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O

Queijo Serra da Estrela - DOP é um queijo curado,
de pasta semimole, amanteigada, branca ou ligeiramente
amarelada, com poucos ou nenhuns olhos, obtido por
esgotamento lento da coalhada após coagulação do leite
de ovelha cru, estreme, pela acção do cardo (Cynara
cardunculus, L.) com um peso compreendido entre os 0,5
kg e os 1,7 kg.
O Queijo Serra da Estrela Velho - DOP é um queijo curado
de pasta semidura a extradura, ligeiramente quebradiça,
untuosa, de cor alanrajada/acastanhada, com poucos ou
nenhuns olhos, obtido por maturação prolongada (mínimo
de 120 dias) do Queijo Serra da Estrela efectuada na mesma
área geográfica e com um peso compreendido entre os 0,7
kg e os 1,2 kg.
O leite é proveniente de ovelhas da raça Bordaleira Serra
da Estrela e/ou Churra Mondegueira. Mantém a forma
tradicional de fabrico e revela características atribuíveis
ao leite e, portanto, à forma tradicional de maneio das
ovelhas.
O uso da Denominação de Origem obriga a que o queijo
seja produzido de acordo com as regras estipuladas no
caderno de especificações, o qual inclui, designadamente,
as condições de produção de leite, higiene da ordenha e
conservação do leite e fabrico do produto.
A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em
vigor, mencionando também a Denominação de Origem.
O Queijo Serra da Estrela deve ostentar a marca de
certificação aposta pela respectiva entidade certificadora.
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A área geográfica correspondente à produção do Queijo
Serra da Estrela abrange cerca de 3 119 km2 e compreende
os seguintes concelhos:
Todas as freguesias dos concelhos de Carregal do Sal, Celorico
da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas,
Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia.
Algumas freguesias dos concelhos de: Aguiar da Beira, Arganil,
Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.

Agrupamento de Produtores
ESTRELACOOP - Cooperativa dos Produtores de Queijo da Serra da
Estrela, CRL.
Parque Leilão de Gado - Apartado 21 - 6360 CELORICO DA BEIRA
Tel. +351 271 741 321 Tm. +351 968 603 562 Fax: +351 271 741 340
E-mail: estrelacoopqse@oninet.pt / estrelacoop@sapo.pt

Organismo Privado de Controlo e Certificação
BEIRA TRADIÇÃO - Certificação de Produtos da Beira, Lda.
Rua Ruivo Godinho - Urbanização Auto Mecânica, n.º 8 - r/c
6000-275 CASTELO BRANCO
Tel. +351 272 329 843 Tm. +351 966 916 491 Fax: +351 272 329 843
E-mail: bt@netvisao.pt

