
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 6

PRODUTO TÍPICO COLONIAL
(GASTRONOMIA TÍPICA)

MUNICÍPIO: Rio do Oeste

Denominação do Prato Típico: QUEIJO.

Origem Étnica-Cultural:

Histórico do Prato Típico:
A  história  da  produção  de  queijo  vem  desde  o  princípio  dos  tempos  da  história  da 
humanidade  quando as  populações  começaram a  domesticar  animais  e  a  criar  rebanhos. 
Desta forma tinham fonte garantida quer de leite quer de carne. Quem sabe por mero acaso, 
não existem provas, o leite coalhou.

Com o advento das feiras e  mercados,  que começaram a marcar  presença por  volta  dos 
séculos XIV e XV, inicia-se um ciclo que se mantém ainda até aos nossos dias: as tradições e 
segredos das queijarias, desenvolvidas em regiões remotas começam a ser mais conhecidas 
ultrapassando a barreira da distância. No século XIX deu-se o grande "boom" no consumo do 
queijo, quando este viu a sua produção passar de uma linha de produção manual e artesanal 
para uma de cariz industrial. Paralelamente deu-se a maior revolução na concepção deste 
produto desde as suas origens: a pasteurização.

Ao longo dos tempos, o queijo evoluiu até aquilo que conhecemos nos nossos dias. Podemos 
deslocarmo-nos  a  uma  superfície  comercial  e  escolher  um queijo  estrangeiro  ou  um de 
produção artesanal feito a partir de leite cru.

Depois de tantos séculos de mudança, é indiscutível. O queijo tornou-se num produto de 
consumo de eleição com apreciadores espalhados pelos quatro cantos do mundo. 

Ingredientes Prato Original: Leite e sal.

Ingredientes Prato Adaptado: Os mesmos do prato original

Responsável pela Receita/Comercialização: RIOLAT – Alimentos LTDA

Local e Endereço de Comercialização: Estrada Geral Ribeirão Café, 145 – Rio do Oeste - SC

(47) 35430439

Possui Alvará de Funcionamento/Comercialização: sim

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: Horário Comercial, na sede da indústria de 
segunda a sexta feira.

Observações Gerais sobre o Prato Típico/Curiosidades:

Nome e Assinatura do Agente Cultural: JUDITE MOSER PISETTA

Data de Preenchimento do Formulário: RIO DO OESTE, 09/03/2006


