
TECNOLOGIA DE REQUEIJÃO E QUEIJOS PROCESSADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS: 02 créditos.

EMENTA DA DISCIPLINA: A disciplina apresenta os conceitos sobre queijos elaborados pela
fusão de uma massa coagulada, como os queijos processados e o requeijão, especificamente as
tecnologias utilizadas na fabricação destes queijos, legislação e os aspectos tecnológicos que
envolvem a diferentes técnicas do processamento. Serão estudados diversos métodos de obtenção
de massa, aproveitamento de queijos para fabricação de queijos fundidos, alternativas de processos,
alternativas de embalagens e conceitos de apelo nutricional (requeijão light, funcional, prebiótico e
sem gordura). Nas aulas práticas serão fabricados queijo fundido e requeijão em barra, queijo
fundido e requeijão cremoso, requeijão culinário, requeijão light e requeijões análogos, ou seja,
fabricados com amido e/ou gordura. O aluno apredenderá cálculos para definição de formulação de
queijos processados e requeijão, além de defeitos no produto, suas causas e correções. O aluno
deverá estar, ao final do curso, apto a compreender os processos tecnológicos de fabricação de
requeijão e queijos processados, resolver os entraves encontrados na fabricação destes queijos e
propor novas tecnologias e adaptações nos processos de fabricação.

PROGRAMA DA DISCIPLINA:

Requeijão e Queijos Processados (teórica):

● Introdução

● Conceito e histórico

● Legislação

● Formas de apresentação e composição fisico-química

● Equipamentos utilizados

● Tecnologia de obtenção da massa para requeijão



● Preparos dos queijos para fundir

● Ingredientes utilizados na fabricação

● Sequência de operações na fabricação

● Embalagens para o produto

● Formulações, exemplos práticos com cálculos diversos

● Defeitos em queijos de massa fundida: causas e correções

● Requeijões funcionais.

Requeijão e Queijos Processados (prática):

● Fabricação de massa coagulada por ácido cítrico

● Fabricação de massa coagulada por ácido lático

● Fabricação de queijo Estepe para fusão (massa enzimática)

● Fabricação de requeijão em barra

● Fabricação de requeijão cremoso

● Fabricação de requeijão culinário

● Fabricação de requeijão utilizando máquina Geiger para fusão

● Fabricação de requeijão utilizando tacho aberto

● Fabricação de queijo processado

● Fabricação de requeijão análogo utilizando amido e gordura vegetal

● Fabricação de requeijão cremoso light
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