
boursin em conserva
queijo cremoso em formato de bolinhas,

conservado no azeite de oliva, 
óleo de girassol e temperado com ervas 

do sítio e pimenta rosa 

va l idade  90 d ias

boursin pasta
com receita de origem francesa, 

este é um queijo de sabor marcante 
e textura cremosa. 

va l idade  30 d ias

avecuia

va l idade  45 d ias

homenagem ao rio de mesmo nome que passa 
na região de porto feliz, o avecuia é um queijo 

da família do “camembert”. é cremoso por
dentro e tem a casca branca e aveludada.

peça de cerca de 300g  - r$ 40

porã
receita da casa, o porã é feito a partir 

do boursin e maturado com mofo branco, o mesmo
do “camembert”. o resultado é um queijo cremoso 

com sabor levemente ácido e marcante.
significa “aquele que contém beleza”, em tupi-guarani.

va l idade  30 d ias
peça com cerca de 160g  - r$ 25

peça com cerca de 250g  - r$ 45

embalagem de 160g  - r$ 25

doce de leite
ideal para quem gosta de sobremesas menos adocicadas
nosso doce de leite é feito com metade do açúcar usado

em similares industriais. O leite de ovelha confere
um sabor especial.

va l idade  30 d ias
embalagem de 200g - r$ 25

queijo fresco
um clássico brasileiro, 

o frescal de ovelha tem textura suave 
e sabor levemente adocicado

va l idade  15  d ias

embalagem de 250g - r$ 20

embalagem de 250g - r$ 15

embalagem de 250g  - r$ 25

coalhada
inspirada nas receitas milenares do oriente médio 
onde se faz coalhada com leite de ovelha, nossa 

coalhada tem textura cremosa e acidez marcante

va l idade  40 d ias
embalagem de 200g  - r$ 20

iogurte
é o clássico iogurte tipo grego, que 

originalmente é feito com leite de ovelha.
possui textura cremosa e sabor inigualável

va l idade  15  d ias
/    embalagem de 400g - r$ 15embalagem de 120g  - r$ 6

guaianá
homenagem aos antigos habitantes da região 
de porto feliz, o guaianá é maturado por cerca 

de 45 dias em prateleiras de madeira na caverna 
construída em um antigo silo na propriedade.  

possui sabor suave e casca rústica.
peça de cerca de 200g  - r$ 30

va l idade  90 d ias

araritaguaba
inspirado no “peccorino”, o queijo é maturado 

entre 10 e 12  meses na caverna do sítio. 
araritaguaba é como se chamava a região 

de porto feliz antes da chegada dos portugueses. 

va l idade  90 d ias

lista de produtos

queijos maturados

queijos frescos

ricota
cremosa, levemente ácida e com alto teor de albumina 
(proteína de fácil absorção, presente no “whey protein”)

va l idade  10 d ias
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