
O queijo italiano está intimamente ligado à história da Itália e as suas tradições. 
Trata-se essencialmente de um produto local, ou seja, regional, da terra, cada um 
carregando sua própria história e savoir-faire.
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A.O.C., D.O.C. e D.O.P.

A sigla A.O.C. (Appella-
tion d’Origine Contrôlée) é de 
origem francesa e foi criada 
para promover a qualidade 
e a produção tradicional de 
produtos do setor alimentício, 
em particular vinhos e produtos de laticí-
nios. A concessão de uso da sigla somente 
vem depois de uma série exaustiva de testes; 
no caso dos queijos devem pertencer a um 
determinado território e possuem uma série 
de exigências impostas pelo INAO (Institut 
National des Appellations d’Origine), Instituto 
Nacional de Denominações de Origine. Dos 
cerca de 500 queijos produzidos na França, 
cerca de 40 receberam o selo A.O.C.

A sigla D.O.C. é, sim-
plesmente, o equivalente 
italiano da sigla francesa 
A.O.C., onde a palavra 
francesa appellation foi 
substituída pela palavra italia-
na correta de denominazione. Temos, então, 
produtos D.O.C., ou seja, Denominazione 
di Origine Controllata.

As denominações de ori-
gem protegida (D.O.P.) são 
indicações geográ� cas de� -
nidas na legislação da União 
Europeia (UE) para proteger 
nomes das cozinhas regionais. A lei, que vem 
sendo paulatinamente expandida para outros 
países da UE e não UE, devido aos acordos 
bilaterais, certi� ca que apenas os produtos 
genuinamente originados em determinada 
região podem ser por eles comercializados e 
assim denominados. Essa lei protege os nomes 
de vinhos, queijos, presuntos, embutidos 
(linguiças), azeites, cervejas, pães regionais, 
frutas e vegetais. Na sua essência, a denomina-
ção de origem protegida consiste na utilização 
do nome de uma região ou localidade, ou em 
casos excepcionais de um país, para designar 
um produto dela originário, cujas característi-
cas são devidas ao meio geográ� co especí� co, 
aí se compreendendo os fatores naturais e 
humanos. O uso de uma tal denominação 
confere aos seus detentores um direito especí-
� co de propriedade industrial, sobrepondo-se 
e eliminando qualquer marca que utilize ou 
evoque a mesma designação. Em italiano: 
Denominazione di Origine Protetta.

A França e a Itália possuem cada um cer-
ca de 50 queijos que receberam o selo D.O.P.

A Comunidade Econômica Europeia 
ainda outorga outros selos, tais como o I.G.P. 
(Indicação Geográ� ca Protegida) e S.T.G. 
(Especialidade Tradicional Garantida) sobre 
os quais não teceremos comentários para não 
confundir o leitor.

Na  Itália, país onde a produção de 
queijo é levada muito a sério, devido ao 
passado histórico e as tradições que cada 
um deles carrega, todos os produtos com 
a sigla D.O.C. e D.O.P. são controlados 
por organismos chamados Consorzio per la 
Tutela del Formaggio... seguido pelo nome do 
produto. Os sites dos produtos, todos D.O.P. 
apresentados a seguir são:
www.asiagocheese.it
www.fontina-dop.it
www.gorgonzola.com
www.granapadano.it 
www.formaggiomontasio.net
www.mozzarelladop.it
www.parmigianoreggiano.it 
www.pecorinoromano.com
www.provolonevalpadana.it
www.taleggio.it
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Na região Norte, onde existem 
muitas fazendas de gado bovino, 
os queijos fabricados com leite de 

vaca são os mais comuns, enquanto que no 
Centro e Sul do país os queijos feitos de leite 
de ovelha são mais frequentes. A produção 
italiana ainda conta com numerosas espe-
cialidades produzidas com leite de búfala 
ou leite de cabra. Devem existir mais de 
300 variedades de queijos italianos - alguns 
autores falam em mais de 450! - e, por isso, 
rivalizam em termos de diversidade com os 
queijos franceses. Alguns  queijos italianos 
são protegidos por um selo de qualidade 
europeu chamado Denominazione di Origine 
Protetta (DOP - Denominação de Origem 
Protegida).

O queijo na Itália
Desde a Antiguidade os italianos são 

grandes consumidores de queijo. Muitos 
têm pouco impacto econômico porque são 
produzidos em pequenos vales montanhosos 
e são consumidos localmente, mas são, no 

entanto, a expressão de tradições secula-
res. De suas óperas famo-

sas até seus 

ilustres escritores, das vozes de seu 
tenores para o palavrório de artistas de 
rua, de uma história forte e rica para 
uma gastronomia rica em cores, a Itália 
sempre ofereceu aos seus convives o 
melhor de suas tradições. 

O queijo italiano faz parte dos seus benchmarks, 
de seus hábitos e perfumes, ao mesmo título 
que suas massas e presuntos.

A ciência moderna da alimentação re-
descobriu o sabor e a delicadeza dos queijos 
italianos, base da famosa dieta mediterrânea. 
Mas se a própria ciência concorda que a vida 
italiana na mesa é a mais bené� ca, ou mais 
natural, e é capaz de proteger os seres huma-
nos de danos irreparáveis decorrentes de uma 
má alimentação, um crédito todo especial 
deve ser dado à grande variedade de queijos 
italianos, tão prestigiosos quanto naturais.

Não se trata aqui de seguir uma moda, 
mas de reconhecer que boa forma e boa 
saúde, são intimamente ligados a uma boa 
alimentação.

Depois de � car algum tempo na Itália - 
ou na França -, a maioria das pessoas não 
aceita mais uma má alimentação do tipo fast-
food, onde se consome produtos gordurosos 
altamente calóricos sem sequer sentar-se por 
um momento. As pessoas com essa experiên-
cia passam a ter o desejo de comer um bom 
alimento - como um bom queijo italiano, 
por exemplo -,  em casa ou em outro lugar; 
querem transformar a satisfação de uma mera 
função � siológica em um relacionamento 
humano e social essencial.  Não se trata mais 

de encher a pança (“Está satisfeito?”), mas 
sim de mergulhar em um mundo de 
sabores e emoções. A este nível, a Itália 
é semelhante à França.

Nos usos e costumes alimentares 
das grandes civilizações do Mediter-
râneo que forneceram os primeiros 
elementos da gastronomia ocidental, 
no sentido moderno, o queijo de mesa 
italiano sempre representou a pedra 

angular. Além do patrimônio histórico e 
hábitos da ciência popular espontânea que se 
formou gradualmente ao longo dos séculos 
em torno do queijo italiano - visto como um 
saboroso produto da civilização camponesa -, 

a culinária local, tradicionalmente 
rica, conseguiu muito bem valorizar 
o queijo italiano.

Estes resultados nunca teriam 
sido atingidos se esse rico patrimônio 
culinário não tivesse sido apoiado e esti-
mulado pela universalidade e variedade 
de sabores e formas dos mais autênticos 
queijos italianos. Estes, de fato, com seus 
cheiros e aromas, seu caráter natural e 
prático, permitem aos chefes de cozinha 

apresentar, com orgulho, tanto os 
mais famosos pratos da culinária 

tradicional clássica, quanto surpreender com 
as novidades da arte grati� cante da cozinha 
moderna, nova e criativa.

Entende-se por culinária italiana todas 
as cozinhas regionais da península e de suas 
duas ilhas, cozinhas que foram in� uenciadas 
de forma diferente por culturas tão diversas, 
como as cozinhas lombarda (arroz, man-
teiga), alpina (creme, polenta, queijo) e até 
mesmo austríaca (carne seca bresaola, strudel, 
cerveja, canela) ou berbere (cuscuz na Sicília).

Assim, o Bel Paese é um país de vinhos 
e queijos variados, com muitos produtos 
tradicionais de qualidade excepcional (trufas 
brancas do Piemonte, Parmigiano Reggia-
no, Grana Padano, presunto de Parma e 
San Daniele, arroz de Vercelli, grappa...), 
sem esquecer de mencionar o olio de oliva, 
(espalhado pela bota inteira, da Toscana até 
a Sicília), que é a base da culinária italiana. 
O incomparável café italiano (cappuccino, 
espresso, lungo) e o famoso gelato fazem parte 
dessa arte culinária.

Para os não italianos, a cozinha italiana 
tem seu epicentro em algum lugar entre a 
Toscana e Emilia-Romagna e resume-se a 
pratos clássicos, como a pizza napolitana ou 
as massas a bolonhesa; mas não é só isto!  A 
cabeça gira quando a gente pensa na quali-
dade dos produtos da terra piemontesa, do 
Vale de Aosta, da originalidade da cozinha 
veneziana, do charme poderoso da cozinha 
popular romana, das riquezas lombardas, 
dos sabores meridionais da Calábria, Sicília, 
Sardenha, Apúlia, bem como de muitas 
outras regiões.

Os grandes clássicos
Frente a tantos queijos, � ca difícil sele-

cionar os melhores. Assim sendo, optamos 
por falar dos 10 maiores nomes do setor 
queijeiro italiano. Todos fazem parte da 
lista dos queijos D.O.P. (Denominação de 
Origem Protegida), um reconhecimento 
concedido pela legislação da Comunidade 
Econômica Europeia, em italiano Denomi-
nazione di Origine Protetta. Apresentaremos, 
por ordem alfabética - qualquer outra ordem 
sendo por demais subjetiva - os famosos 
Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, 
Montasio, Mozzarella di Bufala Campana, 
Parmigiano-Reggiano, Pecorino Romano, 
Provolone Valpadano e Taleggio. Mas antes, 
vamos esclarecer as famosas siglas A.O.C, 
D.O.C e D.O.P.
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A.O.C., D.O.C. e D.O.P.

A sigla A.O.C. (Appella-
tion d’Origine Contrôlée) é de 
origem francesa e foi criada 
para promover a qualidade 
e a produção tradicional de 
produtos do setor alimentício, 
em particular vinhos e produtos de laticí-
nios. A concessão de uso da sigla somente 
vem depois de uma série exaustiva de testes; 
no caso dos queijos devem pertencer a um 
determinado território e possuem uma série 
de exigências impostas pelo INAO (Institut 
National des Appellations d’Origine), Instituto 
Nacional de Denominações de Origine. Dos 
cerca de 500 queijos produzidos na França, 
cerca de 40 receberam o selo A.O.C.

A sigla D.O.C. é, sim-
plesmente, o equivalente 
italiano da sigla francesa 
A.O.C., onde a palavra 
francesa appellation foi 
substituída pela palavra italia-
na correta de denominazione. Temos, então, 
produtos D.O.C., ou seja, Denominazione 
di Origine Controllata.

As denominações de ori-
gem protegida (D.O.P.) são 
indicações geográ� cas de� -
nidas na legislação da União 
Europeia (UE) para proteger 
nomes das cozinhas regionais. A lei, que vem 
sendo paulatinamente expandida para outros 
países da UE e não UE, devido aos acordos 
bilaterais, certi� ca que apenas os produtos 
genuinamente originados em determinada 
região podem ser por eles comercializados e 
assim denominados. Essa lei protege os nomes 
de vinhos, queijos, presuntos, embutidos 
(linguiças), azeites, cervejas, pães regionais, 
frutas e vegetais. Na sua essência, a denomina-
ção de origem protegida consiste na utilização 
do nome de uma região ou localidade, ou em 
casos excepcionais de um país, para designar 
um produto dela originário, cujas característi-
cas são devidas ao meio geográ� co especí� co, 
aí se compreendendo os fatores naturais e 
humanos. O uso de uma tal denominação 
confere aos seus detentores um direito especí-
� co de propriedade industrial, sobrepondo-se 
e eliminando qualquer marca que utilize ou 
evoque a mesma designação. Em italiano: 
Denominazione di Origine Protetta.

A França e a Itália possuem cada um cer-
ca de 50 queijos que receberam o selo D.O.P.

A Comunidade Econômica Europeia 
ainda outorga outros selos, tais como o I.G.P. 
(Indicação Geográ� ca Protegida) e S.T.G. 
(Especialidade Tradicional Garantida) sobre 
os quais não teceremos comentários para não 
confundir o leitor.

Na  Itália, país onde a produção de 
queijo é levada muito a sério, devido ao 
passado histórico e as tradições que cada 
um deles carrega, todos os produtos com 
a sigla D.O.C. e D.O.P. são controlados 
por organismos chamados Consorzio per la 
Tutela del Formaggio... seguido pelo nome do 
produto. Os sites dos produtos, todos D.O.P. 
apresentados a seguir são:
www.asiagocheese.it
www.fontina-dop.it
www.gorgonzola.com
www.granapadano.it 
www.formaggiomontasio.net
www.mozzarelladop.it
www.parmigianoreggiano.it 
www.pecorinoromano.com
www.provolonevalpadana.it
www.taleggio.it
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Fontina: o queijo que nasce nos pés do 
Monte Branco

Sua história remonta à Idade Média, 
mas foi em torno do século XVII que este 
queijo foi chamado de Fontina. Desde 
aquela época, é muito frequentemente 
encontrado nos eventos históricos do 
Vale de Aosta.  A denominação D.O.C. 
foi reconhecida pelo Decreto Presidencial 
nº 1.269, de 30 de outubro de 1955. O 
Consorzio Produttori e Tutela della Fontina 
DOP foi constituído em 1957. 

O queijo Fontina é produzido exclusi-
vamente em toda a Região Autônoma do 
Valle d’Aosta, no Noroeste da Itália.

É fabricado a partir de leite inteiro, 
cru, de uma ordenha só, de vacas valdostanas (rodza ou nèira) 
alimentadas com forragem verde durante o verão e feno local no 
resto do ano. É um queijo de massa semicozida 
(48o), com textura semidura, com poucas 
cavidades e coloração ligeiramente 
palha. Derrete na boca, com sabor 
característico, suave e delicado. 
Até hoje, é produzido usando 
técnicas seculares. Seu amadure-

cimento é natural e ocorre em um período 
médio de três meses. Apresenta formato 
cilíndrico com faces planes de 35 a 45cm 
e laterais de 7 a 10cm; o peso pode variar 
entre 7,5 e 12kg. 

Muito rico, especialmente em fermen-
tos lácteos e vitamina A, também contém 
proteínas, cálcio e fósforo, sendo assim um 
alimento nutritivo de qualidade, de fácil 
digestão e bem tolerado. Possui baixa de 
colesterol.

Excelente como queijo de mesa, ainda 
é particularmente adequado para a prepa-
ração de pratos de qualidade, sejam eles en-

tradas ou pratos principais, especialmente 
em receitas de tradição popular 

valdostana, tal como a raclete (a 
raclete diferencia-se do fondue 
por ser queijo puro).  

A marca do Consorzio Pro-
duttori e Tutela della Fontina 
D.O.P. é impressa com tinta em 
um dos lados da peça.
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Asiago: um queijo, dois sabores distintos
Já por volta do ano 1.000, o planalto 

alpino de Asiago - que deu o nome ao quei-
jo - era um lugar de pasto para os rebanhos 
ovinos, com o leite dos quais elaborava-se 
saborosos queijos. A partir do século 
XVI, a substituição dos rebanhos ovinos 
por bovinos e os cuidados dos queijeiros 
chamaram a atenção e foram consignadas 
normas de fabricação especi� cas e regras 
de produção precisas para o queijo Asiago.  
Em 1955, obteve o reconhecimento de 
Denominazione Típica e ganhou a Denomi-
nazione di Origine Controllata (D.O.C.) 
pelo DPR 21/12/1978. O Consorzio per la tutela del formaggio Asiago 
nasceu em 26 de junho de 1979. Hoje, conta com 41 membros 
produtores; a cadeia de produção conta com cerca de 1.630 fazendas.

A sua área de produção abrange o território de quatro províncias 
no Nordeste da Itália: Vicenza, Trento e parte das províncias de 
Pádua e Treviso.

O Asiago pode ser de dois tipos: o Asiago Pressato (fresco) e o 
Asiago d’Allevo (curado).

O Asiago fresco é obtido a partir de leite de vaca integral 
e com um tempo de amadurecimento de 20 a 40 dias. É 
um queijo gordo, de massa semicozida, feito a partir de 
leite integral de uma única ordenha. 
Tem sabor suave e uma coloração 
branca, com nuança de palha. 
Este é o produto mais comum, 
porque corresponde aos gostos 

do consumidor moderno.
O Asiago curado vem do leite parcial-

mente desnatado de duas ordenhas. Sua 
a� nagem vai de três meses a um ano ou 
mais (semicurado, velho, muito velho). 
Tem um sabor mais forte, uma persona-
lidade forte, uma massa compacta, gra-
nulada e uma cor palha. Ainda existe um 
Asiago curado chamado Asiago Prodotto 
della Montagna.

Apresenta forma cilíndrica, com faces pla-
nas ou quase, diâmetro de 30 a 40cm e altura 
de 11 a 15cm. Seu peso varia entre 11 e 15kg.

É rico em proteínas (24,5% para o fresco e 28% para o curado) 
e tem teor equilibrado de gordura (30%), vitaminas (A, B1 e B2) e 
minerais (Ca e P). O Asiago fresco é rico em fermentos lácteos vivos, 
enquanto que o curado é mais rico em proteínas, minerais e NaCl.

Excelente queijo de mesa, é usado em muitos pratos regionais e 
pode até ser utilizado ralado, nas versões 

curadas.
Cada produto leva a marca do Con-

sorzio per la tutela del formaggio Asiago, 
a sigla alfanumérica do fabricante 
(registrado no Consórcio), a data 
de fabricação, a identificação do 
produtor de leite e a marca Asiago 
gravada na lateral. O Asiago Prodotto 

della Montagna é marcado a fogo 
“Prodotto dela Montagna”.
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Fontina: o queijo que nasce nos pés do 
Monte Branco

Sua história remonta à Idade Média, 
mas foi em torno do século XVII que este 
queijo foi chamado de Fontina. Desde 
aquela época, é muito frequentemente 
encontrado nos eventos históricos do 
Vale de Aosta.  A denominação D.O.C. 
foi reconhecida pelo Decreto Presidencial 
nº 1.269, de 30 de outubro de 1955. O 
Consorzio Produttori e Tutela della Fontina 
DOP foi constituído em 1957. 

O queijo Fontina é produzido exclusi-
vamente em toda a Região Autônoma do 
Valle d’Aosta, no Noroeste da Itália.

É fabricado a partir de leite inteiro, 
cru, de uma ordenha só, de vacas valdostanas (rodza ou nèira) 
alimentadas com forragem verde durante o verão e feno local no 
resto do ano. É um queijo de massa semicozida 
(48o), com textura semidura, com poucas 
cavidades e coloração ligeiramente 
palha. Derrete na boca, com sabor 
característico, suave e delicado. 
Até hoje, é produzido usando 
técnicas seculares. Seu amadure-

cimento é natural e ocorre em um período 
médio de três meses. Apresenta formato 
cilíndrico com faces planes de 35 a 45cm 
e laterais de 7 a 10cm; o peso pode variar 
entre 7,5 e 12kg. 

Muito rico, especialmente em fermen-
tos lácteos e vitamina A, também contém 
proteínas, cálcio e fósforo, sendo assim um 
alimento nutritivo de qualidade, de fácil 
digestão e bem tolerado. Possui baixa de 
colesterol.

Excelente como queijo de mesa, ainda 
é particularmente adequado para a prepa-
ração de pratos de qualidade, sejam eles en-

tradas ou pratos principais, especialmente 
em receitas de tradição popular 

valdostana, tal como a raclete (a 
raclete diferencia-se do fondue 
por ser queijo puro).  

A marca do Consorzio Pro-
duttori e Tutela della Fontina 
D.O.P. é impressa com tinta em 
um dos lados da peça.
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Grana Padano: a qualidade na mesa
Seu nome atual deriva tanto do seu 

lugar de origem - o coração do Vale do Pó 
e o Vale Grana, onde os padres beneditinos 
começaram a produzi-lo, há cerca de 1.000 
anos - como de sua estrutura de massa 
granulosa. Também ganhou a  Denomi-
nazione di Origine Controllata  (D.O.C.) 
pelo Decreto Presidencial nº 1.269, de 
1955. Nascido em 1954, o Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Grana Padano reúne 
cerca de 131 produtores. Em 2014, foram 
produzidas 4,8 milhões de peças, das quais 
um terço foi para a exportação.

A zona de produção é muito grande e compreende a planície 
do Pó, as províncias de Piemonte, Lombardia e Veneto até a 
Emilia-Romagna (Piacenza e Bolonha) ao Sul e até a província 
de Trento, ao Norte.

Trata-se de um queijo de massa dura, semigorduroso, � na-
mente granuloso, de tonalidade branca com ligeira tendência 
para a cor palha. A crosta é amarelo escuro, dura, lisa e espessa, 
de 4 a 8mm. É perfumado e tem sabor intenso, porém delicado. 
Ele se quebra em pequenos blocos, da borda para o centro 
da forma, a qual é cilíndrica com um diâmetro de cerca 
de 35 a 45 cm, pesando entre 24 e 40kg e com altura 
variando entre 18 a 25cm.

É produzido a partir de leite de vaca, com 
qualidade estritamente controlada (16 litros por 
1kg de queijo), parcialmente des-
natado por a� oramento. O 
amadurecimento natural é 
de um ano (para um queijo 
de mesa) e de até dois 
anos (para um queijo 

para ralar). 
É um queijo leve e de fácil digestão, 

que tem um elevado teor de proteína 
(330g por kg) e é fonte de vitaminas (A, 
B1 e B2, PP, E). Ele contém minerais im-
portantes, tais como cálcio (1.280mg por 
100g), fósforo e ferro, mas um baixo teor 
de gordura. Os pediatras o aconselham 
para as crianças, mas também para idosos, 
atletas e estudantes.

Ele é perfeito para realçar os pratos 
da cozinha mediterrânea. Pode ser consu-
mido ralado ou em lascas. É usado desde 

entradas até sobremesa: em entradas, vai bem com vegetais crus, é 
servido com o carpaccio; nos pratos (para realçar o sabor da massas, 
recheios e pratos gratinados), ou ainda com frutas, que acompanha 
maravilhosamente.

Cada peça vem com a marca de origem (um trevo de quatro 
folhas para identi� car o laticínio e a província), o Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Grana Padano aplica com ferro quente sua marca 

de qualidade (um losango atestando o padrão 
de qualidade) na lateral das peças. Os 

produtos porcionados e pré embalados 
devem indicar a marca de qualidade 
(o losango), bem como o número de 
autorização do Consorzio.

Nota: o Grana Padano se subdi-
vide em três tipos: o Grana Padano, 
o Grana Trentino e o Grattugiato. 
Se divide, ainda, em duas categorias:  

o Grana Padano com maturação até 
16 meses e o Grana Padano Riserva 

com maturação de mais de 20 meses.
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Gorgonzola: a esmeralda da produção 
italiana

Ele nasceu no � nal do século X, na 
cidade de onde tira o seu nome, Gorgon-
zola, uma comuna italiana da região da 
Lombardia, província de Milão. Já em 
meados do século XIX, era considerado 
como um dos grandes queijos italianos. 
Ganhou o reconhecimento D.O.C. pelo 
Decreto Presidencial nº 1.269, em 1955. 
O Consorzio per la Tutela del Formaggio 
Gorgonzola D.O.P. foi criado em 1970, e 
reúne cerca de 64 produtores e a� nadores. 
Foi o primeiro queijo italiano a receber o 
certi� cado D.O.P.

Apenas duas regiões italianas, por lei 
e tradição, estão envolvidas na produção de queijo Gorgonzola e 
apenas estas províncias: Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Verbania e 
o território de Casale Monferrato, no Piemonte e Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milão, Monza, Varese e Pavia, na 
Lombardia.

É um queijo macio de massa crua, com coloração branco-palha, 
caracterizado por estrias e pontos verde-azul claro. Ele é 
macio e cremoso, com um sabor delicioso 
e distinto, mais ou menos picante, 
dependendo do tipo. Apresenta 
forma cilíndrica de 20 a 30cm de 
diâmetro e, no mínimo, 13cm de 
altura. Seu peso pode variar de 6 a 
13kg, dependendo do tipo.

Produzido exclusivamente com 
leite de vaca, a partir de uma úni-

ca ordenha (cerca de 10 litros de leite para 
1kg de Gorgonzola), após a pasteurização, 
é vertida em grandes caldeiras em que são 
adicionadas fermentos lácticos e esporos 
de Penicillium (fungos microscópicos), que 
lhe confere as suas veias características e lhe 
dão o seu sabor único. O amadurecimento 
ocorre ao longo de pelo menos dois meses 
para o Gorgonzola doce e mais de três 
meses para o picante.

De fácil digestão, o seu teor em mi-
nerais e vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, PP) 
é muito alto. É uma importante fonte de 
proteína e gordura.

Universal e saboroso, é uma verdadeira especialidade como queijo 
de mesa, mas também pode ser usado na cozinha como ingrediente 
de base para a preparação de deliciosas receitas. Também é muito 
bom na realização de molhos e cremes. Ele exige um vinho tinto 
robusto, encorpado.

O nome original é impresso em cada lado da peça. O queijo é 
comercializado completamente envol-

to em folha de alumínio, na qual é 
impressa a marca do Consorzio per 
la Tutela del Formaggio Gorgonzola 
D.O.P. (duas maiúsculas C e G 

sobrepostas), que controla todas 
as etapas do desenvolvimento e 

maturação do queijo. Esta folha 
de alumínio protege o sabor e 

mantém a umidade.
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Grana Padano: a qualidade na mesa
Seu nome atual deriva tanto do seu 

lugar de origem - o coração do Vale do Pó 
e o Vale Grana, onde os padres beneditinos 
começaram a produzi-lo, há cerca de 1.000 
anos - como de sua estrutura de massa 
granulosa. Também ganhou a  Denomi-
nazione di Origine Controllata  (D.O.C.) 
pelo Decreto Presidencial nº 1.269, de 
1955. Nascido em 1954, o Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Grana Padano reúne 
cerca de 131 produtores. Em 2014, foram 
produzidas 4,8 milhões de peças, das quais 
um terço foi para a exportação.

A zona de produção é muito grande e compreende a planície 
do Pó, as províncias de Piemonte, Lombardia e Veneto até a 
Emilia-Romagna (Piacenza e Bolonha) ao Sul e até a província 
de Trento, ao Norte.

Trata-se de um queijo de massa dura, semigorduroso, � na-
mente granuloso, de tonalidade branca com ligeira tendência 
para a cor palha. A crosta é amarelo escuro, dura, lisa e espessa, 
de 4 a 8mm. É perfumado e tem sabor intenso, porém delicado. 
Ele se quebra em pequenos blocos, da borda para o centro 
da forma, a qual é cilíndrica com um diâmetro de cerca 
de 35 a 45 cm, pesando entre 24 e 40kg e com altura 
variando entre 18 a 25cm.

É produzido a partir de leite de vaca, com 
qualidade estritamente controlada (16 litros por 
1kg de queijo), parcialmente des-
natado por a� oramento. O 
amadurecimento natural é 
de um ano (para um queijo 
de mesa) e de até dois 
anos (para um queijo 

para ralar). 
É um queijo leve e de fácil digestão, 

que tem um elevado teor de proteína 
(330g por kg) e é fonte de vitaminas (A, 
B1 e B2, PP, E). Ele contém minerais im-
portantes, tais como cálcio (1.280mg por 
100g), fósforo e ferro, mas um baixo teor 
de gordura. Os pediatras o aconselham 
para as crianças, mas também para idosos, 
atletas e estudantes.

Ele é perfeito para realçar os pratos 
da cozinha mediterrânea. Pode ser consu-
mido ralado ou em lascas. É usado desde 

entradas até sobremesa: em entradas, vai bem com vegetais crus, é 
servido com o carpaccio; nos pratos (para realçar o sabor da massas, 
recheios e pratos gratinados), ou ainda com frutas, que acompanha 
maravilhosamente.

Cada peça vem com a marca de origem (um trevo de quatro 
folhas para identi� car o laticínio e a província), o Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Grana Padano aplica com ferro quente sua marca 

de qualidade (um losango atestando o padrão 
de qualidade) na lateral das peças. Os 

produtos porcionados e pré embalados 
devem indicar a marca de qualidade 
(o losango), bem como o número de 
autorização do Consorzio.

Nota: o Grana Padano se subdi-
vide em três tipos: o Grana Padano, 
o Grana Trentino e o Grattugiato. 
Se divide, ainda, em duas categorias:  

o Grana Padano com maturação até 
16 meses e o Grana Padano Riserva 

com maturação de mais de 20 meses.
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Mozzarella di búfala campana: o fresco 
sabor da cozinha mediterrânea

O búfalo foi introduzido na Itália no 
século XVII, mas as referências a queijos 
obtidos com leite de búfala estão se tor-
nando mais frequente somente a partir do 
século XII. Anteriormente produzidos em 
pequenas quantidades, os queijos mussa-
rela começaram a serem conhecidos em 
todo o Sul da Itália a partir da segunda 
metade do século XVIII, um diferencial 
considerável. O D.O.C. foi reconhecido 
pelo Decreto Presidencial de 10/05/1993.  
O Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala 
Campana foi formado em 1981, reunin-
do cerca de 95 produtores. Em 1996, 
a mozzarella di búfala campana recebeu o estatuto de D.O.P. da 
Comunidade Econômica Europeia. O Consórcio efetua mais de 
10.000 controles por ano!

A zona de produção abrange várias províncias do Centro Meri-
dional da Itália: todo o território das províncias de Caserta e Salerno - 
representando mais de 90% da produção -, e parte das províncias 
de Benevento, Nápoli, Frosinone, Latina, Rome, Foggia e Isernia.

Trata-se de um queijo fresco, de massa � lada, 
com a brancura da porcelana, uma crosta 
extremamente � na e um sabor delicado. 
Seu sabor ligeiramente ácido é típico do 
leite de búfala. Ao cortá-lo, encontra-se 
uma serosa esbranquiçada exalando 
os fermentos lácticos. A mozzarella 
pode estar na forma de uma bola de 
800g, mas também pode assumir a 
forma típica de bocconcini de 20g 

(pedaços do tamanho de uma noz grande) 
ou tranças. Conserva-se em local fresco 
por até 15 dias, mas é melhor consumi-la 
rapidamente.

Sua característica principal, fora 
a origem do leite, é sua tecnologia de 
preparação convencional: a filagem. 
Produzida exclusivamente com leite de 
búfala coagulado, com fermentos lácticos 
naturais, a mozzarella pode ser defumada, 
após a � lagem e formatação de� nitiva, 
mas apenas com métodos naturais e tra-
dicionais. A produção certi� cada D.O.P. 
foi de cerca de 40.000 toneladas em 2014.

A presença signi� cativa de substâncias proteicas e de � ora 
láctica, seu alto teor de vitaminas e sais minerais, bem como sua 
riqueza em cálcio fazem da mozzarella di búfala campana um 
excelente produto do ponto de vista nutricional.

Normalmente é consumida fresca. Suas características são 
perfeitamente compatíveis com pratos da cozinha medi-

terrânea e napolitana, como pizzas, massas, vegetais e 
tomates. Uma de suas mais conhecidas aplicações é a 

mundialmente famosa Insalata caprese, composta 
de tomate, mozzarella di búfala Campana, 

manjericão, sal e azeite.
A embalagem consiste de papel 

especial ou um saco de plástico transpa-
rente para manter o produto imerso no 

soro. Nessa embalagem é colocada 
a menção “Mozzarella di Bufala 

Campana” e o logo do Consórcio.
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Montasio: quatro a�inagens diferentes
Originário da zona de Cárnia (zona 

histórico-geográ� ca na região italiana 
do Friul, parte região administrativa do 
Friul-Veneza Júlia), deve o seu nome 
a um grupo de montanhas dos Alpes 
Julianos. Conta-se ter sido criado pelos 
monges beneditinos  da Abadia de San 
Gallo, na comuna de Moggio Udinense, 
durante o século XIII.  Em meados do 
século XVII, aparece em todos os relatos 
comerciais do Noroeste da Itália. Em 
1775, em San Daniele del Friuli (hoje 
conhecido pelo seu famoso presunto), o 
Montasio aparece com um dos queijos de maior custo na época, 
sendo assim considerado de grande valor. Atinge o seu máximo 
desenvolvimento no início do século XX, e torna-se o produto 
comum dessas áreas. O Montasio foi reconhecido D.O.C pelo 
Decreto Presidencial do 10 de março de 1986. Os estatutos do 
Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio datam de 14 de 
maio de 2008, mas alguns mencionam que já 
existia algum tipo de associação desde 
1984, e reúnem cerca de 60 produto-
res e a� nadores.

É produzido em duas regiões 
vizinhas; toda a região de Friuli 
Venezia Giulia, as províncias 
de Belluno e Treviso do Ve-
neto e parte das províncias 
de Pádua e Veneza.

É um queijo de massa 

cozida, semidura, compacto, de coloração 
branca e amarelo palha, com cavidades 
regulares e consistentes. Com 60 dias de 
maturação é considerado como fresco, 
é suave e delicado; a partir de 4 meses é 
chamado de meia-cura; curado com um 
mínimo de 10 meses; e extravelho com 
mais de 18 meses. Depois do quinto mês 
passa a possuir características aromáticas 
ligeiramente picantes.

É obtido a partir de leite cru bovino, 
enriquecido com inoculação natural de 
baixa acidez. A tecnologia é flexível e 

respeitosa da � ora láctica típica.
Do ponto de vista nutricional, sua composição é excelente: teor 

de proteínas elevado, forte presença de sais minerais e, para o Mon-
tasio fresco, um bom aporte em micro� ora láctica vital.

É um típico queijo de mesa. Ele também oferece mui-
tas oportunidades como ingrediente essencial de 

especialidades locais. O Montasio Extravelho 
pode ser usado ralado ou em lascas. 

O queijo Montasio é facilmente iden-
ti� cável pela impressão característica 
oblíqua da marca original, em toda a 

lateral das peças.  A marca do 
Consórcio, garantindo a quali-
dade, também pode vir impres-
sa a ferro quente em produtos 
curados e não apresentando 
nenhum defeito.
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Mozzarella di búfala campana: o fresco 
sabor da cozinha mediterrânea

O búfalo foi introduzido na Itália no 
século XVII, mas as referências a queijos 
obtidos com leite de búfala estão se tor-
nando mais frequente somente a partir do 
século XII. Anteriormente produzidos em 
pequenas quantidades, os queijos mussa-
rela começaram a serem conhecidos em 
todo o Sul da Itália a partir da segunda 
metade do século XVIII, um diferencial 
considerável. O D.O.C. foi reconhecido 
pelo Decreto Presidencial de 10/05/1993.  
O Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala 
Campana foi formado em 1981, reunin-
do cerca de 95 produtores. Em 1996, 
a mozzarella di búfala campana recebeu o estatuto de D.O.P. da 
Comunidade Econômica Europeia. O Consórcio efetua mais de 
10.000 controles por ano!

A zona de produção abrange várias províncias do Centro Meri-
dional da Itália: todo o território das províncias de Caserta e Salerno - 
representando mais de 90% da produção -, e parte das províncias 
de Benevento, Nápoli, Frosinone, Latina, Rome, Foggia e Isernia.

Trata-se de um queijo fresco, de massa � lada, 
com a brancura da porcelana, uma crosta 
extremamente � na e um sabor delicado. 
Seu sabor ligeiramente ácido é típico do 
leite de búfala. Ao cortá-lo, encontra-se 
uma serosa esbranquiçada exalando 
os fermentos lácticos. A mozzarella 
pode estar na forma de uma bola de 
800g, mas também pode assumir a 
forma típica de bocconcini de 20g 

(pedaços do tamanho de uma noz grande) 
ou tranças. Conserva-se em local fresco 
por até 15 dias, mas é melhor consumi-la 
rapidamente.

Sua característica principal, fora 
a origem do leite, é sua tecnologia de 
preparação convencional: a filagem. 
Produzida exclusivamente com leite de 
búfala coagulado, com fermentos lácticos 
naturais, a mozzarella pode ser defumada, 
após a � lagem e formatação de� nitiva, 
mas apenas com métodos naturais e tra-
dicionais. A produção certi� cada D.O.P. 
foi de cerca de 40.000 toneladas em 2014.

A presença signi� cativa de substâncias proteicas e de � ora 
láctica, seu alto teor de vitaminas e sais minerais, bem como sua 
riqueza em cálcio fazem da mozzarella di búfala campana um 
excelente produto do ponto de vista nutricional.

Normalmente é consumida fresca. Suas características são 
perfeitamente compatíveis com pratos da cozinha medi-

terrânea e napolitana, como pizzas, massas, vegetais e 
tomates. Uma de suas mais conhecidas aplicações é a 

mundialmente famosa Insalata caprese, composta 
de tomate, mozzarella di búfala Campana, 

manjericão, sal e azeite.
A embalagem consiste de papel 

especial ou um saco de plástico transpa-
rente para manter o produto imerso no 

soro. Nessa embalagem é colocada 
a menção “Mozzarella di Bufala 

Campana” e o logo do Consórcio.
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Pecorino romano: o antigo queijo dos 
deuses

Este é um dos queijos mais antigos do 
mundo! Os registros históricos datam da 
vida diária dos Sabinos no Lácio há pelo 
menos 2.000 anos. Seu nome vem mais 
de sua história do que de sua zona de pro-
dução; refere-se a sua origem histórica. A 
partir do ano 227 a.C, o Pecorino Romano 
era produzido também na Sardenha, onde 
existem as mesmas condições ambientais e 
zootécnicas. Na Roma Antiga era presente 
em todos os banquetes, enquanto que seu 
longo tempo de conservação fazia com que 
fosse incorporado 27gr. Esse queijo era a 
ração diária de alimento dos legionários: 
pão e sopa de trigo vermelho (zuppa di farro). No início do século 
XX, a sua produção conheceu  um importante processo de desenvol-
vimento econômico, valorizando ambos os recursos típicos da ilha: 
os pastos e as ovelhas. O Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano 
nasceu em novembro de 1979, e conta, atualmente, com cerca de 40 
produtores. Em 12 de junho de 1996, ganhou o selo D.O.P. da CEE.

É produzido exclusivamente nas regiões da Sardenha (ilha), no 
Lazio e na província de Grosseto, na Toscana.

É um queijo de massa dura e cozida, com tempo de cura médio 
ou longo (5 ou 8 meses). Pode ser utilizado como queijo 
de mesa ou ralado. A crosta apresenta coloração mar� m 
ou amarelo palha e pode ser coberta com uma 
substância protetora neutra ou preta. A massa é 
branca, ligeiramente palha. Seu sabor 
é picante e característico, seu 
odor é perfumado  e  mais ou 
menos intenso, dependendo 
da a� nagem. Tem formato 
cilíndrico, com diâmetro 

de 25 a 35cm e altura de 25 a 40cm; seu 
peso varia de 20 a 35kg.

Obtido a partir de leite de ovelha fres-
co e integral, no qual adiciona-se fermen-
tos lácticos naturais e coagulado coalho  de 
cordeiro; a massa é esmiuçada ou fragmen-
tada até a formação de pequenos grânulos 
de coalho para ser em seguida cozida, 
prensada e lavada em ambiente quente e 
úmido. Então é cozida e 48 horas depois, 
é salgada segundo uma técnica artesanal, 
antiga e complexa. Quanto mais o tempo 
de cura for longo, mais o queijo é picante. 
O tempo de maturação é de 5 meses e um 

mínimo de 8 meses para fazer um queijo destinado a ser ralado.
O Pecorino Romano é um alimento completo. Seu caráter autên-

tico e sua digestibilidade são parcialmente indicados em uma dieta 
moderna. Tem aporte equilibrado de calorias,  contém uma grande 
quantidade de proteínas, vitaminas e sais minerais, especialmente 
cálcio e fósforo, e é um dos destaques da cozinha mediterrânea.

Tradicionalmente, acompanha pratos de massas e sopas, cujo 
sabor ele realça. Picante, é considerado o rei dos queijos para ralar, 

com sabor perfumado e aroma distinto.  
É também muito bom como queijo 

de mesa.
A marca de origem Peco-

rino Romano é impressa em 
letras pontilhadas em toda a 
volta do queijo, bem como o 
logotipo do Consórcio, uma 

cabeça de ovelha estilizada. O 
queijo é estampado por uma 

matriz fornecida pelo Consórcio.
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Parmigiano-Reggiano: simplesmente único
É o queijo italiano mais conhecido 

no mundo e, provavelmente, um dos 
mais antigos da Itália. Fala-se que já 
era conhecido pelos etruscos e bastante 
apreciado na época romana. Todas as 
abadias de sua região de produção possuem 
escritos a seu respeito desde o século XII. 
Boccaccio, no Decamerão, já falava dele: 
“Salsicce... eravi una montagna tutta di 
formaggio parmigiano grattugiato, sopra 
la quale stavan genti che niuna altra cosa 
facevan che fare maccheroni e raviuoli, e cuo-
cergli in brodo di capponi…”. Nessa época 
já tinha as características de qualidade e reputação que conhecemos 
e que tem mantido até hoje. O Consorzio del Parmigiano-Reggiano 
nasceu o� cialmente em 27 de julho de 1934, e hoje reúne 651 
membros. Existem cerca de 380 queijarias artesanais produzindo o 
Parmigiano-Reggiano D.O.P.

É produzido em uma área relativamente pequena na região 
de Emilia Romagna, no centro da qual estão as cidades de Parma 
e Reggio Emilia, a partir do qual leva o seu nome (as províncias 
de Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantua à direita do rio Pó, e 
Bologna à esquerda do rio Reno).

É uma queijo classi� cado como semigorduroso, de massa dura 
e cozida, de cura lenta e natural, com coloração palha claro, � na-
mente granulado, e com cavidades muito � nas. É consumido em 
lascas graúdas (pequenos blocos) e, muitas vezes, de forma ralada. 
Apresenta um sabor perfumado e delicado, mas não 
picante. É um queijo de forma cilíndrica com 35 a 
45cm de diâmetro, com laterais convexas de 20 a 
26cm e peso mínimo de 30kg.

Sua fabricação, quase artesanal, ainda é feita 
com o maior respeito pelos métodos tradicionais 
e seguindo regras que proíbem o uso de forra-
gens conservadas por ensilagem na alimentação 
animal. É obtido a partir de leite de vaca cru, 
obtidos de ordenhadas vespertinas, descansado 
e parcialmente desnatado por a� oramento e 

das ordenhas matutinas (16 litros de leite 
para 1kg de queijo). A coagulação é feita 
com coalho de vitelo. É proibido o uso 
de antienzimas e o tempo de maturação é 
de no mínimo 12 meses, período a partir 
do qual o produto pode levar a menção 
Export e Extra. Depois de 18 meses, obterá 
a quali� cação de Scelto Sperlato. Em 2014, 
a produção foi de cerca de 3,3 milhões de 
peças, o equivalente a 133.000 toneladas 
de queijo. Um total de 257 queijarias, 
das províncias de Parma e Reggio Emi-
lia, contribuíram para 2/3 da produção 

nacional italiana.
O Parmigiano-Reggiano é uma importante fonte de energia, 

de assimilação rápida e imediata; contém pouca gordura, é rico em 
proteínas (329g por kg) e vitaminas e minerais, incluindo o cálcio e o  
fósforo, de rápida assimilação. Todas estas características fazem dele um 
alimento completo de fácil digestão, perfeito para atletas e crianças.

É um ingrediente essencial na culinária italiana, que enriquece 
qualquer tipo de prato. É usado ralado ou não para exaltar o sabor de 
sopas, massas e outros pratos. É delicioso como aperitivo, em lascas, 
nas saladas ou com frutas. Ele se harmoniza com os melhores vinhos 
tintos e espumantes brut de boa qualidade.

Um queijo leva várias marcações, tais como o número do 
fabricante, uma marca da CEE, o mês e ano de produção e, em 
toda sua lateral, os dizeres PARMEGIANO-REGGIANO em le-

tras pontilhadas. Após 12 meses de maturação, um 
especialista do Consorzio del Parmigiano-Reggiano 
irá examinar as peças e marcá-las ou não, a fogo, 
com o selo do Consórcio. O queijo porcionado, 
em pedaço ou ralado, também pode levar na 
sua embalagem a marca do Consórcio e outras 
informações ad hoc. Desde 2007, os produtores 
ainda podem (é facultativo) colocar um selo 
identi� cando a idade do queijo: vermelho para 
um produto com 18 meses de cura, prateado para 
22 meses e dourado para 30 meses.

Grana Padano vs. Parmigiano-Reggiano?

O Parmigiano-Reggiano e o Grana Padano são, 
muitas vezes, considerados como dois queijos de ca-
racterísticas muito semelhantes e, por isso, totalmente 
permutáveis em muitas receitas. No entanto, isto não 
é completamente verdadeiro. 

Originalmente, os dois queijos foram produzidos 
da mesma forma e na mesma região, a planície do Pó, 
uma vasta área abrangendo diversas regiões do Norte da 
Itália (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, 
Trentino). Mas em algum ponto da história, o povo 
de Emilia-Romagna começou a produzir seu próprio 
queijo e o chamou de Parmigiano-Reggiano. Embora os 
dois queijos sejam duros e tenham a mesma estrutura, 
o mesmo granulado branco ligeiramente amarelo, há 
algumas diferenças importantes que distinguem o Grana 
Padano do Parmigiano-Reggiano:

Parmigiano-Reggiano Grana Padano

Leite Semidesnatado Integral

Processamento 
diário

Feito apenas uma vez por dia, com o 
leite da noite anterior semidesnatado, 
em tanques especiais, no qual é 
adicionado diretamente o conjunto 
da ordenha matutina.

É usado o leite cru de até duas ordenhas do 
mesmo dia, parcialmente desnatado.

Conservantes Proibidos. Permitidos, porque o uso de grama armazenada 
em silos envolve um risco maior de contaminação.
A lisozima é utilizada para evitar a formação de 
culturas de bactérias dentro das peças de queijo 
durante o longo período de maturação.

Origem do coalho Animal (bezerro). Animal, vegetal ou bacteriano.

Cura De 12 até mais de 30 meses. Mínimo 9 meses.

Etiquetagem Não é obrigatório, porque contém 
apenas leite, sal e coalho.

É obrigatório devido a presença de lisozima 
(E1105).

Área de produção (veja no texto). (veja no texto).
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Pecorino romano: o antigo queijo dos 
deuses

Este é um dos queijos mais antigos do 
mundo! Os registros históricos datam da 
vida diária dos Sabinos no Lácio há pelo 
menos 2.000 anos. Seu nome vem mais 
de sua história do que de sua zona de pro-
dução; refere-se a sua origem histórica. A 
partir do ano 227 a.C, o Pecorino Romano 
era produzido também na Sardenha, onde 
existem as mesmas condições ambientais e 
zootécnicas. Na Roma Antiga era presente 
em todos os banquetes, enquanto que seu 
longo tempo de conservação fazia com que 
fosse incorporado 27gr. Esse queijo era a 
ração diária de alimento dos legionários: 
pão e sopa de trigo vermelho (zuppa di farro). No início do século 
XX, a sua produção conheceu  um importante processo de desenvol-
vimento econômico, valorizando ambos os recursos típicos da ilha: 
os pastos e as ovelhas. O Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano 
nasceu em novembro de 1979, e conta, atualmente, com cerca de 40 
produtores. Em 12 de junho de 1996, ganhou o selo D.O.P. da CEE.

É produzido exclusivamente nas regiões da Sardenha (ilha), no 
Lazio e na província de Grosseto, na Toscana.

É um queijo de massa dura e cozida, com tempo de cura médio 
ou longo (5 ou 8 meses). Pode ser utilizado como queijo 
de mesa ou ralado. A crosta apresenta coloração mar� m 
ou amarelo palha e pode ser coberta com uma 
substância protetora neutra ou preta. A massa é 
branca, ligeiramente palha. Seu sabor 
é picante e característico, seu 
odor é perfumado  e  mais ou 
menos intenso, dependendo 
da a� nagem. Tem formato 
cilíndrico, com diâmetro 

de 25 a 35cm e altura de 25 a 40cm; seu 
peso varia de 20 a 35kg.

Obtido a partir de leite de ovelha fres-
co e integral, no qual adiciona-se fermen-
tos lácticos naturais e coagulado coalho  de 
cordeiro; a massa é esmiuçada ou fragmen-
tada até a formação de pequenos grânulos 
de coalho para ser em seguida cozida, 
prensada e lavada em ambiente quente e 
úmido. Então é cozida e 48 horas depois, 
é salgada segundo uma técnica artesanal, 
antiga e complexa. Quanto mais o tempo 
de cura for longo, mais o queijo é picante. 
O tempo de maturação é de 5 meses e um 

mínimo de 8 meses para fazer um queijo destinado a ser ralado.
O Pecorino Romano é um alimento completo. Seu caráter autên-

tico e sua digestibilidade são parcialmente indicados em uma dieta 
moderna. Tem aporte equilibrado de calorias,  contém uma grande 
quantidade de proteínas, vitaminas e sais minerais, especialmente 
cálcio e fósforo, e é um dos destaques da cozinha mediterrânea.

Tradicionalmente, acompanha pratos de massas e sopas, cujo 
sabor ele realça. Picante, é considerado o rei dos queijos para ralar, 

com sabor perfumado e aroma distinto.  
É também muito bom como queijo 

de mesa.
A marca de origem Peco-

rino Romano é impressa em 
letras pontilhadas em toda a 
volta do queijo, bem como o 
logotipo do Consórcio, uma 

cabeça de ovelha estilizada. O 
queijo é estampado por uma 

matriz fornecida pelo Consórcio.
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Taleggio: um suave requinte
O nome do queijo vem do vale 

Taleggio (Val Taleggio), na província de 
Bérgamo. Desde o � nal do século dezenove 
até o início do século vinte, era classi� cado 
como um tipo de Stracchino ou Quartirolo 
e levava o nome de “Stracchino quadro di 
Milano”. Em 1914, o queijo se tornou 
“Stracchino quadro di Taleggio” e levou 
cerca de mais 10 anos para as pessoas 
reconhecerem este queijo por seu nome, 
Taleggio. Como muitos outros queijos 
alpinos, o Taleggio nasceu da necessidade 
de preservar o leite que sobrava do con-
sumo caseiro. Era feito a mão, em casa, e envelhecido em cavernas 
locais, incluindo as famosas do Valsassina. O Consorzio Tutela Taleggio 
foi constituído em 1979, ou seja, nove antes do reconhecimento 
formal da Denominazione d’Origine, que ocorreu em 15 de setembro 
de 1988, por Decreto Presidencial; foi classi� cado como D.O.P. em 
1996, pelo Regulamento CE1107/96, da Comunidade Europeia. O 
Consorzio Tutela Taleggio conta com 82 produtores.

É produzido em três regiões do Norte da Itália e mais precisa-
mente na Lombardia (províncias de Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano 
e Pavia; no Piemonte, na província de Novara, 
e no Veneto, na província de Treviso.

De consistência compacta, a massa 
é mais macia sob a crosta e tem uma 
cor que varia do branco ao amarelo 
palha. A crosta, áspera e � na, é macia 
e naturalmente rosada.  Possui um 
aroma característico e aromáti-
co e sabor suave, com uma 
ligeira ponta acidulada e 
um aftertaste trufado. 

A peça apresenta-se sob a forma de um 
paralelepípedo com base quadrada (com 
lado de 18 a 20cm), altura de 4 a 7cm e 
um peso compreendido entre 1,7 e 2,2kg.

É produzido em instalações modernas, 
mas de forma tradicional, a partir de leite 
de vaca integral e com o uso de Lactoba-
cillus bulgaricus e Streptococcus thermo-
philus. Nos processos artesanais ainda é 
salgado à mão. A maturação é feita em 
prateleiras de madeira, preparadas para 
reproduzir perfeitamente as condições 
ambientais (temperatura, umidade, micro-

� ora autóctone característica) das grutas onde antigamente ocorria 
a maturação. O período mínimo de cura é de 35 dias.

O queijo Taleggio é um alimento energético, rico em sais minerais 
e vitaminas A, B2 e E.

Queijo de mesa típico, muito apreciado, é consumido normal-
mente após uma refeição. Deve ser consumido à temperatura am-
biente, não frio. Ele também é um ingrediente útil para a preparação 
de muitos pratos (pizza, omelete, risoto, salada).

A marcação na crosta é a garantia de que 
a peça foi produzida em plena conformidade 
com as normas e técnicas sanitárias ditadas 
pelo Consórcio. O logotipo mostra três T 
e um número, o qual permite identi� car o 
laticínio produtor (o Consórcio atribui a 
cada sócio um número que permite identi-
� ca-lo de forma inequívoca). A embalagem 

externa leva a marca com trevo de quatro 
folhas do Consorzio Tutela Taleggio 

e, dentro do trevo, pode apare-
cer novamente o número de 

identi� cação do produtor.
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Provolone Valpadana: um queijo 
multiformato de massa �ilada

Não é um queijo com longa história. 
Teria nascido na segunda metade do século 
XIX, com a migração de camponeses da 
Itália meridional para a planície Padana. 
Em 1861, quando se transferiram para o 
Norte, os camponeses iniciaram uma ver-
dadeira revolução agrícola que favoreceu 
a aparição e produção de diversos queijos. 
Como as queijarias da parte meridional 
dominavam a produção de massa � lada, 
passaram a produzir queijos de massa � lada 
usando a produção leiteira das grandes 
fazendas da planície do Pó.

Ganhou a antiga denominação de 
Provolone Típico - substituída depois pela sigla D.O.C, pelo DPR 
de 9 de abril de 1993. Em 1996, ganharia a Denominazione di 
Origine Protetta (Reg. CE n. 1107/96 da CEE de 12 de junho de 
1996). O Consorzio Tutela Provolone Vapadana é uma organização 
voluntária, formada em 1975, sob o nome de Consorzio per la tutela 
del Provolone Tipico Italiano, posteriormente alterado em Consorzio 
del Formaggio Tipico Provolone (1986), depois para Consorzio Tutela 
Provolone (1993) e, � nalmente, em 2002, Consorzio Tutela Provolone 
Valpadana. Tem 11 queijarias associadas.

No centro do vale do Pó, a área de produção vasta, mas 
com delimitação precisa, inclui as províncias de Cremona, 
Piacenza, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Pádua e 
parte das províncias de Lodi, Bergamo, 
Mântua e Trento.

Queijo semiduro com massa � -
lada, compacta, de cor ligeiramente 
palha. Seu sabor é delicado para 
os queijos com a� nagem até três 
meses; se torna mais pronunciada, 
quase picante, para as peças com 

maior tempo de cura. Pode ter peso de 
500gr até 100kg, sendo os pesos mais 
frequentes de 500gr a 6kg.

Obtido a partir de leite de vaca in-
tegral, com acidez natural, bene� cia-se 
de uma dupla preparação, comum nos 
queijos de massa filada: a verdadeira 
casei� cação e a � lagem. Pode ter cura de 
3 meses até um ano e, também, pode ser 
defumado. A produção anual é inferior a 
10.000 toneladas.

Este queijo contém proteínas, lipídios, 
glucídios, cálcio e vitaminas. É adequado 
para pessoas de todas as idades, especial-

mente para crianças pequenas.
Este é um queijo de mesa típico, ideal para lanches. Ele derrete 

facilmente, o que o torna perfeito para certos tipos de preparação 
culinárias, mas também vai bem com legumes e pão italiano. 

O Provolone Valpadana é produzido em vários formatos e, 
qualquer que seja ele, leva de uma forma ou outra uma amarração 
com barbante. O Consórcio controla todo o processo de fabricação 

e concede a utilização da marca, a qual  é amarrada em algum 
lugar do barbante na forma de selo ou medalhinha, no 

qual é impressa a marca registrada do Consórcio. Os 
fabricantes de Provolone Valpadana D.O.P. picante 
podem solicitar do Consórcio, a partir do oitavo mês 

de maturação, a utilização do selo P.V.S (Provolone 
Valpadana Stagionato), atestando que se trata de 
um produto de maturação superior a oito meses. 
O queijo, para poder ostentar essa marca, deve 
passar por um exame seletivo, avaliando  a apa-

rência externa da forma, a estrutura 
da massa, sua cor e sua qualidades 

organolépticas.
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Taleggio: um suave requinte
O nome do queijo vem do vale 

Taleggio (Val Taleggio), na província de 
Bérgamo. Desde o � nal do século dezenove 
até o início do século vinte, era classi� cado 
como um tipo de Stracchino ou Quartirolo 
e levava o nome de “Stracchino quadro di 
Milano”. Em 1914, o queijo se tornou 
“Stracchino quadro di Taleggio” e levou 
cerca de mais 10 anos para as pessoas 
reconhecerem este queijo por seu nome, 
Taleggio. Como muitos outros queijos 
alpinos, o Taleggio nasceu da necessidade 
de preservar o leite que sobrava do con-
sumo caseiro. Era feito a mão, em casa, e envelhecido em cavernas 
locais, incluindo as famosas do Valsassina. O Consorzio Tutela Taleggio 
foi constituído em 1979, ou seja, nove antes do reconhecimento 
formal da Denominazione d’Origine, que ocorreu em 15 de setembro 
de 1988, por Decreto Presidencial; foi classi� cado como D.O.P. em 
1996, pelo Regulamento CE1107/96, da Comunidade Europeia. O 
Consorzio Tutela Taleggio conta com 82 produtores.

É produzido em três regiões do Norte da Itália e mais precisa-
mente na Lombardia (províncias de Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano 
e Pavia; no Piemonte, na província de Novara, 
e no Veneto, na província de Treviso.

De consistência compacta, a massa 
é mais macia sob a crosta e tem uma 
cor que varia do branco ao amarelo 
palha. A crosta, áspera e � na, é macia 
e naturalmente rosada.  Possui um 
aroma característico e aromáti-
co e sabor suave, com uma 
ligeira ponta acidulada e 
um aftertaste trufado. 

A peça apresenta-se sob a forma de um 
paralelepípedo com base quadrada (com 
lado de 18 a 20cm), altura de 4 a 7cm e 
um peso compreendido entre 1,7 e 2,2kg.

É produzido em instalações modernas, 
mas de forma tradicional, a partir de leite 
de vaca integral e com o uso de Lactoba-
cillus bulgaricus e Streptococcus thermo-
philus. Nos processos artesanais ainda é 
salgado à mão. A maturação é feita em 
prateleiras de madeira, preparadas para 
reproduzir perfeitamente as condições 
ambientais (temperatura, umidade, micro-

� ora autóctone característica) das grutas onde antigamente ocorria 
a maturação. O período mínimo de cura é de 35 dias.

O queijo Taleggio é um alimento energético, rico em sais minerais 
e vitaminas A, B2 e E.

Queijo de mesa típico, muito apreciado, é consumido normal-
mente após uma refeição. Deve ser consumido à temperatura am-
biente, não frio. Ele também é um ingrediente útil para a preparação 
de muitos pratos (pizza, omelete, risoto, salada).

A marcação na crosta é a garantia de que 
a peça foi produzida em plena conformidade 
com as normas e técnicas sanitárias ditadas 
pelo Consórcio. O logotipo mostra três T 
e um número, o qual permite identi� car o 
laticínio produtor (o Consórcio atribui a 
cada sócio um número que permite identi-
� ca-lo de forma inequívoca). A embalagem 

externa leva a marca com trevo de quatro 
folhas do Consorzio Tutela Taleggio 

e, dentro do trevo, pode apare-
cer novamente o número de 

identi� cação do produtor.
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