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Fotografia do Produto 

 

 

Identificação do Produto 

Nome do produto Queijo de Azeitão 

Descrição 

 

O queijo de Azeitão é um queijo curado, de pasta semimole, amanteigada, com poucos 

ou nenhuns olhos, ligeiramente amarelada, obtido por esgotamento lento da coalhada 

após a coagulação de leite cru de ovelha, proveniente da área geográfica de produção, os 

Concelhos de Palmela, Setubal e Sesimbra, estreme, por acção de uma infusão de cardo 

(Cynara cardunculus, L.) e adicionado o sal. 

 

Composição Leite de ovelha crú (...%), cardo, sal. 

 

Características organolépticas 

Dimensão e peso 

(aproximados) 

Diametro - 11 cm 

Altura – 5 cm 

Peso – 250gr 

Forma 
Cilindrico, baixo, regular, com abaulamento lateral e também na face superior, sem 

bordos perfeitamente definidos. 

Aspecto 
Crosta: inteira, bem formada, lisa e fina 

Pasta: cremosa, untosa, com poucos ou nenhuns olhos  

Cor 
Crosta: amarela, uniforme 

Pasta: branca ou ligeiramente amarela, uniforme 

Consistência 

Crosta: maleável, bastante mole 

Pasta: fechada, amanteigada, com zona de corte facilmante deformável, chegando 

mesmo a escorrer 

Aroma e sabor Caracteristicos, com sabor ligeramente picante, misto de acidificado e salgado 
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Características fisico – químicas 

Teor de humidadade entre 63 % a 69 % referido ao queijo isento de matéria gorda, e um teor de gordura de 

45% a 59% referido ao residuo seco. 

 

Contaminantes Referencial 

Dioxinas (teor máximo): 3,0 pg/g de Gordura (Somatório de dioxinas: 

PCDD/F-TEQ-OMS 

  

PCB’s (teor máximo): 6,0 pg/g de Gordura (Somatório de dioxinas e de 

PCB sob a forma de dioxina: PCB/F-TEQ-OMS 

Regulamento 1881/2006 e suas 

alterações 

 

Informação nutricional por 100g 

Lipídos – 27.17 

Proteina – 20.43 

Cloretos (aCl) – 2.11 

Humidade – 48.12 

Humidade no queijo isento de matéria gorda – 66.03 

Cinza total – 3.5 

Total Kcal – 309 

 

Informação a constar no rótulo 

Denominação de venda, marca sanitária, nome e contacto do distribuidor, nº controlo veterinario, 

Ingredientes, Teor de gordura, Temperatura de conservação, Simbolo da sociedade Ponto Verde, 

Identificação do lote e Data de durabilidade. 

 

Acondicionamento/ embalagem 

O queijo de Azeitão deve ser embalado em papel vegetal branco com aposição do rótulo ou este, impresso no 

papel vegetal e colocada respectiva marca de certificação. Este deverá respeitar as disposições obrigatorias 

por lei e as constantes no regulamento interno de gestão da Denominação de Origem Queijo de Azeitão. 

Características microbiológicas Referencial 

Listeria Monocytogenes ………………….……ausência em 25 g 
Regulamento 1441/2007 e 

suas alterações 

Salmonella sp .……………………...................ausência de 25 g 
Regulamento 1441/2007  e 

suas alterações 

Estafilococos coagulase positiva ……. 104 UFC/g (m) e 105 UFC/g (M) n=5 c=2                                     
Regulamento 1441/2007  e 

suas alterações 
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Condições de armazenamento e distribuição 

O produto deve ser  conservado a temperaturas entre os 0 e os 10ºC. A sua distribuição é efectuada em carros 

frigorificos com temperatura controlada. 

 

Outras Informações 

Tratamento aplicado: produto curado 20 dias  

Prazo de validade: 90 dias;  

Modo de utilização: Pronto a consumir; 

População alvo: População em geral; não aconselhável a pessoas com intolerância à lactose e grávidas.  

Dimensão do lote: Produção diária.  

Modo de servir: Este queijo tanto pode ser servido como uma entrada original ou num lanche entre amigos, 

constituindo também um final excelente para uma ementa mais requintada. Neste último caso, deve ser 

saboreado à sobremesa - antes do doce - com um dos bons tintos velhos da região, eventualmente o mesmo 

que acompanhou a refeição. 

Apresenta-se cortado em triângulos numa mise en place a que não poderá faltar o pão caseiro, manteiga de 

ovelha, sal, pimenta e algumas bolachas neutras. Pode em alternativa cortá-lo em duas partes e barrar o pão 

ou tostas com a sua pasta amanteigada. 

Para não desiludir os seus convivas, ponha na mesa uma média de 100g por convidado.  

 

 

 

 

 

 

 


