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A- DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

“QUEIJO SERRA DA ESTRELA” é um queijo curado, de pasta semimole, amanteigada, 

branca ou ligeiramente amarelada, bem ligada, cremosa e untuosa, com poucos ou 

nenhuns olhos, obtido por esgotamento lento da coalhada após coagulação pelo cardo 

(Cynara Cardunculus, L.) do leite cru estreme proveniente de ovelhas da raça Serra da 

Estrela e/ou Churra Mondegueira, produzido na área geográfica delimitada de produção 

(Serra da Estrela), em regime extensivo. 

Forma - Cilindro baixo, regular, com abaulamento lateral e um pouco na face superior, 

sem bordos definidos. 

Crosta - Consistência – maleável, permitindo alguma flutuação 

Aspeto – inteira, bem formada, lisa e fina 

Cor – amarelo-palha-clara, uniforme. Se for o queijo de pasta dura a cor é amarelo 

alaranjado. 

Peso – pode variar de 500gr a 1,100 Kg 

B- INGREDIENTES 

Leite cru de ovelha Serra da Estrela, sal e flor de cardo 

C- ORIGEM 

Concelhos pertencentes à área geográfica de produção 

D- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Pesquisa de Enteroxina Estafilocócica 
 

Não detetado 
 

Pesquisa de Salmonella 
Ausência em 25 g  

( Portaria nº. 74/2014 de 20 de março) 
 

Pesquisa de Listeria monocytogenes 
Ausência em 25 g 

  (Portaria nº. 74/2014 de 20 de março)
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E – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – UMA PORÇÃO CONTÉM (100GR) VALORES 
APROXIMADOS 

ENERGIA  1509Kj / 363Kcal 

LÍPIDOS 28,9 g 

SATURADOS 16,6 g 

HIDRATOS DE CARBONO 1,4 g 

AÇUCARES <0,5 g 

PROTEÍNA 28,7 g 

SAL 0,9 g 

 

F- ROTULAGEM E DISTRIBUIÇÃO 

Condições de armazenagem: Conservar no frio 

Condições de distribuição: O produto será distribuído por agentes que 

distribuem/comercializam o produto para diversos estabelecimentos comerciais. 

Nome do distribuidor:  ESTRELACOOP – Cooperativa dos Produtores do Queijo Serra 

da Estrela, CRL 

 

G- EMBALAGEM 

Apresenta-se no mercado inteiro. 

O rótulo contém a denominação de venda, a data-limite de consumo, o nome e morada 

do produtor, as condições especiais de conservação, o número do lote e o número de 

controlo veterinário, logotipo da DOP e o holograma produzido na Casa da Moeda. 

Caixas de cartão com 6 unidades. 

I- CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO 

 Conservar no frio 
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