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DE DOCE VILÃO…A BOM PAPÃO!

Objetivos

Resultados e Conclusões

Não obstante a produção de Queijos da Beira Baixa DOP ter grande importância cultural e económica, representando o preservar de
tradições de séculos e o maior volume de negócios, no concelho do Fundão, a fruticultura, sobretudo com a cereja, mas também com
o pêssego, maçã, frutos secos e frutos vermelhos é um setor em expansão, contribuindo com uma grande fatia para o PIB do concelho.
Integraremos no projeto as matérias-primas com maior peso na economia da região, acrescentando-lhe valor, inovando, criando com
recurso à ciência e à tecnologia, um formato individual do queijo da Beira Baixa que incorpore fruta do Fundão, apresentando-o como
uma opção mais saudável no consumo da frutose, diversificando a oferta de mercado e o desenvolvimento da Região e de Portugal.
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Criar um alimento saudável, que poderá ser utilizado em dietas para perda de peso,

incorporando a grande concentração de frutose e fibras, presentes nas frutas e

legumes, no queijo da Beira Baixa; possibilitar, devido ao elevado teor proteico do

queijo, uma absorção mais lenta da frutose e, como tal, uma sensação de saciedade,

por parte do consumidor, mais prolongada:

De Doce Vilão… a Bom Papão!

Preparação das frutas e legumes1

Fig. 2- Usando um liofilizador submeter, o produto fresco congelado, a uma
pressão baixa/ vácuo, (aproximadamente 200-300 mbar), durante 72 h.

Fig. 3- Frutas (banana, dióspiro, cereja, maçã) e legumes
(cherovia e aipo) liofilizados, reduzidos a pó.

(- 80oC, 24h)

Congelamento Liofilização Redução a pó

Fig.1- Frutas e legumes a liofilizar

Fig. 4- 4L de leite de
ovelha a 35ºC + 1mL de
coagulante (enzimas
quimosina e pepsina)

Fig. 7- Salga dos queijos com 2,0 g de NaCl

Coagulação

Método de fabrico do queijo amarelo, incorporando frutas / legumes na tecnologia de fabrico (Métodos: A e B).3

Fig. 5- Misturar em 160 g de coalhada, depois da 1ª prensagem, 1g de fruta/
legume (Método A)

Dessoramento e 1ª prensagem

Incorporação de Frutas/vegetais
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Maturação dos queijos

A frutose é um monossacarídeo presente na fruta, mas também um derivado da
sacarose. O seu rápido metabolismo é responsável pela pouca durabilidade da sensação
de saciedade, promovendo, assim, o aumento do consumo geral de alimentos, o que
pode levar à obesidade e doenças associadas, considerando-se, por isso, um ”Doce
Vilão”.

Segunda prensagem

Método A

Fig. 6- Depois da 2ª prensagem, distribuir na superfície 1 g de fruta
liofilizada (Método B)

Incorporação de Frutas/Vegetais

Alimento Proteína (%) Fibra (%) Gordura (%) Sais Minerais(%)
Cereja 5,7 2,5 0,2 4,3

Cereja liofilizada 4,6 2,3 0,3 3,3
Banana 5,6 2,5 0,3 4,0

Banana liofilizada 6,1 1,4 0,3 3,4
Maçã Bravo de Esmolfe 2,4 6,6 0,6 2,4

Maçã Bravo de Esmolfe liofilizada 1,3 5,7 1,3 1,5
Dióspiro 4,1 7,6 0,2 2,7

Dióspiro liofilizado 3,9 4,2 0,2 2,7
Cherovia 12,2 6,1 1,9 5,3

Cherovia liofilizada 10,0 7,7 2,9 5,4
Aipo 16,3 12,3 2,7 22,8

Aipo liofilizado 19,0 11,4 1,8 16,8

Tabela I- Comparação do valor nutricional das frutas e legumes, em fresco e liofilizados

A liofilização permite, sem aditivos, alargar o período de conservação dos alimentos, mantendo o valor
nutricional (proteína, fibra, gordura, sais minerais) do produto em fresco.

CHEESE Março

Coagulante: Enzimas 
Quimosina e pepsina

CONTROLO
Queijo amarelo

Cherovia Aipo

Proteína 24,0% 23,2% 25,1%

Gordura 30,3% 31,6% 30,6%

Cálcio 914 mg/ 100 g 950 mg/ 100 g 961 mg/100 g

Hidratos de Carbono 0,8 g/ 100 g 14,3 g/ 100 g 15,4 g/ 100 g

Queijo MARCH
Coagulante: Enzimas 
Quimosina e pepsina

Cereja do Fundão Dióspiro Banana da Madeira Maçã Bravo Esmolfe

Proteína 29,3% 21,7% 22,5% 20,9%
Gordura 29,9% 30,5% 30,2% 28,8%

Cálcio 940 mg/100 g 952 mg/ 100 g 948 mg/100g 923 mg/ 100 g

Hidratos de Carbono 14,1 g/ 100 g 13, 7 g/ 100 g 14, 8 g/ 100 g 13,8g/ 100 g

Tabela II- Resultados da análise dos queijos produzidos com coagulante de 
origem animal, enriquecido em vegetais.

Tabela III- Resultados da análise dos queijos produzidos com coagulante de origem animal, enriquecido em fruta.

Os queijos enriquecidos com fruta/ legume
possuem mais hidratos de carbono. Tal pode não
significar um aumento do valor calórico do
produto, uma vez que alguns não são digeríveis
pelo organismo.

Segunda prensagem
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energia e armazenada sob a forma de 
glicogénio no fígado e nos músculos

A FRUTOSE é metabolizada em tecido 
adiposo
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Método B


