
 

Fichas Técnicas Box Degustação 2 

 

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€ 

 

Morbier Afinado 100 dias D´Alpage 

Origem: Comté 

Leite cru de Vaca 

É imediatamente identificado devido à sua camada preta de cinza, que separa as duas 
metades do queijo. Esta camada de cinza não altera o sabor do queijo. Morbier tem um 
sabor rico e cremoso com pequenos olhos ou buracos. Às vezes, o queijo deixa um sabor 
ligeiramente amargo. 

Matéria gorda: 45 (m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite cru de vaca, fermento lácticos, sal, coalho e carvão vegetal (E153). 

País de origem: França 

Alergénicos: Leite 



 

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

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1530 KJ 
 369 kcal 
Gorduras 29.3 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 18.8 gr 

Hidratos de carbono 2.7 gr 
  dos quais açúcares <0.5 gr 
Proteínas 23.2 gr 
Sal 1.63 gr 

 Preço/Kg: 29,50€ 

 

Q. Ovelha com Trufas 

Leite pasteurizado de ovelha 

 Queijo com personalidade, aparência elegante e rico, com sabor acentuado. 

Com um equilíbrio perfeito, desafiando nossos sentidos a perceber o seu sabor e 
textura. A trufa percorre seu interior, tornando-o um queijo inovador, proporcionando 
uma imagem impressionante. 

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

País de origem: Espanha 

Alergénicos: Leite, lisozima E1105(derivado do ovo) 

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

 Preço/Kg: 39,90€ 

 

 

 

 

 



 

Blue Stilton AOP 

País de Origem: Inglaterra 

Leite pasteurizado de vaca 

 Este queijo de veias azuis é caracterizado pela sua textura quebradiça e amanteigada, 
tem um sabor rico e persistente, combinando requinte e caráter. É produzido no centro 
da Inglaterra, perto de Nottingham, onde a floresta de Sherwood dá lugar a grandes 
prados. 

Ingredientes: Leite pasteurizado de vaca, fermentos lácticos, coalho, sal e Penicillium 
Roqueforti. 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 0º a 8ºC. 

Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1700 KJ 
 410 kcal 
Gorduras 35 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 23 gr 

Hidratos de carbono 0.1 gr 
  dos quais açúcares 0.1 gr 
Proteínas 23.7 gr 
Sal 1.97 gr 

 Preço/Kg: 35,50€ 

 

 

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

 

 

 

 

 


