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BORREGUINHOS DA BEIRA BAIXA
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A produção de Queijos da Beira Baixa DOP, tem
grande importância cultural e económica,
representando o preservar de tradições de séculos e
o maior volume de negócios, no concelho do
Fundão.

Estreme ou em mistura 
(Ovelha/Cabra) 

Estreme Ovelha

As caraterísticas/ qualidade do Queijo da Beira Baixa
dependem da matéria-prima (aspetos
microbiológicos e características físico-químicas do
leite), a qual é condicionada por fatores relativos à
produção animal, e da tecnologia de fabrico

Atualmente, considera-se que a alimentação é o

principal fator que contribui para um estilo de vida

saudável, podendo reduzir os riscos de doenças e

promover a saúde.

Avaliar a influencia da variação da composição do leite, pela
alteração natural das pastagens, e do tipo de coalho usado na
fase de coagulação, no rendimento, valor nutricional e atributos
sensoriais (sabor, textura, aroma e aparência) do queijo;

Criar um formato individual do queijo da Beira Baixa-
“Borreguinhos”, com menor teor de gordura e incorporando, na
tecnologia de fabrico, um prebiótico (inulina), extraído da raiz da
Pastinaca sativa L. (Cherovia). Produzir um queijo rico em fibras.

Aplicação métodos tradicionais no fabrico de Queijo da Beira Baixa, utilizando 2 tipos de coagulantes enzimáticos, em quatro momentos

Extração de inulina a partir da raiz de Pastinaca sativa L.

1.1 Lavagem da raiz 1.2 Redução da raiz a 
fragmentos

1.3 Extração por difusão 
em água quente

1.4 Filtração 1.5 Congelamento 1.6 Separação, acondicionamento/ 
utilização da fração viscosa

2.1 Adição de inulina ao leite de ovelha antes do coagulante

Incorporação da inulina na tecnologia de fabrico do queijo2

3.1 Coalho de origem animal (1, 3)
constituído por quimosina e
pepsina, obtido no estômago de
ruminantes (3); coalho de origem
vegetal que contém uma mistura de
enzimas cardosinas/ ciprosinas
obtido de Cinara cardunculus L. (2)

3.2 Aquecer o leite até 35ºC, após medir
o pH. Incorporar inulina, antes da adição
do agente coagulante.

Avaliação nutricional

Coagulação

Corte/ 
dessoramento

Moldagem/ 
prensagem

3.3 Depois de medir o tempo de coagulação corta-se a coalhada para extração do soro. Pesam-se  porções de 160 g 
de massa, depois de prensada, voltando a prensar-se em formato individual.

3.3 No final da prensagem, salgam-se os 
“Borreguinhos” com 2,4 g de NaCl.

4.1 Cura em câmara com temperatura
e humidade controladas. Pesagem e
registo diário da massa dos queijos.

Data de 
fabrico

Número de 
“Borreguinhos” 

produzidos

Volume de 
Leite de 

ovelha (raça 
Assaf)

pH Agente de coagulação

Tempo médio 
de 

coagulação
(min)

Massa 
inicial (g)

19 janeiro 21 sem inulina 8,6 L 6,97
19,7ºC

Quimosina e pepsina; cardosinas/ ciprosinas 
(Origem animal + Origem vegetal)

21 1836,3

26 janeiro 17 sem inulina 8,6 L 6,30
16,1ºC

Cardosinas/ ciprosinas 
(Origem vegetal)

32 1483,6

23 fevereiro 7 com inulina
9 sem inulina

4,3 L
4,3 L

6,79
19,8ºC

Cardosinas/ ciprosinas 
(Origem vegetal)

29 980,4
928,9

2 março 6 com inulina
6 sem inulina

2,4 L
2,4 L

6,90
12ºC

Quimosina e pepsina
(Origem animal)

11 630,2
536,2

Proteína bruta

Fibras totais

Gorduras

Coagulantes
2ª prensagem

Salga

Cura

160,0 g

Produtores de Queijo da Beira Baixa 
Produtores  de Gado Ovino

Estreme ou em mistura 
(Ovelha/Cabra) 

1

3

4 Cura e av. do rendimento 5 6

5.1 Pesquisa e quantificação de nutrientes no
leite e no queijo curado

Semelhanças nos “Borreguinhos” da Beira Baixa (com e sem inulina, nos

dois lotes-janeiro e fevereiro/março e diferentes agentes de coagulação) :

- Processo de trabalhar a coalhada (à ovelheira);
- Valor nutricional- gordura <38%; proteína ~30%;
cálcio~ 900 mg/100 g;
- Cor/Aparência, textura e cheiro
- A inulina não altera o sabor tradicional;
- Rendimento- sem diferenças em função do tipo de coagulante e
datas de fabrico). Para um “Borreguinho” da BB são precisos, em
média, 0,6L de leite de ovelha. Com a maturação/ cura e
tratamento (raspagem da crosta) as perdas, em 4 meses, são de
49%, e em 2 meses 38%, em média.
- Elevada aceitabilidade e intenção de compra

Diferenças (com e sem inulina, nos dois lotes-janeiro e fevereiro/

março e diferente agente de coagulação) :
- Com coagulante de origem vegetal- o sabor mais
amargo; o dobro do tempo de coagulação do leite.
- Com enriquecimento em inulina- maior o teor em
hidratos de carbono, sem acréscimo de valor calórico.
- Com a data de fabrico- menor teor de humidade nos
queijos com maior tempo de cura (20%- janeiro e 30%-
fevereiro/março).

Resultados

Leite Lote janeiro
Lote fevereiro/

março
Proteína 4,89% (m/m) 5,10% (m/m)
Gordura 6,00% (m/m) 5,48% (m/m)

Cálcio 144,8 mg/100g 145,8 mg/100g

Queijo     janeiro fevereiro/ março
Coagulante origem animal origem animal origem animal

Enriquecido com Inulina
(Prebiótico)

Proteína 29,4% 29,3% 24,5%
Gordura 34,2% 30,9% 37,5%

Cálcio 846 mg/ 100 g 905 mg/ 100 g 967 mg/ 100 g
Hidratos de carbono 1,3 g/ 100 g 0,4 g/ 100 g 12,9 g/ 100 g

Desenvolvimento de 
rótulos e embalagem

Queijo janeiro fevereiro/ março
Coagulante origem 

vegetal
origem 
vegetal

Enriquecido com Inulina
(Prebiótico)

Proteína 26,3% 30,7% 32,7%
Gordura 38,2% 33,5% 31,5%

Cálcio 801 mg/100 g 961 mg/100 g 1010 mg/100 g
Hidratos de carbono 8,8 g/ 100 g 4,8 g/ 100 g 7,7 g/ 100 g
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