
Em Tester

Poupe € 7 ao quilo

11%
de gordura  
no queijo fresco 
meio-gordo
Proteína 11,4%
Hidratos de carbono 3,8%
Valor energético 160 kcal

27%
de gordura  
no queijo Gouda

Proteína 23%
Hidratos de carbono  
inferior a 0,3%
Valor energético 
336 kcal

26%
de gordura  
no queijo da Ilha

Proteína 31,5%
Hidratos  
de carbono 0,2%
Valor energético 
358 kcal

22%
de gordura no Edam 

Proteína 27%
Hidratos de carbono 0,3%
Valor energético 307 kcal

25%
de gordura  
no flamengo meio-gordo

Proteína 24%
Hidratos de carbono 0,6%
Valor energético 319 kcal

O queijo flamengo fatiado recomenda-se. O teor em sal é, por vezes, elevado, 
e há margem para reduzir a quantidade usada. A lei falha por não prever 
a definição de muitos critérios, entre os quais o teor em gordura 

onge de ser o mais intenso ou marcante 
no paladar, o queijo flamengo é o mais 
procurado, batendo qualquer outra varie-
dade. Por essa razão, testámo-lo e optá-
mos pelo fatiado. Prático para preparar 

os lanches, não apresentou problemas de conservação 
nem de higiene no nosso teste. Do ponto de vista nutri-
cional, há que controlar a quantidade de sal adicionada.
Portugal produz anualmente milhares de toneladas de 
queijo tipo holandês ou flamengo, cujo processamento 
tecnológico assenta numa longa tradição. Cada portu-
guês consome cerca de 12 kg de queijo por ano. Os quei-
jos representam 9% do total de laticínios consumidos 
em Portugal, representando o terceiro segmento mais 
importante, depois do leite e dos iogurtes. Entre as 5 
variedades mais apreciadas, o flamengo é o preferido, 
seguido do queijo fresco, de ovelha, da Serra e de cabra.

Conservantes controlados
Solo, água e comida podem conter nitratos, produzidos 
pelos seres vivos ou outras fontes, como a aplicação de 
adubos. Por esse motivo, podem estar naturalmente 
presentes nalgumas matérias-primas, como o leite. Al-
guns são adicionados aos alimentos como conservantes, 
em queijos e produtos curados, como o bacon. Quando 
assimilados pelo organismo, os nitratos podem trans-
formar-se em nitritos, potencialmente prejudiciais à 
saúde, provocando, por exemplo, mutações genéticas. 
Alguns fabricantes indicam a adição do conservante 
E252, ou seja, nitrato de potássio. O Comité Conjunto 
Especializado em Aditivos Alimentares reconheceu, em 
2002, que a dose diária aceitável de nitratos é de 3,7 mg 
por cada quilo de peso. Assim, uma criança com 40 kg 
pode ingerir 148 mg de nitratos por dia. O valor máximo 
que encontrámos nos queijos analisados foi 36 mg por 

Mapa da gordura por tipo de queijo
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Cada português 
consome cerca 
de 12 quilos
de queijo 
por ano

nOSSO 
TESTE
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Poupe € 7 ao quilo o mElhor sabor na Tábua dE quEijo 

Na hora de comer, comece pelos queijos mais 
suaves e passe para os mais fortes, para não 
alterar o sabor dos primeiros. 

Os queijos de 
pasta prensada, 

semidura e não 
cozidos (tipo 
flamengo, Gouda e 
Cheddar) conservam-
-se a temperaturas 
até 10ºC. Após abrir a 
embalagem, guarde 
no frigorífico, num 
recipiente 
hermeticamente 
fechado. Entre os 
queijos que 
analisámos, quase 
todos referiam o 
embalamento em 
atmosfera protetora. 

O queijo deve 
ser servido à 

temperatura 
ambiente, ideal para o 
desenvolvimento do 
sabor original. Se for 
um queijo inteiro, 

retire-o do frigorífico 
uma hora antes de 
servir, se possível, só 
a quantidade que vai 
consumir. 
Os fabricantes 
do queijo flamengo 
fatiado recomendam 
10 minutos. 
As mudanças 
frequentes de 
temperatura 
fragilizam a higiene 
e alteram a cor e o 
sabor, por exemplo. 

Utilize uma faca 
grande, sem 

serrilha. Passe-a por 
água quente ou unte 
com um pouco de 
azeite para evitar que 
os queijos de pasta 
mole fiquem 
agarrados à lâmina. 
Bom apetite. 

1

2

3

Como tEstámos 20 marCas

Em outubro de 2013, 
comprámos 20 marcas  
de queijo flamengo.

nutrição
Para calcular o valor 
energético, 
determinámos, em 
laboratório, o teor de 
gordura, hidratos de 
carbono e proteína.  
Em laboratório, 
através do método 
espectrofotométrico, 
procedemos à 
quantificação de 
nitratos e nitritos, 
substâncias com 
poder conservante.

Ensaio da proteína

Determinação de nitratos

o sal é 
necessário 
para conservar 
o queijo, mas 
convém moderar 
as quantidades

kg, ou seja, uma fatia de 20 g teria 0,4 mg, um valor 
bastante baixo e longe da Dose Diária Admissível. 

Pitada a menos de sal, o bem que lhe fazia
A adição de amido, fécula, farinha e batata, para dar 
maior consistência ao queijo, é uma adulteração a que 
produtores menos escrupulosos podem recorrer. Para 
verificar a adição de alguma destas substâncias proibi-
das, todas com amido, pesquisámos este constituinte 
nas nossas amostras. Não encontrámos irregularidades.  
O sal é indispensável para conservar o queijo, mas as 
quantidades devem ser moderadas. Encontrámos o 
valor mais elevado na Terra Vento: 2,31 g por 100 gra-
mas. Uma fatia de 20 g, e tomando o valor máximo 
admissível de sal por dia pela Organização Mundial de 
Saúde, de 5 g, está já a contribuir com 9 por cento. 
A Agros apresentou o valor mais baixo de sal, 0,99 g por 
100 g, menos de metade. Conclusão: há espaço para 
baixar o teor em sal e reduzir o consumo.
Quanto à qualidade microbiológica dos 20 produtos 
analisados, não detetámos nenhuma contaminação. 
Todas as amostras receberam muito boa avaliação.

aflatoxina em quantidade diminuta
A aflatoxina M1 encontra-se no leite e em produtos lác-
teos provenientes de animais que tenham ingerido ali-
mentos contaminados. Trata-se de um produto me-

após abrir a embalagem, guarde 
o queijo no frigorífico, num recipiente
hermeticamente fechado

Para o queijo não ficar agarrado à faca, 
passe-a por água quente ou unte com azeite  
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Preços recolhidos em no-
vembro de 2013. 

Sal Determinámos o teor em 
sódio e multiplicámos pelo 
fator 2.5, para obter o teor 
em sal, mais percetível.  

Amido Usado para adulterar 
o queijo e dar-lhe textura, 
retirando leite. 

Microbiologia Procedemos 
em laboratório à deteção e 
quantificação de bactérias 

relevantes para avaliar a 
qualidade microbiológica. 
Determinámos e contámos 
microrganismos indicadores 
de falta de higiene: E. coli, 
Enterobacteriaceae , Est. 
coagulase positiva,  Listeria 

monocytogenes e  Salmo-
nella spp.

Degustação O nosso painel 
de provadores aval iou o 
aspeto visual, o odor, a tex-
tura e o sabor.

cOmO lEr O quadrO

Muito bom
Bom
Médio
Medíocre
Mau

Melhor 
do Teste
Escolha 
Acertada
Escolha  
Económica

Boa qualidade

Queijo flamengo fatiado A nossa seleção 

bEIraDouro
Bem apreciado 
pelo nosso painel 
e com teor de sal 
aceitável.  
€ 2,29 a € 2,99

83
toP buDGEt
Teor aceitável em sal. 
Com boa qualidade 
higiénica, passou 
com distinção na 
prova de degustação. 
€ 1,29 a € 1,59

83
DIa 
Boa higiene. Apreciado 
pelos provadores. 
Pode melhorar 
baixando o teor de sal. 
€ 1,69

79

quEIJO FlamEnGO FaTIadO PrEÇO (€) rESulTadOS
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BEirADouro Meio Gordo 2,29 - 2,99 11,45 - 14,95 200 A A A C A A B B 83

 toP BuDGEt (Intermarché/Ecomarché) 1,29 - 1,59 5,73 - 7,07 225 A A A C A A C A 83

LiMiAno Fatias da bola 1,94 - 2,75 9,70 - 13,75 200 A C A C A A B B 80

AGroS 1,59 - 1,79 7,95 - 8,95 200 A A A C A A C B 79

DiA (Minipreço) 1,69 6,15 275 A A A E A A B B 79

AuChAn (Jumbo/Pão de Açucar) 1,15 - 1,19 5,75 - 5,95 200 A A A E A A B B 78

SAntiAGo 1 6,67 150 A A A C A C C B 78

DoM ViLLAS 2,45 9,80 250 A A A E A A C B 77

MArCA GuiA (E.Lecerc) 1,99 7,24 275 A A A E A A C B 77

AuChAn Açores (Jumbo/Pão de Açúcar) 2,15 7,82 275 A C A C A C C B 76

ContinEntE 1,99 7,96 250 A C A E A C B A 76

iLhÉu 1,59 7,95 200 A A A E A A C B 76

PÂturAGES (Intermarché/Ecomarché) 1,19 5,95 200 A C A C A C B B 76

CAMPAinhA 1,35 - 1,69 6,75 - 8,45 200 A C A E A A B B 75

PAiVA 1,89 - 2,99 9,45 - 14,95 200 A A A E A A B B 75

tErrA noStrA 1,79 - 2,18 8,95 - 10,90 200 A C A E A C B A 75

noVA AçorES 1,78 - 1,99 8,90 - 9,95 200 A C A E A C B B 74

VALForMoSo 2,99 9,97 300 A A A E A C B B 74

tErrA VEnto (Lidl) 1,63 5,93 275 A C A E A C B A 73

PinGo DoCE 1,19 5,95 200 A C A E A C B B 71

 
Tábua de queijos 

completa em 

www.deco.

proteste.pt/

alimentação



auCHaN
Sem nitratos e nitritos 
e com boa qualidade 
microbiológica. Melhora 
baixando o teor em sal. 
€ 1,15 a € 1,19

PâturaGEs
Boa qualidade, com 
teores aceitáveis de 
nitratos e aflatoxina 
M1. Distinguiu-se na 
degustação 
€ 1,19

tErra VENto
Boa qualidade, com 
teores aceitáveis de 
nitratos e aflatoxina 
M1. Distinguiu-se 
na degustação. 
€ 1,63

78 76 73
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tabólico da aflatoxina B1. A M1 é considerada uma 
substância genotóxica cancerígena menos perigosa que 
a B1. O ideal é evitar a sua presença no leite ou reduzir 
ao máximo este valor para não colocar a saúde em 
risco, sobretudo dos grupos sensíveis da população, 
como crianças e jovens. O nível máximo de aflatoxinas 
estabelecido para o leite, ao nível comunitário, é de 0,05 
µg/kg, sendo este o limite mais apropriado em termos 
de saúde pública. Mas no queijo não existe valor defi-
nido, uma clara lacuna legislativa. No nosso teste, medi-
mos valores muito mais baixos face ao leite, daí não 
haver motivo para preocupação. Todos os esforços de-
vem ser feitos para eliminar ou minimizar a aflatoxina 
M1. Aplicar anti-fúngicos durante a colheita dos produ-
tos usados na alimentação animal e a armazenar os 
mesmos em local seco são regras essenciais. Por sua vez, 
é necessário manter a fiscalização e controlar os níveis 
de aflatoxinas. 

Gordo ou meio-gordo?
Prazo de validade, lista de ingredientes, peso líquido, 
conservação, legibilidade, informação nutricional, entre 
outros, foram alvo do nosso olhar clínico nos rótulos. 
Todas as marcas cumpriam o exigido. Registámos uma 
evolução positiva na informação nutricional. Algumas 
marcas já não se limitam a exibi-la por 100 g, mas tam-
bém por dose, e seria desejável que constasse na frente 
da embalagem. A identificação do queijo em termos de 
gordura é outra falha. Apesar de não estar legalmente 
estabelecido, é mais fácil identificar o queijo através de 
designações como gordo ou meio-gordo, mas a maioria 
das marcas não o faz. Nenhuma amostra apresenta a 
data de embalamento ou de fabrico. Em caso de queixa 
ou de pedido de informação, é útil o telefone de contacto 
e endereço de e-mail o que, na maioria das vezes, não 
acontece. À excepção da Agros, todas as marcas revelam 
a origem do leite (de vaca).

Flamengo gostoso 
Escolhemos um painel de provadores de queijo flamen-
go para dar o seu veredicto. A prova foi realizada numa 
sala apropriada e os produtos apresentados de forma 
anónima, na mesma quantidade e temperatura. Os pro-
vadores foram unânimes em considerar que todas as 
amostras avaliadas merecem, no mínimo, uma nota boa 
na degustação. A Top Budget e o Terra Nostra distingui-

ram-se no aspeto e na textura, o Continente, no aspeto 
e no odor, e o Terra Vento, no aspeto.

menos 7 euros por quilo 
O preço do queijo flamengo fatiado oscila muito. A Bei-
radouro, uma das Melhores do Teste, é a mais cara: entre 
€ 11,45 e € 14,95 por quilo. Ao comprar uma das nossas 
Escolha Acertadas  (Top Budget, Dia, Auchan, Pâturages 
e Terra Vento) poupa € 7 por quilo face à Beiradouro. Em 
média, paga mais € 1 por quilo pela apresentação do 
queijo em fatias, em vez do tradicional formato em bola 
ou quarto. ¬

o nosso estudo denuncia uma 
fragilidade legislativa ao nível 
nacional e comunitário espe-

cífica para o setor dos queijos. Falta 
harmonizar e englobar em legislação 
nacional ou comunitária, a criar, outros 
parâmetros: definição, classificação, 
características e ingredientes autori-
zados. Em Portugal,há uma única nor-
ma orientativa, de 1985, bem como o 
Codex alimentarius. 
além disso, para o mesmo alimento,  
não se encontra estabelecido um valor 
relativo à aflatoxina m1. É necessário 
que a autoridade de segurança alimen-
tar e Económica  fiscalize e continue a 

controlar os níveis de aflatoxinas. Pe-
rante estas falhas, é incompreensível 
que um produto de grande consumo, 
como o queijo, esteja sujeito a tão pou-
cas regras. 
as nossas análises confirmam o fla-
mengo fatiado como um alimento sem 
problemas de higiene e conservação 
nas marcas avaliadas. mas ao nível 
nutricional, a quantidade de sal é um 
aspeto a melhorar. apesar de ser ne-
cessário para fabricar o queijo, é pos-
sível baixar o teor. Este controlo con-
tribuiria para uma menor ingestão de 
sal em Portugal, um dos países europeus 
que mais o consomem. 

Consumidores exigem

Entre o 
flamengo 
meio-gordo 
e o light, 
medimos um 
decréscimo 
calórico 
assinalável: 
de 319 para 
255 kcal por 
100 gramas 

319 kcal

100 g
255 kcal

100 g


