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Queijo nº 1 c / colorau 
Queijo curado de mistura; 
Barrado com colorau, 
amanteigado;  
Peso ±120g  

Queijo nº 1 c / colorau 
Queijo curado de mistura, 
amanteigado; 
Peso ±120g  
 

Queijo nº 2 c / colorau 
Queijo curado de mistura; 
Barrado c/ colorau, 
amanteigado; 
Peso ±230g  

Queijo nº 2 s / colorau 
Queijo curado de mistura* 
amanteigado; peso ±230g  

 

 

Queijo Médio Mistura 
Queijo curado de mistura; 
Amanteigado; 
Peso ± 500g  

Q. Médio ovelha e cabra 
Queijo curado de leite de 
ovelha e cabra; 
amanteigado; peso ± 500g  

 
 

Q. Médio ovelha e ovelha 
Queijo curado só leite  
 de ovelha; amanteigado; 
peso ± 500g 

 

 

Q. pequeno embalado 
Queijo curado mistura*  
 Pequeno; bem seco;  
Embalado em vácuo 

Balde pequeno conserva 
Queijo bem seco, barrado 
Com colorau, em óleo 

 

 

 
Balde grande conserva 
Queijo bem seco em óleo 
 

Rolha fresca /copo 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca, pouco 
gordo; peso ± 80g 

Fresco pequeno 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca, pouco 
Gordo; peso ± 170g 

Fresco médio 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca, pouco 
Gordo; peso ± 450g 

 

Fresco pequeno 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca, pouco 
Gordo; peso ± 1 kg 
 

 

Balde pequeno conserva 
Quadradinhos de queijo 
bem seco em oleo com 
esvas aromáticas e 
malagueta picante. 
 



From producer   Products of Portugal 
 

Cheese nº 1 c / Paprika 
Ripened cheese blend* 
Spread with paprika, 
Buttery; Weight 120g  

Cheese  Nº1 S/ papriga 
Ripened cheese blend* 
Buttery; Weight 120g  

Cheese nº 1 c / Paprika 
Ripened cheese blend* 
Spread with paprika, 
Buttery; Weight 230g  

 

Cheese nº 1 c / Paprika 
Ripened cheese blend* 
Spread with paprika, 
Buttery; Weight 120g 

 

Medium Cheese Mixture 
Ripened cheese blend * 
buttery; Weight 500g 
 
 

Q. Medium Sheep and 
Goat 
Ripened cheese milk 
sheep and goat; 
buttery; Weight 500g  
 

 

Middle Sheep Cheese 
Only ripened cheese milk 
sheep; buttery; 
Weight 500g; 
 

Q. Small Packaged 
Ripened cheese mixture * 
small, very dry; 
packed in vacuum; 
 
 

Small Bucket Saves 
Very dry cheese, barred 
with paprika, oil 
 
 

Bucket Grande  
Preserve Cheese in oil 
well dried 
 
 

Rolha Fresca/Copo 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca, Pouco 
gordo; Peso 80g; 

Fresco Pequeno 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca; Pouco 
gordo; Peso 170g; 

Fresco Médio 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca; Pouco 
gordo; Peso 450g; 

Fresco Grande 
Queijo fresco de leite de 
ovelha e de vaca; Pouco 
gordo; Peso ± 1Kg; 

Bucket peq. preserves 
Squares of cheese 
Dry well with oil 
herbs and spicy chili. 
 


