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Queijos Especiais

                              á quase um século, REGINA vem aprimorando sua linha de produtos para oferecer o que existe  

                             de melhor no mercado.

                               Nestes mais de 98 anos de existência muita coisa mudou, mas o respeito pelo consumidor continua 

sendo a garantia que faz de REGINA uma das marcas mais reconhecidas e respeitadas do Brasil. Utilizando leite 

fresco de qualidade A, REGINA oferece queijos, manteigas, bebidas lácteas e leites selecionados que dão sabor 

e alegria à vida de seus consumidores.

Uma empresa tradicional e atualizada, que se mantém firme em seus princípios de qualidade e que está sempre 

trazendo novidades, como as novas embalagens, que deixam a família REGINA mais bonita e atraente.

Baby Gouda 
cód. 014 – 700 g
caixa com 7 unidades

O mesmo gouda com menos 
e menores buracos.

Gorgonzola Forma
cód. 041 – 3 Kg
caixa com 1 unidade

Antes um privilégio da nobreza italiana, deleita a todos 
no mundo inteiro. De paladar e aroma intensos, 
é consumido puro e usado na culinária sofisticada.

Gorgonzola
Cunha
cód. 040
250 g
caixa com
12 unidades

Edam 
cód. 012 – 1,8K g
caixa com 3 unidades

Um refinamento. Muitos buracos e sabor 
levemente adocicado.

Gruyère 
cód. 055 – 5,5 Kg – caixa com 1 unidade
cód. 037 – 11 Kg – caixa com 1 unidade

Sabor característico e pronunciado. Inconfundível!

Quartirolo 
cód. 015 – 600 g
caixa com 9 unidades

Macio, amanteigado, de sabor suave 
e delicado.

Itálico 
cód. 011 – 3 Kg
caixa com 2 unidades

Do refinado fondue ao tradicional
sanduíche, um só prazer.

Gouda 
cód. 013 – 3 Kg
caixa com 2 unidades

Na degustação com grandes vinhos
ou na cozinha sofisticada.

Emmental 
cód. 032 – 11 Kg
caixa com 1 unidade

Um clássico dos alpes suíços. Não pode 
faltar na hora de receber os amigos.

Camembert 
cód. 039 – 230 g
caixa com 8 unidades

Uma jóia de origem francesa. O delicado 
mofo branco presente na casca lhe dá um 
sabor inconfundível.

Brie Triângulo cód. 043 – 150 g
caixa com 12 unidades
Brie Forma cód. 044 – 1,1 Kg
caixa com 2 unidades

Origem francesa. Refinado, sinônimo de 
requinte. Por seu sabor marcante e versátil, 
é muito usado na alta culinária e, puro, 
acompanha frutas e vinhos brancos.

Brie Duplo Creme 
cód. 045 – 3,2 Kg
caixa com 1 unidade

O “crème de la crème” da tradição francesa 
de fabricar queijos. Paladar marcante, 
casca aveludada e interior supercremoso. 
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Linha Everyday

Parmesão Ralado 
cód. 054 – 50 g
caixa com 60 unidades
cód. 057 – 50 g
caixa com 120 unidades

cód. 064 – 100 g
caixa com 30 unidades
cód. 067 – 100 g
caixa com 60 unidades

O sabor Regina para uso na mesa 
e na cozinha.

Estepe 
cód. 007 – 7 Kg – caixa com 1 unidade
O parente refinado da família do queijo prato.

Prato Esférico 
cód. 001 – 1,8 kg  – caixa com 3 unidades

Levemente adocicado. Sofisticação no seu dia-a-dia.

Provolone 
cód. 030
650 g
caixa com 
8 unidades

Forte. Bem maturado.
Com o toque
característico dos 
defumados.

Requeijão 
cód. 079
410 g
caixa com 10 
ou 18 unidades

Tradição bem brasileira.
Com doces e na culinária.

Queijo Processado 
Sabor Provolone 
cód. 070
250 g
caixa com 
12 copos

Para pastas e canapés ou para 
mergulhar biscoitos e torradas.

Requeijão 
Cremoso 
cód. 077
250 g
caixa com 
12 copos

Para pastas e canapés
ou para mergulhar
biscoitos e torradas.

Manteiga Tablete e Pote 
cód. 085 – 200 g – caixa com 30 pacotes
cód. 088 – 200 g – caixa com 18 ou 30 potes

O mais tradicional produto Regina nas mesas brasileiras.

Queijo Prato 
cód. 002 – 470 g
caixa com 15 ou 24 unidades
cód. 004 - 900 g
caixa com 7 ou 12 unidades
cód. 005 - 2,3 kg
caixa com 3 unidades

No café, no sanduíche, no lanche
ou na merenda. Todo dia, toda hora.

Reino
cód. 020 – 1,25 kg – caixa com 3 unidades
cód. 021 – 325 g – caixa com 12 fatias

Um verdadeiro brasileiro. De sabor forte e inconfundível.

Cobocó 
cód. 003 – 750 g
caixa com 7 ou 12 unidades
cód. 033 – 375 g
caixa com 8, 14 ou 24 unidades

Para quem gosta de queijo prato com a maturação 
(cura) devida.

Mussarela 
cód. 034 – 470 g
caixa com 15 ou 24 unidades
cód. 036 – 2,3 kg
caixa com 3 unidades

Ingrediente indispensável em lanches
e pratos rápidos.

Queijo Minas 
cód. 010 – 530 g
caixa com 6 ou 10 unidades
cód. 009 – 410 g
caixa com 7, 12 ou 18 unidades

Sem soro. Sem buracos. Um minas para quem conhece queijo.

Coalho 
cód. 029 – 400 g
caixa com 12 
ou 24 unidades

Consistente e
saboroso.
Ideal para churrasco.

Creme de Ricota 
cód. 031 – 250 g
caixa com 12 unidades

Para agradar ao sabor do brasileiro, 
com baixos teores.
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Linha Everyday Light

Manteiga Pote Light 
cód. 090 | 200 g
caixa com 16 potes

A forma correta de apreciar 
o sabor sem passar da conta 
nas calorias.

Queijo Prato Light 
cód. 022 | 470 g
caixa com 15 ou  24 
unidades
cód. 025 | 2,3 Kg
caixa com 3 unidades

A forma correta de apreciar o sabor 
sem passar da conta nas calorias.

Creme de Leite Light 
cód. 083 | 250 g
caixa com 27 unidades

A forma correta de apreciar o sabor 
sem passar da conta nas calorias.

Mussarela Light 
cód. 035 | 470 g
caixa com 15 ou 
24 unidades
cód. 065 | 2,3 Kg
caixa com 3 unidades

A forma correta de apreciar 
o sabor sem passar da conta 
nas calorias.

Requeijão Light 
cód. 078 | 410 g
caixa com 10 ou 18
unidades

A forma correta de apreciar 
o sabor sem passar da conta 
nas calorias.

Atendimento ao consumidor: www.regina.com.br   |   Caixa Postal 210   |   35001-970   |   Governador Valadares   |   MG

Ricota Zero
cód. 027
600 g
caixa com 
10 unidades

Para uso culinário em 
dietas restritivas às 
gorduras.

Leite Zero A+D+E 
cód. 110
1 litro
caixa com 
12 unidades

Leite sem gordura
acrescido de vitaminas 
essenciais.

Leite Desnatado 
Zero 
cód. 109
1 litro
caixa com 
12 unidades

Toda a gordura natural
do leite foi retirada.
Os demais nutrientes
permanecem.

Linha Everyday

Linha Zero

Achocolatado 
cód. 111
200 g
caixa com 
27 unidades

O sabor irresistível do 
chocolate, perfeito para 
o lanche das crianças.

Leite UHT 
Integral Total 
cód. 107
1 litro
caixa com 
12 unidades

O leite integral.
Como a Natureza
o criou.

Requeijão 
Sabor Gruyère 
cód. 071 – 250 g
caixa com 8 potes
cód. 072 – 120 g
caixa com 16 potes

Sabor francês, 
textura brasileiríssima.

Ricota Fresca 
cód. 028
600 g
caixa com 
10 unidades

Na culinária criativa.
A serviço da sua 
imaginação.

Leite 
Condensado 
cód. 081
395 g
caixa com 
24 unidades

Novidade, embalagem 
prática e exclusiva: 
uma delícia!

Queijo 
Cottage 
cód. 038
250 g
caixa com 
12 unidades

Irresistível! 
Você vai se apaixonar.

Creme de Leite 
UHT 
cód. 082
200 g
caixa com 
27 unidades

Garantia de qualidade na 
culinária ou na sua mesa.

Leite em Pó Integral
cód. 497 – 200 g
fardo com 50 unidades
cód. 597 – 400 g
fardo com 25 unidades

A forma  mais prática de levar
consigo o verdadeiro sabor do leite.


