
la formatgeria

projecte emmarcat dins un cicle pedagògic de producció 
artesana de formatge de cabra

cabres formatge
Cabra de raça Alpina Francesa, adaptada a llocs 

amb altitud i a un clima fred i humit. 
Alçada entre 60-70cm i 60-80kg de pes. 

Projecte actual 
10 femelles / 2 bocs / 3 cries

Projecte futur
 61 femelles / 2 bocs / 59 cries 

Formatge madurat i mató. 
Formatge de quallada enzimàtica formant un 

formatge madurat que es pot vendre des dels 3 
mesos fins als 2 anys. 

Projecte futur
llet : 22L/any

formatge: 1.500 kg/any

75-80 produint llet
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utilització de 
llenya com a 
combustible

(evitar que les cendres entrin 
en contacte amb la llet)

capacitat: 4-5 cabres
1,5L/cabra/dia

1cop/dia
7mesos/any

22.000L/any

emmagatzematge llet
període <48h

2º - 4ºC

corral

sala munyir

sala tanc de llet

sala producció

3mesos - 2 anys

1h          2cops / dia
700g de gra + herba + palla

4,5-8L / dia

material: abeuradors
    restrells
    menjadora 60cm

material: 2 tancs de 40L
    menjadora

material: 1 tanc de 400L 
    (elevat)
    escala

material: 1 olla de 400L (elevat)
    olla manipulada   
      previament amb  
      llenya a l’interior,  
    habilitada   
       per a l’escalfament de  
    la llet.

madurat
escalfar llet

45min
32º-36ºC

+ 
afegir 

quall i ferments

mató
escalfar llet a 90ºC

es deixa refredar a 38ºC
+ 

afegir quall 
45min

tall de quallada
eliminació del xerigot/

serum

material: 1lira

pressió progressiva 
0,5-10kg

apilar motlles
(continua eliminació del 

xerigot)

material: taula de treball 
   (acer inox)
   motlles metàlics

salat del formatge
realitzat a mà

(completa l’assecatge, eliminació 
del xerigot dins del formatge, 

afavoreix la formació de la crosta 
i és un potenciador d’aromes i 

sabors)

material: taula de treball 
   (acer inox)

cambra maduració

12ºC
Hr: 85-95%

voltejat
a. pasta tova: cada dia

b. pasta premsada: 2veg/setmana

material: cambra frigorífica
   prestatgeries

espai final / aula

etiquetatge finalmaterial: taula de treball
   

+
aula d’entorn rural
lavabos (2 sexes i minus.)

35-40m2

el procés

cambra maduració

requeriments

Formatgeria
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tutors: Núria Salvadó + Roger Tudó

meri mensa + aina santanach
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