OVOS E LATICÍNIOS
ovos e produtos com ovos
ovos
ovos inteiros
ovos galinha
ovos pata
ovos gansa
ovos cordoniz
ovos de cordoniz comum
ovos de cordoniz japonesa
outras aves produtoras de ovos
ovos de peru
ovos de gaivota
ovos de meu
ovos de ema/ nandu
ovos de avestruz
outras aves produtoras de ovos não mencionadas
noutras posições
produtos líquidos de ovo
ovo líquido inteiro
ovo líquido inteiro de galinha
ovo líquido gema
ovo líquido gema de galinha
ovo líquido clara
ovo líquido clara de galinha
ovos processados
ovo em pó
ovo de galinha inteiro mexido, desidratado
gema de ovo de galinha, desidratado
clara de ovo de galinha, desidratado
produtos de ovo preparados
ovos cozidos
ovos estrelados
ovos escalfados
preparado para rolinhos primavera
leite e laticínios
leite, soro e nata
leite
gado bovino leiteiro
vacas leiteiras
leite de vaca, UHT, ultrapasteurizado
leite de vaca, gordo
leite de vaca, meio-gordo
leite de vaca, magro
leite de búfala americano
leite de tembadau, boi-de-java
leite de búfala europeu
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leite de gaial
leite de iaque (doméstico)
leite de zebu
leite de búfalo-asiático
leite de ovinos
leite ovelha
leite de muflão (de criação)
leite de cabra
leite de equídeos
leite de égua
leite de burra
outro leite
leite de camelo-bactriano
leite de dromedários
leite de alce
leite de rena
leite de outros animais produtores de leite
leite materno
leite aromatizado
nata e produtos de nata
nata, normal
nata com outros ingredientes
nata em spray
soro de leite
soro de leite, doce
soro de leite, coalhado
soro de leite aromatizado
leitelho
leite de manteiga, leite batido
leite de manteiga fermentado e homogeneizado
leite ou nata fermentados
produtos lácteos fermentados
iogurte
iogurte, leite de vaca
iogurte, leite de vaca, natural
iogurte, leite de vaca, aromatizado
iogurte, leite de ovelha
iogurte, leite de ovelha, natural
iogurte, leite de ovelha, aromatizado
iogurte, leite de cabra
iogurte, leite de cabra, natural
iogurte, leite de cabra, aromatizado
bebidas de iogurte, adoçadas e/ ou aromatizadas
produtos de soro de leite tradicionais
kefir, quefir
kumis, koumys
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leite fermentado nórdico tradicional
långfil
filmjölk
viili
produtos lácteos tradicionais aromatizados
bebidas de leite probiótico
leite inoculado com lactobacilos acidófilos, leite
acidófilo
produtos de creme de leite, nata ácida
creme azedo
crème fraîche e outras variantes leves de creme
de leite
creme de leite aromatizado
leites e pós-lácteos concentrados
leite e lácteos concentrados
leite evaporado (líquido, sem açúcar)
leite condensado (às vezes com adição de
açucares)
outros lácteos concentrados
leite e lácteos em pó
leite em pó
leite em pó, gordo
leite em pó, magro
nata em pó
soro de leite em pó
outros lácteos em pó
queijos
queijo fresco
cottage
mascarpone
mozzarella
quark
requeijão
ricotta
Skyr
diversos queijos não curados
queijo urda
queijo boilie
queijo burrata
queijo chèvre fresco, queijo de cabra fresco
queijo de natas coalhadas
queijo crescenza
queijo juustoleipa
queijo mizithra
queijo triple creme
queijo creme
queijo branco salgado (tipo feta e similar)
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queijo branco salgado pasta mole (tipo feta)
queijo feta
halloumi
queijo telemea
queijo branco salgado pasta dura (tipo ricotta
salada)
queijo ricotta salada
queijo curado
queijo curado - pasta mole
queijo pasta mole curado - casca lavada (tipo
limburger)
queijo époisses
queijo langres
queijo limburger
queijo munster, musnster-géromé
queijo de Serpa
queijo da Serra
queijo de Azeitão
queijo de taleggio
queijo vacherin mont d'or
queijo wynendale
queijo de pasta mole curado - casca mole (mofo
branco) (tipo brie, camembert)
queijo brie
queijo camembert
queijo chaource
queijo chèvre
queijo coulommiers
queijo dunbarra
queijo garrotxa
queijo pouligny-saint-pierre
queijo saga
queijo saint marcellin
queijo de pasta mole curado com mofo azul (tipo
bavarian, azul de graven)
queijo cambozola
queijo azul castello
queijo azul de graven
queijo cashel clue
queijo de pasta mole curado com mofo branco e
azul (tipo cambozola)
queijo de pasta macia curado com casca natural e
outros queijos de pasta mole curados
queijo banon
queijo fleur de maquis
queijo hazer
queijo robiola
queijo de pasta dura curado
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queijo de pasta semidura (tipo gouda e edam)
queijo de abondance
queijo de appenzeller
queijo de arzúa
queijo asiago
queijo baita friuli
queijo beaufort
queijo bica
queijo bra
queijo bundnerkase
queijo Butterkäse, queijo manteiga
queijo caerphilly
queijo cantal
queijo carrigaline
queijo cheshire
queijo chimay
queijo cornish yarg
queijo havarti
queijo danbo
queijo derby
queijo double gloucester
queijo doux de montagne
queijo edam
queijo esrom
queijo fontina
queijo brunost, queijo castanho
queijo gouda
queijo graddost
queijo herrgårdsost
queijo hushållsost
queijo ibores
queijo jarlsberg
queijo kasseri
queijo kurpianka curado
queijo lancashire
queijo lappi
queijo leicester
queijo lubelski
queijo maasdam
queijo le marechal
queijo mimolette
queijo morbier
queijo morski
queijo nagelkaas
queijo de Nisa
queijo nøkkelost
queijo oltermanni
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queijo ossau-iraty
queijo passendale
queijo piacentinu
queijo podlaski
queijo prastost
queijo provolone
queijo raclette
queijo raschera
queijo saint nectaire
queijo saint paulin
queijo São Jorge
queijo de Castelo Branco
queijo scamorza
queijo curado gouda
queijo tete de moine
queijo tetilla
queijo tilsit
queijo toma piemontese
queijo tomme de savoie
queijo torta del casar
queijo trappist
queijo tronchon
queijo turunmaa
queijo vacherin fribourgeois
queijo vasterbotten
queijo vignerons
queijo wensleydale
queijo white stilton
queijo pasta dura (tipo cheddar, emmental)
queijo graviera envelhecido
queijo cacio di fossa
queijo canestrato pugliese
queijo castelmagno
qeijo cheddar
queijo coolea
qeijo emmental
queijo de évora
queijo gruyere
queijo hoch ybrig
queijo ibérico
queijo idiazabal
queijo kefalotyri
queijo leyden
queijo lincolnshire poacher
queijo mahón
queijo majorero
queijo montasio
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queijo monte veronese
queijo de murcia
queijo pecorino toscano
queijo roncal
queijo samsoe
queijo schabziger
queijo pasta dura extra (tipo parmesão, grana)
queijo afuega'l pitu
queijo bitto della valtellina
queijo caciocavallo
queijo comté
queijo fiore sardo
queijo formai de mut
queijo grana padano
queijo manchego
queijo parmesão, parmigiano reggiano
queijo pecorino romano
queijo ragusano
queijo san simon
queijo sbrinz
queijo ubriaco
queijo zamorano
queijo curado duro - mofo azul
queijo azul d'auvergne
queijo azul de gex
queijo cabrales
queijo fourme d'ambert
queijo de gamonéu
queijo gorgonzola
queijo monje picon
queijo roquefort
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queijo shropshire blue
queijo stilton
queijo valdeon
queijo curado duro casca mole (mofo branco) ou
casca lavada
queijo amarelo
queijo ardrahan
queijo buche de chevre
queijo gubbeen
queijo livarot
queijo pont l'evêque
queijo reblochon
queijo curado duro com ervas, especiarias ou
outros ingredientes adicionados
queijo processado e para barrar
queijo processado em formato cunha e similar
queijo processado, para fatiar
queijo processado, para barrar
outro queijo processado
casca do queijo
gorduras e óleos animais e vegetais
emulsões de gordura e gorduras misturadas
manteiga
margarinas e similar
margarina tradicional
margarina mista
gorduras/ margarinas vegetais funcionais
mistura de óleos e gorduras
mistura de óleos e gorduras para fritar
mistura de manteiga e margarina
reduções e gorduras alimentares e similar

