
 

Fichas Técnicas Box Abril 1 

 

Puro Chèvre Granja dos Moinhos 

Origem: Maçussa 

Leite cru de cabra 

Peso: 250gr aprox. 

 Queijo Artesanal, feito à mão. É um queijo de pasta mole, aveludado, com sabor lácteo 
com notas de sabor de cabra. 

É revestido com carvão vegetal. 

Matéria gorda: 45-60% (m/m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite cru de cabra, fermento lácticos, sal refinado, coalho animal, carvão 
vegetal esterilizado e Penicillium Candidum. 

País de origem: Portugal 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado a 6ºC mas recomenda-se que o seu 
consumo se faça a 16ºC. 

 Preço por unidade 9,70€ 

 

Queijo com Alecrim envelhecido 10-12 meses 

Casca natural coberta de alecrim e banha ibérica, interior cor de marfim profundo, 
textura cremosa com olhos.  

Ingredientes: Leite pasteurizado de ovelha, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermentos 
lácticos e lisozima 

País de origem: Espanha 

Alergénicos: Leite, lisozima E1105(derivado do ovo) 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 2º a 8ºC. 

Valores nutricionais médios por 100g: 



 

Energia 431 kcal 
Gorduras 34.97 gr  
Hidratos de carbono Não significativo 
Proteínas 25.21 gr 

 Preço/Kg: 35,00€ 

 

Mont Vully Reserve 

Cada Queijo é lavado com o vinho Vully Pinot Noir. O Reserve tem uma cura superior a 
6 meses. 

Matéria gorda: 28% (m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite cru Vaca bio, sal, coalho animal, fermentos lácticos, sal. Crosta 
tratada com vinho tinto de Mont Vully bio e cereais 

País de origem: Suiça 

Alergénicos: Leite, cereais 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 12º a 15ºC. 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1608Kj/ 405 
kcal 

Gorduras 35,70 gr  
Hidratos de carbono 0,5 gr 
Proteínas 2.5 gr 
Sal 1,6g 

 Preço/Kg: 41,55€ 

 

Queijo São Jorge DOP, envelhecido 24 Meses 

Origem: Açores 

O Queijo São Jorge DOP com 24 meses de cura é um produto com aroma forte, limpo e 
ligeiramente picante, obtido a partir de leite de vaca cru, sal e coalho. Por ter estas 
características, é perfeito para compor uma tábua de queijos e acompanhar com um 
vinho licoroso ou com um vinho do Porto mais jovem. 



 

Matéria gorda: 45-63% (m/m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite cru de vaca, sal, coalho. 

País de origem: Portugal 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Conservar em temperaturas entre 0º a 10ºC 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1744 KJ 
 416.6 kcal 
Gorduras 33.8 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 24.3 gr 

Hidratos de carbono 1 gr 
  dos quais açúcares <0.1 gr 
Proteínas 27.1 gr 
Sal 1.7 gr 

 Preço/Kg: 29,50€ 

 

Gorgonzola Dolce D.O.P. Tosi 

Queijo azul DOP com uma cremosidade extraordinária para servir à colher. É produzido 
com leite de vaca exclusivamente das colinas entre o Lago Orta e o Lago Maggiore. 

Extremamente doce, com sensações de leite e fruta madura, a herbácea torna-o 
distinto, sem ser intrusivo. 

Ingredientes: Leite pasteurizado de vaca, coalho e sal  

País de origem: Piamonte, Itália 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 4º a 6ºC. 

Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1378 KJ 
 332 kcal 



 

Gorduras 28 gr  
  dos quais ácidos gordos saturados 20 gr 
Hidratos de carbono 1,5 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 19 gr 
Sal 1.5 gr 

Preço por kg: 31,50€ 

 

 

Todos os nossos queijos são cortados à mão, o peso pode 
variar ligeiramente. 

 

 

 

 

 


