
 

Fichas Técnicas Box Degustação 3 

 

Q. ovelha curado 

Tapada das Sortes 

Peso Inteiro: 750gr Aprox. 

Ingredientes: Leite cru de ovelha, sal, cardo e natamicina 

País de origem: Portugal 

Alergénicos: Leite 

Dicas de conservação: Deve ser conservado a temperatura fresca e ambiente seco. 

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 2012 KJ 
 485 kcal 
Gorduras 39 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 20 gr 

Hidratos de carbono 3,9 gr 
  dos quais açúcares <0.26 gr 
Proteínas 30 gr 
Sal 2.35 gr 

 Preço/Kg: 28,50€ 

  

Morbier Afinado 100 dias 

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: 30,50€ 

 

Tête de Moine AOP 

Leite cru de vaca 

Tête de Moine significa ‘Cabeça de Monge’. Este queijo não deve ser cortado, é raspado 
em finas rosetas com um fatiador próprio, que vem com manivela. Ao ser raspada, a 
superfície do queijo em contacto com o ar é aumentada o que modifica a estrutura da 
pasta do queijo e permite que os aromas se exprimam na sua plenitude. 

Os monges no mosteiro de Bellelay na actual área francófona do cantão de Berna já 
raspavam o seu Tête de Moine AOP com uma faca posicionada em ângulo reto. 

Matéria gorda: 45% (m) no extrato seco 

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

País de origem: Suíça 

Alergénicos: Leite 

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

 Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1657 KJ 
 419 kcal 



 

Gorduras 33 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 22 gr 

Hidratos de carbono 0 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 26 gr 
Sal 1.9 gr 

Preço/Kg: 42,00€ 

 

Munster Gerome Fermier 

Origem: Orbey 

Leite cru de vaca 

Peso Inteiro: 780gr Aprox. 

Matéria gorda: 27% (m) no extrato seco 

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

País de origem: França 

Alergénicos: Leite 

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

Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia 1480 KJ 
 365 kcal 
Gorduras 26 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 16.5 gr 

Hidratos de carbono 1.5 gr 
  dos quais açúcares 0 gr 
Proteínas 18.9 gr 
Sal 1.8 gr 

 Preço/kg: 31,50€ 

  

 



 

Gouda Velho Millénium 1000 Dias 

País de Origem: Holanda 

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: 38.00€ 

 

Savel  

Produtor: Quesería Airas Moniz 

Leite cru de Vaca 

 Um queijo azul feito de leite cru da raça Jersey. Seu alto teor de gordura faz do Savel 
um queijo com uma notável untuosidade, típica da manteiga, contrariando os sabores 



 

intensos de um desenvolvimento acentuado de Penicillium. Com toques aromáticos dos 
grandes queijos azuis, branco-marfim, com listras cinza e azul típicas dessas receitas. 

 Ingredientes: leite cru de vaca, fermentos lácticos, coalho, sal e Penicillium 
Roqueforti.  

País de origem: Espanha 

Alergénicos: Leite 

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

Valores nutricionais médios por 100g: 

Energia  
 371 kcal 
Gorduras 35.7 gr  
  dos quais ácidos gordos 
saturados 26.31 gr 

Hidratos de carbono 2.19 gr 
  dos quais açúcares 0.2 gr 
Proteínas 10.3 gr 
Sal 1.85 gr 

 Preço/Kg: 47,00€ 

  

  

 

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

 


