineering) é de 4 anos, depois dos ' 
quais é feita especial ização, 'que pode durar 
até 3. anos, dando ' direi,to ao -títu l o  ·de "Dr." 
Atualmente existem :3 alunos no curso de dou-
toramento. ' 

- Labor<ltórios bem equipados, próprios ao' 
ensino ê pesquisa. "  • 

- Detalhes - l iomização de fermentos lác
ticos para distribuição aos industriais ;  cóma- ' 
ras de ar climatizado para estudos diversos; 
bibl ioteca com l ivros e revistas especi<ll izadas: 

- 'Principais estudos : - 'Proteínas do leite; 
- queijos sob o pon'to de vista q uímico e bac-
teriológico; - durabilidade dos fermentos lác
ticos em clJlturas l i ofilizadas; - germes termo
resistentes em leite; - maturação de 'queijos, 
etc. 

Qia 6/1 1/62 .:.. Viagem o -Berna - Visit<l ao 
HMi lchwirtscha,ftl iche VersuÇihsanstalt" - (Insti
tuto de Pesquisas de lacticínios) de liebefeld 
- entrevista com o P,ro'f. P. Kaslli, veterinário, 
diretor, e, obtenção ' dos seguintes dados : -
cada ,Ca'ntão da Suíça' tem l<lboratório regio
nal e inspetores para produção e indústria. 
Estes ' l aboratórios são orientados pelo Insti
tuto na parte técnica. Pertencem administrati
vamente ao Cantão. As vendas ao consumo são 
fiscalizadas pelas autoridades estaduais. A 
orientação do I nstituto é Científica, orientando 
a solução dos probl emas apresentados pelos 
i nspetores. - O l nsti,tuto está intimamente li
gado à Comissão Suíça de leite, que orienta 
estudos l eiteiros, inclusive regu'lamentação e ' 
instruções. Esta comissão ,é organizada em ba
ses semelhantes às da Federação Internacional 
de lacticíni.os, d ela rf<lzendo parte os consu
midores, por intermédio de associações de do
nas de casa. O presidente . desta comissão é 
"ex-ofício" o diretor do ' Insti,tuto. Este Instituto 
tem 50 funcionários sendo 24 diplomados. Há 
"colóquios" mensais e um gera l, anual, contan
do com 'especia l istas. - O I nstituto apresenta 
um relatório de 3 em 3 anos ,resumindo suas 
atividades. 

Final idades - Pesquisa e assistência. Serviço 
de extensão. - Manutenção e evolução da boa 
qual idade do leite de consumo, dos queijos 
e da m anteiga. Colaborando com as fábricas 
de lacticínios, técnicos visi,tam estas a fim de 
orientá-Ias. São fornecidas culturas l iof.ilizadas, 
sómente a industriais nacionais. Control a  a ex' 
portação de quei jos mediante fornecimento de 
certificados de aná l ise. Existe um círcu lo eu
ropeu de diretores de institutos, para cujas 
reuniões anuais são convidados para discutir 
determinados problemas. São l imi,tadas a 5 
as pessoas que se reúnem para esta fi.na'lida
de. Durante os colóquios são discutidos os pia
nos de trabalho para os respectivos estudos, 
no sentido de evitar repetição de assunto. A 
parle de leites conservados (em pó, condensa
do, etc.) não é da competéncia do I nstitu'to, e 
sim das fàbricas. A finalidade principall do 
I nstituto é estudar os prôblemas do queijo 
Emental" leite de consumo e mant'eiga. - Os 
trabalho" mais importantes são os referentes 
a antibióticos, combate a mami1'e e a melho
ria do aroma e da textura aos queijos, a lém 
da melhoria da qual idade do leite. - E um 
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I n'stituto mantido pelo Govêrno Federal. Foi 
fundado em 1 901 , e, à razão do sua criaçãa 
foi a necessidade de ' melhoria da qual idade 
do queijo Emental .  - Compõe-se a organiza
ção de várias secções - Higiene do leife ;  Quí
mico, -Bacteriol��ia, Tec:n910�ia, Utensí l !o; .!es
tudo dos utensdlos aplicavels . aos laclicl n los), 
etc. 

- Generalidades : exis,tem cêrca de 760 ' quei
jarias de Emental no  Suíça. 

Aparelhagem - dispõe o I nstituto de ótimo 
prédio recentemente construído e de laborató
rio; muito bem instalados, para pesquisas. 

Visita à Central leiteira de Berna - prédio 
nôvo e instalações modernas, sediada na lau
penstrasse (no cent,ro da cidade). Entrevista 
com o sr. Stucky, · funcionário técnico da Ar
pura S.A. e obtenção dos seguintes dados: 

- a organização ,faz parte de um grupo de 
cooperativas de produtores de lei,te ; - o esta
l:!el,ecimento recebe 1 20 mi l  l i tros/dia, dos Çluais 
B5 'mi l  são filtrados e resfriados, distribulndo
se aos revendedores em 'latas de a lumínio de 
40 l itros. O restante é pasteurizado ou. uperi
zado, ou induslri'a lizado (coffee-cream, com 15% 
de gordur,a ;  leite aromatizado com chocolate 
ou com café), esteri l izados. Também prepa
ram "ice-cream", quark, etc. 

Tanto o leHe pasteurizado como o uperiza
do são homogeneizados. Os uperizado é en
vasa do em Tetrapak, 'e o pasteurizado, em 
Zupak. Há um conjunto uperizador com capa
cidade de 6 mi'l l itros/hora. São fabricados no
ve ,tipos de yogurt. Dispõe ,de instalação para 
fabricação automatizada de 'queijo fresca I 
(quark), marca Roth. - A in�taJação de uperi
zação é a primeira por nós visitoda l igada à 
Tetrapak. 

- Visita à Swiss Cheese Union (Kases Union) 
Monbijoustrasse 47. Entrevista com os srs. Heer, 
chefe de relações públ icas e dr. Guido Bur
khdJ.ter ,e.ngenheiro gerente, e obtençõo dos se
guintes dados : 

- A "União" é composta pelos p rodutores 
de leite, pelos fabricantes e pelos exportado
res de queijos. O número de exportadores é 
limitado, no momento, a 74 sócios. A estrutu
ração ,da "União" fica entre o Milk Marketing 
Board para assuntos de preços, e o "De Pro
ducent", de Gouda, para preparo e comercia
l ização do produto (inclusive exportação). 

Ju lgamento de amostra de queijo . ralado 
"Sbrinz· fino, com 1 2% de água e 8 meses de 
duração, acondicionada em l atinha de fôlha de 
Flandres. O plástico não aprovou por não 
evitar deterioração do produto. 

Dia 7111 /62 - Visi,ta à Berniche Moelkereischu
l e em Rütti '(Zdl l ikofen). IEntrevista com o dire
tor H. Hofer e Prof. E. Mader, supervisor · da 

. I nspeção de Queijos Emental, ,e obtenção dos 
seguintes dados : 

- P'rédio ,nôvo, 'r,ecém-construído especial
mente para a final idade, com seção de fabri
cação (para fins de ensino, pesquisa , e exten
são), de pasteurização e de preparo de leites 
aromatizados, paro a lunos. 'Salas de aula e de 

administrâção em edifícios separados. In ter
nato para 60 <l'lunos. 

Secção industria l - recebe 8 mi l  l itros/dia 
no verão para fabricaçõo ide ,queijos Emental, 
e, em pequena escalo, Tilsit, Munster, Mache
ron, Fontina, etc., leite pasteurizado e aroma
tizado (estabirJizado com a lginato), e manteiqa. 
- Detalhes da ,fabricação do Emental - (de 
pouco i nterêsse por ser de difícil aplicação 
no Brasil). 

- Por motivo de seu iubileu de 75 anos (fun
dado que foi em 1 877), esta 'notável Esco'la 
publ icou um livro, historiando suas atividades 
atuais e passadas. Verifica-se que, a lém, do 
ensino téonico especial izado, ,há também um 
bem organizado serviço de contrôle e de as
sessoria da i ndústria o aual também presta 
inestimável serviço, resultando na elevada 
qual idade e justo fama que acompanha os 

, quei jos suíços em geral e o Emmenthal ..: o Rei 
dos Queijos - em particuJar. 

Viagem a Burqdorf com o sr. Burkalter e 
visita à "Swiss Pak" - (Secção entreposto e 
embalagem de queiios da Swiss Cheese Union 
I nc., de Berna, e obtenção dos seguintes dados:  

- Prédio - entreposto e depósito geral (ar
ma:z;em geral) adaptados como aproveitamento 
de covas de uma antiga cerveiaria, ótimamen
te localizada no centro de região servida por 
estrada 'de ferro. Há várias e imensas cavas 
onde os queijos Emental e Gruyere são recebi
dos, l impados e mantidos em prateleiras. Os 
74 exportadores fi l iados à Kase Union mantêm 
aqui os seus 'produtos. Estes são classificados 
mediante escala de pontos, por pEilritos, para 
exportação. Aproveitam-se os foro do padrão 
para cortes especiais e embalagem em pol ie
ti l eno, ou na fusão. 

Detalhe - está em início a experimentacão 
de cortes do Emental em oedaços de até 5 
kg e sua embalagem em "Criyovac" para ex
portação. 

Sala de cortes de quei ios: - ,l impeza dos auei
jos :  raspagem semi-automática (mesa qiratóriGl e 
compressão manual de :faca sôbre aueijo) ; raspas 
para a l imen.tação de porcos. - Passagem dos 
quei jos inteiros pela cômara de raio ultravio
l eta. - Cortes em dispositivo com medidor e 
gu i lhotina (de aço inox.) obtendo-se blocos 
grandes, mais ou menos uniformes. - Glassifi
cação dos pedaços - seleção dos perieitos pa
ra embalagem 'em ",Cryovac" e s eparação dos 
fora do padrão (defeito de massa), que se
rão fundidos. - Carimbagem dos pedaços (ca
rimbo de borracha com tinta própria, com a 
palavra "Switzerl and"; 

- Embalagem em pol ieti leno - em Cryovac 
ou Univac (nitrogenado) - queijo com 33% de 
umidade. Co'locação de etiquêta de garantia. 
Acondicionamento em caixas de papelão, pron
tas para exportação, conforme as exigências de 
cada p aís. 

Visita à Alpina A. G., em Burgdorf, com 
companhia do sr. Burkhalter e entrevista com 
o sr. Arnor Emil,  gerente. Observações sôbre 
o seguinte : 

- estabelecimento construído há 6 ,anos, es
peci almente para a finalidade - fabricCH;ão de 
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quei jos fundidos. - Fábrica moderna, com ma
quinaria semi-automática e contínua. Aprovei" 
ta quei jos Emental, inclusive sobras da "Kase 
Union�. Fases das operações : -' l impeza dos 
queijos Emental - raspagem em mesa gira.fória; . - cortes com ·guilhotina até tamanho de 2x3 
cm ' - transporte - em ba ldes de matéria 
plá�tica em -trilhos aéreos; - ' mistu�a e pri
meira ,trituração; - moagem em ci l indros de 
pórfiro e transporte aér.eo em balaes à sec
ção de fusão contínua ; - série de aparelhos 
de fusão contínua (panela cil índrica ·estrei.fa 
com - mexedor-misturador ' rotativo), calocadas 
em nível supúior ao das máquinas de encher; 

enchimento e empacotamento automáticos, 
por duas séries de máquinas ; - .resfriamento 
- ao ambiente. Produto de durabil idade de 
cêrca de 3 meses, com garantja de devolução 
até 6 meses. 

- ·Conjunto de panelas de fusõo descontínua, / 
somente para queijos . especiais de pequena 
produção. Variedades - inúmeras (mais de 
600) conforme p referências de cada país im
portador. Misturas com tomate, presunto, vege
tais diversos, especiarias, etc. 

Obs .
. 
- exportam-se êstes quei jos fundidos 

para muitos países, com rotulagem nas l ínguas 
respectiva, e com indicação de composição 
cOllforrr,e legislação de cada um. 

Viagem a Vevey - visita à sede da Nestlé
Alimentona S.A. - prédio recém-construído (há 
2 anos) dentro ,do maior rigor técnico e ar,qui
tetónico, p rojeto do eng. Tschumi (da Escola 
Politécnica de Lausanne, com prêmio interna-

. cional de .Reynolds). ,Entrevista com os srs. An
dré Müller, diretor e Conselheiro comercia l  da 
N estlé no Brasi,l ; Hans Streit, Diretor técnico; 
Gilberto Valtério, Conselheiro de Puhlicidade 
para a América Latina ; Giovanni Berelta, Che
fe dos Loboratários Regionais; Delfim Lopes, 
Assistente da Diretoria Técnica. 

Detalhes - prédio em forma de Y, de vá
rios andares, de estrutura metá lica com pare
des externos de vidro e internas, removíveis. 
Com dois pavimentos subterrâneos à prova 
de bomba atómica, para 500 pessoas. Cons
trução em centro de jardim, ao lado do gran
de Lago Leman (ou Genebra). Aqui traba lham 
1 300 pessoas nos serviços de administraçõo do 
contróle das 180 grandes fábricas ,fi l iadas à 
Nestlé distribuídas pelo mundo, destinadas à 
fabricação de produtos lácteos (leHe em pó, 
farinhas lácteas, leites condensado, concentra
do, evaporado; sopas de vegetais e de creme, 
carne, café solúvel, chá solúvel, chocolate, ca
ramelos, etc. E: a maior organização do gê
nero em número de estabelecimentos, extensão 
ten ilorio' e qualidade dos produtos, no mundo. 

Dia 8/1 1/62 - Viagem a Broc (região de 
Gruyeres) e visita à fábrica ,de chocolates fun
dada por Alexandre Cail ler, em 1 898, agora 
fi l iada à Nestlé. Recepção pelos srs. Perrien e 
A. Wyss, Técnico, e observações sóbre : 

- fábrica de .chocolates .e confeitos de mar
cas mundiais : Cai l ler, Pet·er, Kohler e Nestlé 
(que é o mais popular). - Produção diária (8 

horas) de 35 ,tonelcidas de ,chocolaf,e (dos quais 
85% são Cailler) e 8' toneladas de confeitos, 
tudo para o mercado interno. - ,Dispõe de uma 
usina de lacticínios própria para fabricação 
de leite em 'pó, condensado, manteiga, etc., re
cebendo a média diária de 18 o 20 mil litros. 
OCllpa 1 300 operários dos quais' 60% são mu
lheres (mão de obra mais barata e fdlta.· de  
operários mascull inos). - ,Consumo de fórça 
- entre 20 a 25 mi l  qui lowates ,por dia. - Ma
quinaria atualizada. - Mão dê obro e técnica 
perfeitas. - Mais de 400 variedades de embala
gem - Quadro luminoso com indicações da 
evolução do estabelecimento desde sua funda
ção - 1 898 até 1 960. 

- Viagem a Gruyêres - e observaç.ões ge
rais sóbre indústria leiteira. 

Dia 9/1 1 - :Em Vevey - visita aos Laborató
riÇls - centra'l e regional - da Nestlé Al imenta
na  S.A. ,Entrevista com o dr. Giovallni Berelta 
e observações sóbre o segui·nte : - êstes labo
ratório, se destinam ao contróle dos pro'dutos 
dos 1 80 estabelecimentos fi l iados à Nestlé, 
nos vários países, e "a pesquisas sóbre lacticí
nios, chocolate, cafés, sopas, etc. A'qui tra
balham 200 a 250 pessoas entre químicos, bac
teriologistas, técnicos de loboratório, médicos, 
veterinários, etc. São anal isadas cêrca de 1 00 
mi l  amostras por ano. 

Organizaçã o :  � .  recepçõo . de amostras -
são identificadas e distribuídas às diversas sec
ções com respectiva ficha de contróle. Labora
tórios - vários, com as seguintes final idades : 
- estudos do materia l  de emba lagem ; - de 
química, 'para estudo de matéria prima e afe
rição de instrumentos; - de bacteriologia - es
tudos de germes úteis tecnologicamente (fer
mentos) e nocivos (patogênicos); - de química 
analítica ; - de estudos em sopas (Maggi ) ;  -
de vitaminas; - de chocolates; - cozinha es
pecializada para estudos de sopas (onde tra
balham 4 ·cozinheiros dos melhores hotéis eu
peus) ; - de 'pesquisa pura : estudos de ami
noácidos, de radioatividade, etc. e finalmente -
usina pi lóto, para fabricação de leites, cafés 
solúveis, sopas, chocolate, etc. 

Detalhes - dentro da garantia de 12 meses 
para os produtos, há anál ise de rotina cada 
3 mese., de cada amostra, mantida em salas 
próprias climatizadas (tropiCO'lização). - O ma
terial de laboratório de uso diário é forne
cido sob a forma de "sel,f-service" (para faci
l itar a movimentação). - As soluções titu la
das são mantidas em ampólas de vidro. - Há 
uma secção exclusiva para lavagem de mat:=
rial, com 6 encarregadas dêste serviço. Pre
tende-se mecanizaçõo. - oficina mecânico com 
12 a 15 mecânicos, exclusivamente para con
fecção de peças e consêrtos de máquinas e 
aparelhos de pesquisa, conforme indicações 
de cientistas e -técnicos. - ,Cada andar possui 
uma sala especial para balanças de preci
são, com ten'dência para o emprêgo exclusivo 
do modêlo Mettler. - Culturas l i ofilizadas em 
ampolas (cu·lturas de Str. lactis, em 4 cepas, 
da mesma zona) para distribuiçõo às fábricas 
de leite ,fermentcido (Eledon). Para indicação 
da entrada .de ar, cada ampo'la com cultura 
l iofilizada é fechaéla com cristais de nitrato 
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de cobalto e s i l ica-gel. Sem ar e se.m umidC!de, 
a cór é azu'l ' entrando ar ou umIdade, fIca
rá róseo ou 'esbranquiçada, e a cultura não 
mais prestará. -: S.a la. �e degustaçõo de pro
dutos - com dlstnbulçao se�ana'l de prOVES 

. entre os ,técnicos do estabel�<:lmento, que· fa!ao 
os testes e i,ndicarão claSSIfIcação e :defelt,\s 
(para estud.o de: ,correçã.o): - .Estudos s?b!e al l
meillação, inclUindo' ass!stencla a hOSPltOlS, pa
ra pesquisas sôbre efelt?s do� prod�tos Nes: 
tlé O critério das pesquIsas sobre alimentos e 
o de tender a tecnologia para a produção de 
al imentos conservados com caracteres organo
lépticos que se aproximem ao máximo. aos ��s 
a limentos · naturais. Observa-se que ISSO �:lJfl
ci lmente se conseguirá. Apenas o consumIdor 
adapta seu p,a ladar aos- prÇldutos conservados 
que a tecnologia lhe oferece. . 

De um modo geral, há 5 ' grupos d'� pesqui
sas : leite, - ext.ratos (de .café e chá), .,.. �h�co
lates - sopas fMaggl e outras); blo-qulmlca ;  
biofí�ica, e ,  fisio'logia d a  nutriçõo. . . 

- Usinas pi lóto - cÇ>m aparelhagem para ' tó
das as secções, inclusive 'f!studos de aro�?s d,\s 
al imentos. Dispõe de COZinha com moten� Pri
ma de todos os países. Variedades de ahmen
tos de cada região. Conservas de fruta� e le
gumes liofilizados. Con'dimentos naturaIs, etc. 

Dia 10/1 1/62 - I tália - em Milão - Visita 
ao escritório central da Nestlé "La Prealpina" 
S.A Entrevista com o Ing. Franco Taddei, Di
retor de Produção, e organizaçõo de progra· 
ma de v:sitas. 

Dia 12 - Viagem a Abbiategrasso e visita à 
fábrica de leites deshidrotados N estlé. Entre
vista com o srs. Wil ly Thõni gerente geral, e 
dr. Henriques, gerente técnico. Observações 
sóbre: - estabelecimento destinado à fabrica
cão de leites condensado, evaporado, em pó, 
farinhas lácteas (tóda a l inha Nestlé) e Nes
café. Também prepara leit,e condensado em 
bloco, especial  para c�ocolate). Prédio - ada�
todo ampl iado, localizado em terreno relatJ
vam�nte pequeno (a cidade cresceu' nos arre
dores da fábrica). Prédio inicial construído em 
1 925 para pequena rprcYduçõo, e amplil?do vá
rias vêzes, ,conforme os aumentos do leIte. Pro
dução:  - recebe a média diária de 100 mi l  l i
tros, dire:cmente de fazendas, por intermé
dio de ,caminhões, 450 fornecedores, com cêr
co de 9 000 vacas, à distância máxima de 30 
km constituE!m a bacia le i teira. São feitas duas 
coletas diárias, 60% da produção de manhõ, e 
40% à tar.de. Vasilhame e transporte por corrta 
da fábrica. A produção varia conforme os 
meses do ano:  máximo no verão, em abril m í
nimo em setembro, com variação de 15%' em 
relação à média. Produção média por vacal 
dia = 9,3 mros (na base de 365 dias por ano). 

Preço - é estabelecido conforme os merca
dos quei'ieiro e manteigueira," basean'do-se nos 
preços de atacado de manteiga, do 'queijo Gor
gonzola e ,do Grana (Parmesõo). O preço mé
dio dos 3 e  mais outros fatóres. de cálculo 
dão o preço ,do leite ao, .produtor. No mome�
to variava, na fazenda, entre 44,19 e 55,25 li
ras 'Por litro de ,leite. A origem dêste critério 

complicado de determinar o preço reside no 
fato de terem existido antigamente, queijeiros 
ambulantes. Estes chegavam às fazen'das com 
seu matériol ,d e  fabricação (inclusive caldeirão) 
e aí adquiriam o leite pagando-o pelo preço 
do mercado q ueijeiro. Assim eram rei tos quei
jos Gorgonzola, Parmesão ou manteiga. O fa
zendeiro tinha obrigação de dar feno ao ca
valo e l enha para o caldeirão. As oscilações 
de p reços de venda dos produtos faziam osci
lar os 'Preços de compra do leite. 

.- Qualidade do leite : redutase nos a rreda
re; de 5 h. Em geral, a qual idade é discreta. 
São ,fe:ilas a; .provas de rotina.  

Detclhes - leite condensado em bloco -
l eite integral ou parcialmente desnatado, con
centrado parcialmente no váçuo e comp letad.o 
no "petrin". B locos de 12 a 1 5  kg, com mOls 
ou menos 20% d·; umidade. Ap'l ica-se na fac 
bricacão de chocolate da própria I':lestlé . . -
As caldeiras funcionam com gás natura l, com 
incidência em tóda a região. ,Combustível muito 
barato. - Está em início a embalagem do leite 
condensado em bisnaga. - Produto nôvo - fa
rinha láctea à base de malte e ·Ieite, chama
da "Nidex". - As farinhas pu lverizadas (so lú
veis) ,têm secagem em "spray", e,  as insolúveis 
(�opas de leite) em ci l indros. - Gasagem 
com C02 em vez de ,nitrogênio. 

. Viagem a Besale, em companhia dos srs. 
drs. Thõni, ger,ente geral i Henriques, gf?rente 
de fobricaçáo e Co'lombo, agrónomo ·inspetor 
de produção leiteira. 

Visita ao estábulo leiteiro do sr. Rocca (ar
rendatário) pertencente ao Viscon!de de Mo
dr::>ne, na Comuna de Besate, Província de 
Pavio. Estábulo grande para 160 vacas (140 
vieram dos Alpes) mantidas em establJlação 
permanente. Condições de higiene sofríveis 
pelo fato de greve entre operários, que aban
donaram os serviços no dia anterior. Vacas 
holandesas, tipo àmericano. Características óti
mas. Produção - de 2 mil a 2 600 litrosldia, 
em abri l com duas ordenhas, sem sala pró
pria, em' espinha de peixe, com 4 ardenha
deiras. 

Detalhes - aluguel das terras - 40 mi-! l i ras 
por hectare/ano. Arrendamento por 9 anos; 
prorrogáveis. Tuberculinização - 2 vêzes a o  
ano. Vacinação contra brucelose, dos bezerros 
entre 6 e 12 meses. - Prevenção contra ma
mite {infecçõo relativamente rara). Preço de 
um -louro - 9 mi lhões de ,l iras. Preço de uma 
vaca = 300 mi l  l i ras. Preço de uma fecunda
cão artificia l  = 2 a 3 mil l i ras (feita pela As
sociação, .subvencionada pelo �ovêrno) . . Pre
cos de concentrados: 4 mN l iras o qUintal  
(100 kg) d e  concentrado comum; o adiciona
do de soja ou proteinado custa 6 mil l iras. 

Viagem a Certosa di Pavio - visita à fábrica 
de lacticínios da S.A. Egídio Galbani. Entrevis
ta com os srs. Guido I nvernizzi, Diretor con
selheiro, e Gianbatisla Festari, Diretor de 
Produção. 

Estabelecimento = grande fábrica de quei
jos -Bel-paese, Stracchino, Mascarpone, Mon. tesano. I tál ico 'e outros, inclusive fundidos, 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 32 MARÇO-ABRIL Ex-Felctiano 

yogurt, petit-suisse, etc. Pretendecse a fabri
cação' do tipo Minas fresca I .  

,Edifício - g rande, adaptado em ampliações, 
com grandes salas de fabricação e câmaras de 
maturação c1imatizadas, depósitos, etc. Gran
'de sala de coagulação, com paredes de ma
téria plástica com barra de -aço inoxidável e 
teto de a lumínio ondulado. , 

-Recebimenfo de 200 mi l  l itros d e' leite por 
dia. Maquinaria moderna, 'na recepção e fa
bricação (centrífugas, pasteurização de pIa
cas; laclo-fermenteiras (cubas sôbre tachas de 

. cobre, de 1 500 . l i tros) ; dispositivo para faci l i
'tar -retirada de fermento, etc.' Observações ge
rais sôbre fabricação de queijos moles e fun-

- didos. Degustação de vári,as amostra s :  Certosi
no, Stracchino, Mascarpone, etc. Somente é fei
to de leite cru o Parmesão, ú nico no qual  se 
permite padronização ou desnat.e pardal. Em 
funcionamento máquina de confeccão de cai
xinhas de poliesterol para embalagem de Mas
carponi (marca Bucaneve). A mesma máquina 
faz a caixinha e embala o produto. 

- A firma dispõe, na -Itália, 'de 80 mil fre
gueses (compradores varejistas). 

- Obtenção de dados sôbre dosagem rápi
da de caseína no leite pelo ' formal (aparelho 
de lau'le e método de Steinegger). - 6 má
quinas de fundir marca Kustner (uma nova, 
recentemente instalada, ao preço 'de 6 mi lhões 
de l i ras). Conjunto de 30 máquinas de empa
cotar Kustner. 

Detalhe tecnológico : - o pH ótimo para fu
são de queijo é o de 5,3 que dá gôsto áci
do, ,desagradável. O mais apl icado é o de 5,9 
a 6,1 - não dá gôsto desagrável mais diminui 
a 'conservação do produto. 

Visita à secção de criação de porcos (por
copolis ou suinopol is) nas proximidades da 
fábrica de queijos - entrevista com o veteriná
rio 0011. Alessio e observações sóbre : 

- área de 1 5  mi l  mq ocupada com instola
ções - chiqueiros, pocilgas (algumas com aque
cimento a vapor), maternidade, ruas empedra
das, etc. - para 15 mil porcos. Todos éstes 
são destinados às fábricas de produtos suínos 
da própria firma. - Transporte aéreo (tubula
ção) para al imentos (polenta = sôro mais fa
rinhas, etc.) vindos da cozinha especial. - Ro
ças : landrace, Ghester, Minesota, Spot.ted Po
la-nd, cruzados, para tipo oarne. 

Natalidade = 9 3/4 nas primíparas e 1 1 ,5 
nas demais. Condições perfeitas de criação 
e exploração racional. - Aquecimento de ba
carinhos sob -raios infra-vermelhos. Pocilgas 
com , aquecimento- central, para o inverno. 

Dia 13/1 1/62 - Viagem a Brugherio (a 13 km 
d e. Mi lano) - Via G. Marcava - 11, em compa
nhia ,dos srs. F.Gorgoglione e Giorgio Ameri. 
Visita à Bertuzzi e observações sôbre : 

firma destinada à fabricação de equipa-

Requisitos adotados 
- Valor nutri-tivo 

Teor de gordura (Gerber) 
Teor de proteína a) 

b) 

3,7 , ou + 
' 3,21 
3,1 1  

menta industria l  para �ucos d e  fruta 'Com al
gumas máquinas para laclidnios, e aparelhos 
de precisão ( Iaotômetro, refratômelro e refi é
xômetro). Pré'dio amplo, n ôyo, moderno. 

Laclômetros : - peças' metálicas fbronze) pre
paradas no -local, na média de 50 . por mês, 
ocupando poucas pessoas em trabalho manual.  
lentes de procedência a lemã. Boa a,ceitação 
dos aparelhos pelas usinas, para inspeção d o  
leite n a s  .fazendas. - Observações em deta
lhes sôbr"# funcionamento de conj-untos de 
máquinas "Ira tratamento de frutas (obtenção 
de suco, I.. cremes, de massa, etc., submeti
das a paste,� [ização e esterilização). ,Eslu'l:la
se associação de sucos de frutas com leite. 

- Visita à 'Central dei Lalte de Milano, da 
Azienda Municipale - via Castelbarco, 27. En
trevista com o sr. Dr. Prof. Lívio leali. 

- Orga,nização - per.tencente à Munkipal i
dade de Milão, ,destinada a receber; benefi
ciar e distribuir leite à cidade. ,Produz tam
bém leHe esteri lizado e aromatizado. - Edifí
cio moderno, de ótima construção, linhas só
brias, no padrão dos de IRanders �Dinamarca) 
e Hi lV'ersum '(Holanda). Construído em 1 957 
especialmente para a final idade. 'Amplo salão 
com passagem superior, em balcão, para visi
tas. Aparelhagem moderna, 'Com <:onjuntos de 
pasteurização em ,placas Si lkeborg, centrífugas 
Westfal ia, homogeneizadores Rannie; esteril iza
dor Sturza, etc. Recebe 250 mil -litros/dia. Todo 
o leite !pasteurizado é hcimogenizado . .Embala
gem : 60% em garrafas; 25% em Tetrapak. O 
restante, esteri l izado em frascos, em 4 tipos : 
a 3% de gordura ;  a 1 ,1%; desna'tado simples, 
e desnatado aromatizado (a pedido ,especial). 
Aí trabalham 570 funcionários, na base de 7 
horas/ldia. - A pasteurização é a 80o,C por 1 ,1 
segundo. O percurso na máquina, até refrige
ração é de 6 segundos. O 'fornecimento de lei
te é por 3 cooperativas (Consorzio dei Produt
to ri), em latas de alumínio de 50 litros (per
tencentes aos produtores). As coopera-tivas são 
de 3 grupos (de 300, 200 e de 1 00 produtores), 
à distância máxima de 70 km. Há 1 800 vare
jos distribuídores dos produtos na cidade. Pa
ra as entregas há 40 carretas. 

Preços - de ven'da : 
- leite pasteurizado, 3,5 a 3,6%, em frascos 

varejista 74 - 'Consumo 85 l iras; 
- leite pasteurizado, 3,5 a 3,6%, em Tetrapak 

'Varejista 90 - consumo 1 05 ,l iras; 
, 

- leite esterilizado, desnalodo - em frasco 
varejista 60 - consumo 80 l i ras. 
Prêmios ao fornecedor de leite cru - para 

o leite de L'" 'qual idade, prê'mio de 2 l iras por 
litro, e, para o de 2."', uma l ira. Para o leite 
proveniente de rebanho ,totalmente rlivre de 
tuberculose (do qua l  se obtém 30 mil l itros/dia), 
o prêmio é de duas ,l i ras. 'Para a l eite de 3.", 
paga-se o preço normal. 

Classificação do leite cru : 

2." 

3,5 a 3,6 
3,06-3,20 
2,96-3,1 0 

3." 
3.05 ou + 

3,05 
2,95 

A 
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- Valor bacterio lógico 
laclofi ltração, 

- Resazurina 
Carga bactariana : 

Total 
TermodúrÍ'cos 

1 .'" 
1 ." 

menos 'de 500 000 
menos de 5 000 

' Classifi,oação na p lataforma : 50% das lei
tes recebidos se dassificam como de 3.'" q u a
Itdade, rficando o restante entre L'" e 2 .... 

leite pasteurizado.: car.ga bacteriana exi
gida - máximo = 30 000 germ�s (normalmen
te não passa de 15 ou 16 mrl). Gordura 
mínimo = 3,5%. 

Visita a casas varejistas e obtenção dos 
seguintes preços: Iiras/l00 9 

Quartirolo - 65 ,Edam - 1 50 
Taleggi-ni - 75 Mascarpone - 1 20 
Grana Vecchio - 1 10 B ressanela 75 
Emmental - 100 Gorgonzola 80 
Belpaese - 75 Ricota 70 
Robbiola - 65 Scamorza 75 
Pormigiano - 1 1 0  Mussarela 75 

Dia 15/1 1 - Visita ao ,Palazzo Galbani, em 
Mi lão e entrevista com o Comendador Hugo 
Colombo, Superintendente e Conselheiro lDele
gado da Egídio Ga'lbani SoA. e obtenção das 
segui'ntes informações : 

- Prédio - construção moderna, em cimen
to, alumínio e vidro. t o terceiro arranha-céu 
em altura, da <:idade. 'Construído especia lmen
ta pa",J escritórios de administração das mais 
de 80 fábricas fi liadas e i númeras secções de 
venda. Observações sôbre mecanização de 
contabi lidade e administração geral. 

500 000 . a 1 500 000 
entre 5 000 e 15 000 

3.U 
3." 

mais de 1 500 000 
mais de 1 5 000 

Dia 1 6/1 1 - em Roma Entrevist� com o Dr. 
G ,Pittoni no Minis,tério da 'Agricultura e o,b
te�ção d�s segui ntes informações : _ O 'dr. G. Pitloni é Presidente .do Comitato 
Italiano de lalli e Latlicini, e <;:hefe d� Dele� 
gação Ital iana de Leite e IDenvados lunto a 
Organização do Mercado Comum Europeu em 
Bruxalas _ O Ministério da Agricultura é responsáv€1 
pela inspeção à i.ndú�tria ;I�iteira na Itá l i�.  _ O ;preço do ,leite e pol ihco, sendo 55, l i
ras na fazenda e 90 ao consumidor. - O con
sumo em Roma é de 64 kgfpessoa/ano. A 
cidade consome 400 mi l  litros por ,dia, dos 
quais 300 mil ,da Central leiteira. _ Produção ,total do País, por ano:  1 0,3 a 
1 0,4 mi lhões .de litros, i nclusive Ileite de , ove
lha e de .cabra. Nos arredores de Roma a 
produção é de 1 200 mi l  'hectolitros por ano. 

Entrevista com os srs. Dr. Antõnio de Mi
nerbi ,e Carlo ,de Fernex, representantes da 
Nestlé em Roma. 

Visita à ;fi l ia l  ,da Egídio Galbani S.A. - en
treposto-depósito de prod�tos dt? fi;rma. Entre
vista com os srs. dr. LUCiano Llppl e dr. Ar
turo Vecch ini ,  procuradores. Observ.açé?es sô
bre : prédio construído em terreno propno, com 
5 mil  m2 de área, grande parte coberta; 53 
veícu,los motorizados, de vários tamanhos e 
tipo, para entregas. O corpo de operários 
atinge a 100 pessoas, sendo. 70. c;haufeufs ve�
dedores a comissão, 15  funclonanos �os dep.?
sitos e 15 na administração. 3 200 eltentes sao 
visitados .dià riamente, na zona de influência 
dést,e escritório. 3/4 partes das vendas são 
representadas por queijos. 
Preços na praça, estabelecidos pela firma : 

Queijos 
Belpaese . 
Stracchino Galbani 
Stracchino comum . 
Provoloni fresco . 
P,rovoloni comum . 
Mussarela . . . .  
Parmesão . . . . 
Manteiga Galbani . 
Manteiga comum . 

ao varejista ao consumidor ( I i ras/kg) 

850 
650 
550 
720 

600-700 
650 

900 a 1 1 00 
1 250 
1 150 

1 050 
800 
700 
900 

800-900 
800 

1 250 a 1 500 
1 400 
1 300 

Dia 1 9/1 1 - Visita à Central e ,dei Latle de 
Roma - entrevista com o sr. Dr. NeJlo Pres
ciutlini . e obtenção dos seguintes dados : 

- Organização para-estatal, administr,ada pe
la Azienda CO!11unaJ le, pertencente à Prefeitu
ra de Roma ;  , 

Capacidade = 40 mil li tros/hora. E conjuntos 
de 'lavagem de frascos, de engarrafamento e 
tamponamento (de alumínio). 5 conjuntos Te
trapak, ·em ,funcionamento. 

, - 'Prédio antigo (de 1930) amplo, bem con
servado, recentemente ampl iado. 

- IEquipamento - moder,no, com pasteuriza
dores de :p l acas .de ·4 origens : Alfa-lavai, A:PV, ' 
S i lkeborg e Frau (êste, -de fabricação italiana). 

Leite - recebe e distribui 300 mil l itros/dia. 
2/3 em garrafas e 1/3 em Tetrapak (homogenei
zado). Provém de 3 setores : a) - dos arredo
rês de ,Roma (até 25 km), em .Iatões, nõo refri
gerado, kazido pelos produtores, em -número 
per,to ,de 1 000; b) - leite de 4 postos de re
frigeração (filtrado e refrigerado), ' em carro 
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tanque . . Esta faixa atinge até 50 km. 2 postos de re!nge!ação �ão de cooperativas, e 2 de organlzaçoes. particu lares; c) - leite complementar - .de maiS .I?nge - ex. - �e Emíl ia, a q uase .500 km. - Ja  vem pasteunzado. Acondicionado em carro .tanque. r: repasteurizado em Roma. 

Ordenha� .- nas proximidaaes de Roma adota.-se a pratica de 2 ardenhas e 2 remessas de le}te., Nas zonas mais distantes, faz-se tambem ?uas ord7nhas, porém, -uma só remessa de leite por dlC. 
Preços :- aos produtores, na ·fazenda = 55 liras por l itro. 
- Custe mé�io da t�ansporte efetuado pela Central = 8 l i ras por l itro. 
- IPreços de venda, aos varejistas engarrafado = 78; aa ,consumidor = 90 - 'em Tetrapak = 88; aa consumidor = 1 00. 
Há 1 800 varej istas na cidade de Roma. 
Características do -Ieit·e : Exige-se 'que seja cru, Integr�l, qenu(no e de boa qual idade, com go!dura nao Infenor a 3,2%. Média .de 3,4%. N!Jo _ se padroniza. Carga 'bacteriana - 6 a 8 m! lh�es. Coliformes positivo até di lu icão de 1 m�haQ . 
Leit� pasteurizado - ' de 7 � 13 mi l  germes por. ml. Alguns com 15 a 17 mi l .  Coliforme negativo em 2 ml .  Pasteurizaçãa a 78RC por 1 5  segundos • qenera'l idade� : trabalham na usina 1 000 operano�, �os quais 40o/� sã� f\lulheres. A situação e:c,?nc:mlca '!:la organlzaçao não é boa. O deflclt e caberto pela 'Prefeitura. 
L.e}te .oriundo d� zonas distan'tes (RegioEml l ia)  e repasteunzada. Leite ácido ou fara do padrão é devolvido ao produtor. 

Dia . 2311 1 - em Lodi (Lombardia, Província de :0i 1onol - E;ntrevista com o dr. G. Festari e VISl t,:. 00 I nstituto Sperimentale di Caseificio. Recepçao pelo . prof. Jean António Triulzi, diretor. (O presl�.:nte do Insti,tut·o estava ausent.e, em reunlao de estudos .técnicos). Entrevlst.q com a l?�a. Olga Veronese, química e pesG.;JJsadora. VI�lt.a ao estabelecimento e obtença o .das seQulntes notas :  - Fundação - há 90 ano�. tOeshna-se ao ensino e pesquisas para on�n!ação à indústria lei,teira da Itália: Cur�o medlO _- com elementos para cursos de posr-graduaçaE' O estabelecimento é mantido em col�b.o�açao entre o Govêrno e a indústria de .'a�hclnlOs e �e. n;�quinaria paro esta especla l idad� . . O Mlnlsteno de 'Agn cul tura e Flor.esta subs!dla o Instituto com 10 mi lhões de l i ras �nu�I�, além ?e pagar o co�po docente e fu·ncl.onanos. 'A,s firmas industriais contribuem com . cerco. de .2 mi lhões de l i ras por ano. O Governo as vezes faz doações '!:le máquinas. Rec�ntemente uma doação do Govêrno foi avaliada em 35 mi lhões de l iras. 
O :  Instituto se. c?mpõe das secções : de Mic�oblo!og�a, QUlmlCa, Teconologia e '  Zootec_ n la._ Dlsl?oe" de I:Ima fazenda modélo com produçao oe �OO l itros de ·Ieite por dia. 
Pré�io - _antigo, porém e�ic;i�nte. Em projeto a , colostruçao de ,novos edlflclos. 

Labc
"

Clóri,os 'antigos com ' equipamento simples e funCIOnaI. Dispõe de uma usina pi'lô!o relotl'-.:amente moderna, que recebe'  4 200 l itros/dia, que são .d evolvidos à Polenghi devidamente , .frotados {pasteurizado e engarrafa�.») mediante pagamento de taxa (1 1 l iras por I i trot, para cobrir '  as despesas de beneficiamen.o. 
A�suntos elT! estudos.; - Pesquisas sôbre apl icaça0 . de áCido sórbi.co na conservação da !J1a�telga. -n Auto �epuração d o  leite pelo af,oramento (conceito de 'que o leite desnatado 00 nal ural fef!1 menos -germes que 'o desdatado 'em centnfugas). :-- Alimentação do ga-o e wa �rela�ão . corri . a pr�sença de esporula-' dos .. n.) ·Ielte. - Mlicroblologla da maturação de 

f
que'loS - Maturação rápida. - Pesquisas d o  armai  e m  . Iechcínios. .' 

1 
.pa?r�o do leite �m Lodi - nos arredores de  �i lhao de 97:mes por m l  ,quando cru, e ,  

d
ent. e 6 e 10  m i l  'quando pasteurizado. Teor e gordu·ra = 3,5%. 

Yisita ao Centro Sperimentale dei Latte de ' MiI·ano ..:. organização funcionando ·na zona u!,bana da cidade. -Entrevista com vários técn.ICOS e com .o s�. Dr. Leo Vesely, proprietáno .da organlzaçao YOMO, que ,funciona em conJunto ·com o "Centro". 
- Final i9ade : ,.. pr.eporo de culturas lácteas para quel,o�, .mantelga! yogurt, ·etc., destinado� ao c.omenCio na Itália, França e Suíça. Pesq

l 
l!IS,?S sobre 'assuntos de interésse à indústria eltelra. . 
.P.I édios .e .terreno de propriedade do Go-verno 'ProvinCiaL -Eql:lipamento da firma "Yomo". Em esTUOOS _ a amp l iaçã� do estabelecimento e nlOdern zaçoo da maquinaria (projeto de nova fabnca). 
4 se:c:ç?es formam o conjunto : - Laboratóric de qu!n;I'ca; laboratório de Microbiologia; Usiro p �lotq (para. le ites fermentados, queijos rescals e. manteiga) e - Fabricação industrial e comercla-' de "Yomo". 

f 
São p l eparada" culturas de variedades de ermentos - para queijos Suíço (micróbios da olhadura) ; Roquefor!, Gorgonzola Cammenbert 8�
b
lp�ese, manteiga, etc. ,Estas cuíturas são dis� 

tn u ldas �m seu .estado . normal ou concentraf.fs (2P vezes mais fortes). Não' se apl ica lioe! Izas:ao. O temp.o de duração d a  cultura é e cerc.a de 20 d i as. 'Em tubo tarnponado dura 1 mes. As exportadas �ão éoncentradas. 
. A aparelhage",! .de fabricação dos fermentos e mooerna e efl'clente. . 

'''(omon - yogurt 'I?reparado com leite dssod.onzado, homcgenelzado e 'esterilizado, adidlonado de cultu�as, com fermentação antes o engar,mfamento. Também são fabricado" caramelos à base de leitelho especia l . ' 
' 

. :Dia }01l l/62 -. el1) Madri - Espanha - Visit{l 
a Seçao d e l ndustrlas ·lácteas da Direcion Ge
neral de Ganadenaj do Ministério da Agricul- . 
tura (Ca l le Atocha, 1 ) .  Entrevista com o Eng 
Agr. A�thuro d�1 'Rio IPerez e obtenção de in� 
form

h
açoes gerais sõbre indústri·a l eiteira da Es

pan a. 
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. - Em Madri o consumo é d e ' 500 a 600 mi l  
l i tros por dia.  Distribuem-se 'Ieite cru, pasteu
rizado, esterilizado, a granel, em .garrafa�, 
etc. Não é sujeito a inspeção. Há 1 2  0l! 14 US I
nas -de tratamento 'que abastecem a cidade, 
a lgumas das quais esterilizam leite ('Como as 
Centmles Lecheras de .Espanha - leite Clesa). 
Preços de venda ao públ ico - varia de 5 SI 8 
pesetas . (sem contrôle de qualidade). Em obras 
duas usinas .de beneficiamento, em Madri, cada 
uma com ' capacidade de 200 mi l  l itros/dia. 

- O regulamento ,da i nspeção ,de lei.!e do 
País  data de 1 952 e somente parte está sendo 
atendida à me-dida que as centrais l eiteiras 
vão se 'imtalando e ' entrando em funciona-
menta. '  

. 

-Centrais leiteiras de ,Espanha - Dentro do 
programa de ·fomenta ' à produção leiteira, o 
Govêrno financia a juros -baixos (2,5 a 3% {Ia) 
a instalação de centrais IEliteiras {I pertence
rem a cooperativas ou a emprésas privadas. 
Neste base estão· em funcionamento 'cêrca de 
17 usinas 'assim distribuídas : - BHbáu - 2; 
Granada - 1 ;  · La rCoruiia - 1 ;  'Pamplona - 2; 
San Sebastian - 1 ;  Badajoz - 1 ;  ,Bur.gos - 1 ;  
Gerona - 1 ;  J erez de lia  Frontera - 1 ;  Torto
sa - 1 e outr-as. A serem inauguradas no l .0 
trimestre de 1 963 existem ' usinas em térmjno 
de instalações nas seguintes cidades; Córdo
ba - 1 ;  Madri - 2; 'Sevilha - 1 ;  Val.ência - 1 ;  
Santa Cruz de Tenerife - 2 ;  Valadolid - 1 ;  
Palma de Majorca - 1 ;  Vitoria - 1 ;  Viga - 1 
e Ciudad R.eal - 1 .  

E m  .estudos para novas instalações existem 71 
usinas, por tado o País. 

Preços de queijos Cal le das Delicias. (pe-
satas X 250 gramas) 

Tipo 

Manchego 
Ga lego .-
Fun'dido . 
San Simão . 
Calciocava-Io 
Cacciocava-Io Iduro . 
Porma . . . .  
Gruyer·e(Suíço) 
Mahon . .  
Roncai . . . . . 

Pesetas 

1 8  a 25 
1 5  a 1 8,5 
1 5,50 caixinha 
22 
1 7,50 

. ' · 22,5 
30 
26 
25 
24 

Salário mínimo : 50 a 60 pesetas por dia. 
Aguarda-se reajuste !para dentro de poucos 
meses, dcbrando êste n ível. 

Produção e consumo:  De 3 bilhões e 71 mi
lhões em 1 959 passou para 3 1 85 mi lhões de 
l itros de leite em -1 960. O consumo passou 
de 1 821 mi lhões em 1 959 para 1 921 mi lhões 
em 1 960. Houve -um aumento geral na produ
ção dos leites de vaca, ovelha e cabra. 

Quanto à industrial ização do ,le i te de vaC{l, 
h ouve i,ntensiHcação na fabricaçãa de quei jos, 
le:te condensado e outros, fr-ente a l igeira 
diminuição de manteiga e leite em pó. Tam
bém diminuíram a produção de q ueijos de lei
te de cabj--a e de ovelha. 

l eite, por 
2 603 

257 
325 

Produção 'de 
leite ·de vaca 
Leite de ovelha 
Leite de cabra ' 

especle, em 1960 : 
mi lhões de ' l itros 
milhões de litros 
mi lhões de ,l itros 

TOFal = 3 1 85 mi lhões de l itros 
Destinação do leite : para consumo humano 

direto = 1 821 mi lhõesflitros 
para consumo animal  803 
!para industria'lização 561 

Total 3 1 85 
Va lor da produção 

Milhões 
Destino de pessetas Ofo 

leite destinado a consumo humano 8 500 56,7 
Leite destinado a consumo animal 4 000 26,7 
Leite destinado a industrialização 2 500 1 6,6 

Ensino - na Espanha há uma Escalei dt;l In
dústrias Lácteas em Casa dei Campo, onde 
se ministro ensino em nível profissional. 

1 .0 a 6/12 em Portugal - Lisbaa 'Visita aos 
escritórios de Martins & Rebel lo e de casas ata
cadistas eSPllcializadas em ilacticínios. 

Viagem' a Setúbal e a Sintr{l - observações 
gerais sôbre comércio de lacticínios. Prepara
tivos para viagem de volta {pelo Arlanza, da 
Mala Real I ng lésa). Obtenção de informações 
sôbre a Escola de Lacticínios em Castelo Bran
C:>, -Portugal 

6 a 1 7/1 2 - A bordo do Arlanzo, em viagem 
de Lisboa ao Rio de Janeiro. 

Revisão e discussão de assuntos técnicos da 
viagem de estudos da indúst-ria l eiteira da Eu
ropa Ocidental. -Preparo do ,rascunho do pre
sente relatório. 

- Visita ao serviço de subsistência do 'navio 
Arlanza. 'Entr-evista com os srs. IParsons, 
"Chief", "2nd Steward". Obtenção ·de dados 
sõbre abastecimento de leite e lacticínios ao 
navio : 

- Leite de consumo: - são mantidas 5 va
riecades de leite nas seguintes quantidades : 

- leite pasteu rizado, homogenizado (tuber
cul in tested), do "-Express Dairy" de Londres 
- em latões de 20 'Iitros fmantida a O°CJ = 
1 70 galões (ou 680 l itros) ; 

-' leite esteri'l izado, em garrafas (Golden 
Seal) = 360 galões; 

- leite evaporado, em latinhas de 1 pound 
(Molly) e leite condensado - tudo = 4 1 00 la
tinhas de 1 l ibra '(454 gramas); 

- leite em pó Molly - 300 ,libras. 
- Manteiga· de 1 .a qualidade, da Nova Ze-

lândia -e da A'rgentina. Margarina só para 
fins cu-l inários. 

- Queijos - da Nova Zelândia, França e ' 
- Argentina - diversos .tipos. 

Todos éstes lacticínios são mantidos em 
quantidade suficiente para o consumo da tri
pulação e passageiros (total de 700 pessoas) 
numa viagem de 20 dias {de' Londres e Bue
nos Aires). 
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ONDE É IlUPRESSA ESTA REVISTA 

TÉCNICA ! RAPIDEZ ! EFICIÊNCIA ! PERFEIÇÃO 
� Rua Halfeld, 1179 - Caixa postal 73 - JUIZ DE FORA e 
1I1111111llllllllllllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIJllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllJIIIIIIIIIIJIIJlU1IIII11I1I1JIllIlIlIllIlIlIllIlIUmJIIIJ� 
I----------------------�,---------------CASA BADARACO INDúSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 

Apresenta 

a última 

palavra em 

Refrigeração 

Industrial e 

Comercial 

para leite 

Instalações F:.igoríficas, Câmaras, Sorveterias, Balcões Frigoríficos, Geladeiras para A�ou�ue, Rotels, Restaurantes e Bares em geral, Refrigeradores Comerciais e Domésticos. Maqumas para Café, Estufas para Pastéis, Vitrinas, Balanças automáticas, Cortador,es 
de Frios e Reguladores de voltagem. 

' .  

RÁDIOS DE DIVERSAS MARCAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LOJA: Avenida Getúlio Vargas, 367 - Fone, 1620 _ End. Telegr. " BADARACO" FÁBRICA: Avenida Coronel Vidal, 458 - Fone, 5967 
J U I Z  l) E  F O R A  - l\f I N A S  - B R A S I L  

r··'�.:· ��;;���···�;;·��'���;�··N�"·���·�i� � :u::+::+.:n:: •. •. .• ; .•. .•. .• •. • .•• ••.• • � 
� !(INGMA & CIAQ � 
�I � � FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA : � E m  l í q u i d o  e e m  p ó  � 

1 -- MANT�::=�::��i��:':�-�·;::A;r�ERAIS ! 
�� . � � FÁBRICA E ESCRITÓRIO: RIO DE JANEmo � 
io l\IANTIQUEmA ..:...... E. F. C. B. CaiXa Postal, 342 � 

� MINAS GERAIS 
SÃO P AULO � 

� Correspondência: Caixa Postal, 3191 • 

� Caixa Postal; 26 : 
: SANTOS DUl\iONT PELOTAS

' 
- R. G. do Sul � 

;.�.. l\1INAS GERAIS Caixa Postal, 191 • 'v À venda em tôda parte. Peçam .amostras grátis aos representantes '. 
,. t ou diretamente aos fab.ricantes. ,. 

i.. . Criad()rcs de bovinos da raça holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de .. 
,. ? pedigree, puros por cruza, etc. ,. 

�:-:.: ,"',.: ,.: ,.".: :.;.,.; ,.: ,.: :.: ,.: ,.: ,.: '.:.'.:.:.: :., :.: :.: :.; :.: ,.: ,.: :.: :.: ,.: ,.; '.;.:.:.'.;.:.:.'.;.' .. ".:.'.: ... : ..• : ..• :' .: ;.: :.: :.: :.: :.: ;:"'.:.�";.:.;.:.;.:.;.:.;.'.: ,.: :.: ;.: ... � 
.11I11I1I11I1I11I1I11I11I11I1I11I1I11.1l1l1l11l11l1l11l1ll11l11l1l1l11l11l11l1l11l1l11l11l1l11illlllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111 li,!! 

L A V A G E M  D E  G A R R A F A S  i 

i 
1 963-1 973 .- ENTHONE GLASS CLEANER 

Dez a nos à frente - é muita coisa na corrida científica a p l ica
da para novos ou para me lho res prod utos ! 

Porém, a famosa firma ENTHONE I NC, d e  New Haven, Conn.  
a lcancou exatamente i sso : o nôvo produto ENTHONE GLASS CLEA
NER pa ra a l i mpeza de garrafas {e vasi l hames} de l eite representa 
dez anos d e  avançq técn ico. 

A WERCO no Rio fabrica os produtos ENTHONE, há muitos 
anos no Brasi l  . . .  tem o rg u lho em fabricá-los. 

Escreva-nos so l icitando o b o l et im técn ico n9 720-320, ou a VI
sita de um representante com a mostras, sel11 compromisso. 

COMERCIAL E INDUSTRIAL WEIKO LTDA. 

No Rio:  Rua Genera l G u rjão, 326 
Em São Pau l o :  Rua Cel .  Bento P i res, 61 /63 
Em Pôrto Alegre :  Rua 1 8  d e  Novembro, 71 9 
Em Belo H orizonte: Rua I p i ra nga, 80 

I 

I 
Ei 
ª 
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� , , H 'A ' L  A " i ,  
� o M E L H O R  C O A L H O · E M P ó  � 
� � 
� D E � 
� i 

I.� .. ,
'
.: , :. !n!aRn: �� �!� �A�:O� �O�é�i�eUIn�!t!a i ':. e em todas as casas do ramo • .  

� 

� - I A . ' F A B I O B A S 'T O S : 
� '-

, 
1 "  ., 

� RIO DE JANEIRQ - S. PAULO - BELO HORIZONTE
' 
- JUIZ DE ! f: liORA - CuRITmA - PÔRTO ALEGRE - PELOTAS - UBERLAN- � � DIA - RffiEIRÁO PRÊTO - PONTA GROSSA. ' � 

�x.;"�.�'$t-�·:.�·:':<.; �+;.t:.�:.;::.;::.;::.;::.�:��;::�;::.;::.:::.:::.:<.>:.;.:.�:.>:.;�.:<.:<.;.:�:-:.:::.>:.::.:-:.:<.: ,�: :.:.:.; :.:.:.:":.; :.; :�; :.::.;.:.;<+; :.: : .... : •. :+. :+; :.: :.; :.; :.; :.; :.� 
I 

I n � Ú � t r i a .� H e u n i  � a s f a lU n � e s N e t i  o S. A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 
Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 
carretilhas, placas, etc. 

Rna Francisco Valadares, 108 - Telef,ones, 1790 e 1 147 - Caixa Postal, 1 5  

End,. Teleg. "IRFAN" - Juiz d e  Fora - E Minas 

�.;.:..·:{ .... :.}:.:::.x.::�.:::.::.:.:::.:::.<;::.:":.:.:.;.:.:..:.:{.::'::.;·�+X+Z.fi::"; .: .• ; .• :.:.;:'.::.::.: .• =�.=:.=:.=:.::.;.:.:::.�:.�:.:-.:.;::.:::.;.:.;'�.;':.;'�.J!.:.;.:::'.; :.;.:.;.:.;,:.;,:.;,:.;,�.;:,� 
. 

� Para as grandes Indústrias � � � 
;o, _ COALHO EM Pó _ � 

� � 
� 

lUarea AZUL (forte) 
Marca VERMELHO ( éxtra forte) 

E USO CASEIRO 
Coalho eiD. pastilhas 

D (concentrado) , 
"K" (extra concentrado) 

Também LíQUIDO 
em VIDROS de 850 C. c. 

CiCIo Fabio Bastos 
Comércio e Indústria 

� Rio de Janeiro - S. Paulo - Belo Ht.ri- � � .. 
� zonte - Pôrto Alegre - Juiz de Fora - � 

·l�. __ ��--���-"�.-=�::::::�E:::::J 

DESNA lADEIRAS � PADRONIZADORAS 

T,- 'I ' T  A N  
, FÁCIL MANEJO 

Atendemos com li míUdma 
atenção suas consultas e pe- ' 
didos de assistência técnica. 

ALTA' QUALIDADE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
MATRIZ : 

Escritório: Av. General Justo, 365 - 3.0 andar - Enderlço Telegráfico "TRÓPICO" 
T e l efone : 32·4314, - C a ix a  Posta l  5294  - Est a d o  d a  G u a n a b ara. 

Fábrica: Estrada Vicente de Carvalho, 1468 - Estado da Guanabara, 

FILlAIS:b',' 
São Paulo: Rua Alameda Jaú, 740 - Telefone: 31·5239 - Enderêço Telegrófic� "GLACIAL" - Caixa Past

,�
1 798�. 

Pôrto Alegre: Rua Voluntários da Patria, 527 - 5/31/35/39 - Telefones: 8664 e 9-2284. - End. Teleg.: ATLAS . 

REPRESENTANTES : 
F o r t a l e z a :  Groenland lid a .  - R u a  Leonardo db Matá, 8 1 0  - 'C a ix a  Postal 986  - Ceará.  , 
Salvador: Engebrás (Engenharia Especializada Brasileira LtdD.J • Av. Estados Unidos, 6 - 5/809 Bahia. 
Belo H o rizonte: E. M a rinho 5/A - Av; P a r a n á, 170/ 80 - Tel efone: 2 -0484 - C a i x a  Postal  192. 
Recife: Denis Paredes & Cia • •  Av. G:uararapes, 154 • 5.0 andar - Caixa Postal 469 .. Pernambuco. 
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METALÚRGICA BÀRRA.·· DO · ·PIRAt- lTDA-. � . . '  .- ' '.-
FABRICA DE VASIUIAME PARA' LEITE 

Rua João Batista s/n, - Fones 460 e li6 

Endereço telegráfico: '�METALúRGICA" 

BARRA DO :rIRAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FABRICANTES DE Cf\,RROS-TANQUES, TANQUES DE. RECEPÇÃO, 

: ESTOCAGEM, ETC. -

Facilidades de pagamento; 50 % com · a  encomenda 

50 % financiados em 12 meses. 

Laias inteiriças, ' Baldes comuns, Baldes para ordenha, Baldes co'rri . bico e gra:
duação, Baldes gràduados com bóia, Tanques de chapa estanhado, . Tanques de 
aço inoxidável, Tanques duplos para queijo em '  aço inoxidável. Depósitos', pa
ra creme, D epósitos :para manteiga, Fôrmas para queijos tipü mIneiro ,e . pra": 
to, Liras, Res.friadores, p asteúrizaclores ; Reformas de �.'asilhame em geral : . 0: ' 

. .  
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