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Produtos sempre frescos, 
sem conservantes!

Leve o sabor 
artesanal da Itália 
para a sua cozinha





LINHA JERSEY

QUEIJO MINAS FRESCAL
Dê mais sabor a sua salada com o Queijo Minas 
Frescal Jersey. Com menos gordura, colesterol 
e sódio, ele é perfeito para pratos mais leves.
Peso líquido: 200 g.

MINAS PADRÃO

O tradicional gostinho do queijo de Minas ganhou 
uma versão sem lactose. Um queijo tão versátil 
quanto saboroso. Peso líquido: 300 g.

MINAS FRESCAL

A linha zero lactose é especial para quem tem 
dietas mais restritivas, mas não abre mão do 
autêntico sabor Vitalatte. Peso líquido: 200 g.

MOZZARELLINE

Sabor leve, textura macia e perfeito para 
saladas. Se você tem dúvida de um queijo ideal 
para dias mais quentes, vá de Mozzareline. 
Peso líquido: 200 g.

REQUEIJÃO ZERO LACTOSE

Cremoso e suave na medida, nosso Requeijão 
Zero Lactose é perfeito no café da manhã 
ou no lanche. Peso líquido: 200 g.

LINHA SEM LACTOSE

QUEIJO MINAS MEIA CURA
O Queijo Minas Meia Cura Jersey já é uma delícia 
quando consumido sozinho, mas fica melhor ainda 
derretido em cima de um hambúrguer suculento 
ou com um sanduíche quentinho.



LINHA TRADIZIONE

TRECCIA

A Treccia Vitalatte é uma linda e longa trança 
da original mozzarella italiana.
Peso líquido: 750 g•Peso drenado: 380 g.

SCAMORZA

Mozzarella seca, especial para 
ser derretida em pizzas e bruschettas.
Peso drenado: 380 g.

STRACCIATELLA

O recheio cremoso da Burrata. 
Peso líquido: 200 g.

SCAMORZA DEFUMADA

A Scamorza de mozzarella defumada traz 
em seu sabor um leve sabor de fumaça, 
característico dos queijos fortes italianos.
Peso drenado: 380 g.

CACIO CAVALLO

Este clássico queijo napolitano é  feito artesanalmente 
com massa filada, com consistência e sabor próximos 
aos do provolone.

MASCARPONE

Toda a cremosidade e sabor 
do "vero" Mascarpone italiano.  
Peso líquido: 200 g.

BURRATA

Originária da Puglia, a burrata tem uma 
saborosa camada exterior de mozzarella 
e o interior de mozzarella em filetes regados 
a creme de leite. Peso líquido: 200 g.

RICOTTA

Receita tradicional italiana, com alto valor 
nutritivo, de textura delicada e sabor suave. 
Peso líquido: 400 g.

MOZZARELLINE ALLA PANNA

Todo o sabor das tradicionais mozzarellines, 
agora mergulhadas no creme de leite fresco. 
Peso líquido: 300 g.

NODINI

Nossa mozzarelline feita artesanalmente 
em formato de nozinho. 
Peso líquido: 585 g•Peso drenado: 300 g.

RICOTTINE

Versão com mais cremosidade que 
a Ricotta, devido a uma pitada de creme 
de leite fresco. 
Peso líquido: 200 g.

SFOGLIA

Manta de mozzarella fresca, 
combina com recheios doces 
e salgados. Peso líquido: 250 g.

SFOGLIA

MOZZARELLINE

A clássica mozzarella fior di latte italiana.
MINI•PEQUENA•MÉDIA - Peso líquido: 250 g
GRANDE - Peso líquido: 280 g.

Uma linha tão tradicional quanto saborosa, feita para 
pessoas que não abrem mão do bom gosto. Aprecie 

o verdadeiro sabor da Itália.

a Ricotta, devido a uma pitada de creme 



LEITE INTEGRAL

Conteúdo: 1 litro.

LEITE 
DESNATADO

Conteúdo: 1 litro.
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MINAS 
FRESCAL

REQUEIJÃO 
CREMOSO 
TRADICIONAL

REQUEIJÃO 
CREMOSO 
LIGHT

MINAS 
FRESCAL 
LIGHT

MINAS 
PADRÃO 
LIGHT

LINHA MATINAL

Uma linha leve, saborosa e inconfundível, 
feita 100% com leite de búfala.

LINHA BÚFALA

MOZZARELA DE BÚFALA

Feita com leite de búfala fresco, apresenta 
alto teor nutricional e preserva o frescor 
da autêntica Mozzarela italiana.

MOZZARELLA DE BÚFALA – 
LANCHE

O mesmo sabor em um novo formato.

MINAS 
FRESCAL
DE BÚFALA

REQUEIJÃO CREMOSO DE BÚFALA

Cremosidade envolvente e sabor notável: assim 
é o Requeijão de Búfala, perfeito para aquele café 
da manhã autêntico.

RICOTA 
DE BÚFALA
Peso líquido: 200 g.

A linha ideal para quem não abre mão de um amanhecer 
feliz e saboroso. Comece o dia da melhor maneira com 

os nossos matinais. 

REQUEIJÃO 
CREMOSO 
TRADICIONAL

REQUEIJÃO 
CREMOSO 
LIGHT

MOZZARELA DI BUFALA NERA

Um jeito saudável e delicioso de surpreender 
seus convidados.



Produzido à mão,
feito com o coração.


