
 

Fichas Técnicas Premium Box 

 

Lola Montez 

País de Origem: Alemanha 

Leite cru de vaca 

 O queijo é amadurecido de numa cave de Kaeskuche, onde é coberto com uma mistura 
de flores orgânicas secas (flores, pétalas de rosa, malmequeres e alfazema), ervas 
cultivadas nos prados alpinos circundantes. 

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

Ingredientes: Leite cru de vaca, sal, centáurea, malmequer, rosa, lavanda, salsa, 
alecrim, alho, sal , marinho, cebola, oregões, paprika, coalho 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 0º a 6ºC. 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 110 kcal 
Gorduras 9 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 5.3 gr 

Hidratos de carbono 0 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 7 gr 

 Preço/kg: 42,50€ 

 

Gouda Velho Millénium 1000 Dias 

País de Origem: Holanda 

Leite pasteurizado de vaca 

 Gouda Millénium é um queijo de caráter, sabor característico e textura quebradiça, 
enriquecida com cristais de sal. 

O amadurecimento deste queijo dura 3 anos e é realizado em tábuas de madeira que 
absorve grande parte da húmidade contida no queijo, a fim de concentrar os sabores. Sua 
pasta é densa, mas derrete na boca para libertar os aromas. 



 

Este Gouda é incomparável pelo seu equilíbrio perfeito entre doce e salgado. O caramelo 
profundo, com sabor de noz, poderoso, mas não forte, é adornado com notas de mel, 
especiarias e sabores amadeirados aprimorados por um toque de sal. 

Ingredientes: Leite pasteurizado de vaca, sal, fermentos lácticos, coalho animal, 
colorante (ROUCOU E160b), conservante E251. 

Alergénicos: Leite 

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

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1830 KJ 
 441 kcal 
Gorduras 36.3 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 26 gr 

Hidratos de carbono 0 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 29 gr 
Sal 2 gr 

 Preço/Kg: 36.50€ 

 

Gruyère Afinado em Gruta 

Leite cru de vaca 

Este Queijo é produzido por agricultores locais da região AOP de Gruyère. Após 3 meses 
da sua produção, vai envelhecer numa gruta de Kalbach cerca de 9 meses. 

 Matéria gorda: 49% (m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite cru de vaca, fermento lácticos, sal e coalho. 

País de origem: Suíça 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 4º a 8ºC. 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1660 KJ 
 400 kcal 



 

Gorduras 32 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 19 gr 

Hidratos de carbono <0.1 gr 
  dos quais açúcares <0.1 gr 
Proteínas 27 gr 
Sal 1.5 gr 

 Preço/Kg: 39,95€ 

 

Queijo curado de Cabra  

Produtor: Sabores Altaneiros 

Origem: Manteigas 

Leite cru de cabra 

Peso Inteiro: 600gr-680g aprox. 

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

Ingredientes: Leite cru de cabra, sal, coalho de origem animal, conservante E235. 

País de origem: Portugal 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado entre 0º e 10ºC. 

Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1432 KJ 
 345 kcal 
Gorduras 28.3 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 20.9 gr 

Hidratos de carbono <0.5 gr 
  dos quais açúcares <0.5 gr 
Proteínas 21.5 gr 
Sal 1.9 gr 

Preço/Kg: 29,50€ 

 



 

Roquefort Papillon Noir AOP 

Origem: Aveyron 

Leite cru de ovelha 

Sabores mais maduros, cremosos e apimentados. Pasta branca e veias azuis intensas 
oferecem uma textura suave e flexível, um sabor típico, equilibrado e longo na boca. 

Matéria gorda: 52% (m) no extrato seco 

Ingredientes: Leite cru de ovelha, sal, coalho, fermentos lácticos e Penicillium 
Roqueforti. 

País de origem: França 

Alergénicos: Leite 

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

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1572 KJ 
 379 kcal 
Gorduras 32 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 20 gr 

Hidratos de carbono 1.8 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 21 gr 
Sal 3.6 gr 

 Preço/Kg: 40,50€ 

 

 

 

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

 

 

 



 

 

 


