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Ronaldo Ayres, 
o Senhor Pizza,  é diretor do Centro 
Tecnológico de Desenvolvimento de 
Pizzas e Massas no Brasil (CTP), 
pizzaiolo de mão cheia e, sobretudo, 
um apaixonado por pizza. 

Centro Tecnológico 
de Desenvolvimento 

de Pizzas e
Massas no Brasil 

Tel.: (11) 3951-1000
www.senhorpizza.com.br

QUEIJOS, NÃO SABEMOS VIVER SEM ELES!

O Brasil possui uma grande variedade de 
queijos típicos, como o meia cura ou o 

minas frescal, além de vários queijos de todos 
os lugares do mundo. Selecionamos alguns 
dos melhores queijos consumidos pelo 
brasileiro e nas tradicionais pizzas brasileiras 
que, sozinhos ou acompanhados, no café 
da manhã, almoço ou jantar, são uma boa 
pedida... de dar água na boca.

Mussarela - O queijo mais tradicional e co-
mum na mesa dos brasileiros. Fabricada com leite 
de vaca e comercializada em peças retangulares.

O queijo mozzarella verdadeiro surgiu na Itália 
e é feito com leite de búfala, no formato de peque-
nas bolas que são conservadas em soro. Na Itália, 
apenas os queijos feitos dessa maneira recebem o 
nome de mozzarella de búfala.

Sempre que falamos de mussarela, logo lem-
bramos de uma saborosa pizza, também é comum 
a utilização em lanches, variedade de massas e 
outras receitas.

Parmesão - Fabricado com leite de vaca.  O 
tradicional queijo Parmigiano-Reggiano nasceu 
no Vale do rio Pó, há mais ou menos 800 anos. 
É um queijo que passou a ser copiado em várias 
regiões do mundo e é especialmente popular no 
Brasil. Seu sabor adocicado e levemente picante 
faz com que ele caia muito bem acompanhado 
com massas e risotos, sendo perfeito para o 
recheio na pizza e um diferencial, principalmente, 
na borda da pizza.  

Há três tipos de parmesão: o montanhês, que 
� ca em maturação por quatro meses; o parmesão 
em si, por mais de seis meses; e o premium, que 
passa até três anos maturando. Em comum, todos 
têm a característica casca mais escura, dura e bem 
oleosa.

Prato - Nasceu em Minas Gerais na década 
de 1920, e é uma adaptação do queijo-do-reino. 
Recebeu esse nome por ter um formato arre-
dondado que se assemelhava a um prato. Hoje, é 
vendido em um formato quadrado, que facilita o 
corte. Por sua textura macia e sabor suave é usado 
principalmente em lanches. 

Cheddar - Feito a partir de leite de vaca. O 
cheddar mais popular é um queijo processado 
(quando os queijos recebem sal, corantes e 
emulsionantes); é uma criação americana, mas o 

verdadeiro queijo cheddar nasceu na Inglaterra. 
É curado por 12 a 18 meses até adquirir uma 
consistência � rme. 

Ricota -  Preparada a partir do soro do leite. Na 
Itália, país onde surgiu, e França é produzida com 
leite de cabra, enquanto no Brasil é feita a partir do 
leite de vaca. Com um sabor leve e pouca gordura, 
pode acompanhar alimentos leves, sendo um item 
recomendado para seguir uma dieta saudável. 

Minas Frescal -   O queijo de minas frescal 
é um queijo branco feito a partir da coagulação 
do leite. É um queijo fresco, sem maturação e de 
validade mais curta, com uma consistência bem 
macia e sabor leve

Meia Cura - Queijo típico de Minas Gerais, o 
meia cura (também conhecido como curado) é 
uma variação do minas frescal. Embora bastante 
parecidos na composição, o meia cura passa por 
uma maturação de cerca de 30 dias, adquirindo 
uma consistência mais seca e � rme.

Coalho - Curtido artesanalmente e muito po-
pular na região Nordeste do Brasil, o queijo coalho 
(ou queijo de coalho) pode ser usado em várias 
receitas. Por ter uma textura mais rígida, não pode 
ser fundido, mas vai bem em um churrasco porque 
� ca com uma casca crocante por fora.

Requeijão culinário - É a variedade vendida 
em bisnagas, geralmente chamada de Catupiry 
(que é uma marca). Tem como principal diferença 
a termo resistência, ou seja, não derrete com 
facilidade, sendo assim usado em pizzas e outros 
alimentos que vão ao fogo.

Dentre vários pratos, nada como uma pizza 
coberta com uma generosa porção de queijo de 
um aroma maravilhoso, combinação perfeita, 
sendo impossível de resistir.
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