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Entrevistada: Lorena Kopsch Glatz (Rio da Luz) Data: 11/12/2019. 

Nome: Kochkäse.  

  

O que é: É um queijo fundido típico local.  

Onde está: Nas casas dos moradores do Conjunto Rural do Rio da Luz e do Testo Alto.  O 

registro foi realizado na casa de dona Lorena Kopsch Glatz: Rodovia Municipal JGS, 489, Rio 

da Luz, Jaraguá do Sul – SC. 682025 E / 7059166 S. 

Períodos importantes: O kochkäse é servido em aniversários, festas de rei e rainha, e outras 

festividades, além de estar presente cotidianamente na mesa de quase todas as famílias da 

região.    

História: O kochkäse é considerado tão importante para a comunidade, que as prefeituras 

dos municípios de Blumenau, Pomerode, Indaial, Timbó, Benedito Novo e Gaspar, em 

parceria com a Universidade Regional de Blumenau (FURB), e a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) entraram com Processo de 

Solicitação de Registro do “Modo de saber fazer do queijo kochkäse da Região do Vale do 

Itajaí”1. O objetivo é preservar este fazer tradicional, via registro como bem cultural de 

natureza imaterial junto ao IPHAN2. Outro objetivo é o da “sustentabilidade dos pequenos 

agricultores que, desde o início da colonização alemã, produzem o queijo para seu sustento 

 

1 “Modo de fazer queijo kochkäse pode se tornar bem cultural imaterial: Processo de registro será 
entregue em solenidade marcada para a próxima sexta-feira. Notícia disponível em < 
https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/secretaria-de-desenvolvimento-economico/sedec/modo-
de-fazer-queijo-kochkse-pode-se-tornar-bem-cultural-imaterial80 > Acesso em 19/02/2020.   

2 “02/06/2017 - Oficializado ao IPHAN pedido de registro do kochkäse “Disponível em < 
http://www.furb.br/web/1704/noticias/arquivo/2017/06/oficializado-ao-iphan-pedido-de-registro-do-
kochkase/6288> Acesso em 19/02/2020.    

https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/secretaria-de-desenvolvimento-economico/sedec/modo-de-fazer-queijo-kochkse-pode-se-tornar-bem-cultural-imaterial80
https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/secretaria-de-desenvolvimento-economico/sedec/modo-de-fazer-queijo-kochkse-pode-se-tornar-bem-cultural-imaterial80
http://www.furb.br/web/1704/noticias/arquivo/2017/06/oficializado-ao-iphan-pedido-de-registro-do-kochkase/6288
http://www.furb.br/web/1704/noticias/arquivo/2017/06/oficializado-ao-iphan-pedido-de-registro-do-kochkase/6288
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e fonte de renda” (FURB, 2017)3.  Recentemente saiu a Portaria SAR nº 15/2020, de 

27/05/2020, da Secretaria De Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, 

que regulamenta a produção do kochkäse. 

Significados: Expressão cultural local.   

Descrição: É um queijo fundido, utilizado para “chimiar” o pão. 

Etapas: Faz-se o queijinho (como chamam a coalhada) e a manteiga. Depois, coloca-se o 

queijinho em uma panela com manteiga derretida e deixá-lo também derreter. Em seguida 

coloca-se um pouco de leite para cozinhar, mexendo até que derreta por completo.  

Pessoas envolvidas: Para a produção do prato, basta uma pessoa.  

Materiais, objetos, acessórios e/ou vestimentas associados: Utensílios de sozinha 

(bacias, talheres, pias), forno, fogão, ingredientes. 

Modos de Fazer ou Técnicas: Deixar coalhar o leite, naturalmente (processo de coagulação 

do líquido, expondo-o a temperatura ambiente de 1 a 2 dias). A partir dessa condensação, 

separar o soro, que fica na parte debaixo do recipiente, e a nata (leite em uma textura mais 

densa e macia) que fica por cima. A seguir, recolher a nata mais grossa e colocá-la numa 

panela para esquentar. Não precisa deixar ferver. Depois, misturar uma colher de bicarbonato 

de sódio, pondo esta massa num pano para escorrer por 12 horas. Isto vai virar coalhada, ou, 

queijinho, como chamam. Com o queijinho pronto, colocar em uma panela 3 colheres 

manteiga para derreter. Depois misturar o queijinho e esperar começar a fundir. Em seguida, 

acrescentar leite e mexer até ficar completamente dissolvido. Tem que derreter totalmente, 

até obter uma massa lisa e elástica. Colocar em um pote para esfriar. Deve-se deixar esfriar 

para consumir.  

Expressões corporais e orais: Inexistentes. 

Produtos e suas principais características: O queijo é bastante apreciado na região.  

Estrutura e recursos necessários: Fogão, cozinha, ingredientes para a massa e o recheio, 

formas, utensílios de cozinha. 

Transmissão do saber: Conta que aprendeu a fazê-lo com sua mãe, mas também com as 

outras mulheres nas festas. 

 

3 Reportagem da SlowFood Brasil, disponível em https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-
gosto/produtos-do-brasil/1138-kochkaese Acesso em 19/02/2020. 

https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1138-kochkaese
https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1138-kochkaese
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Avaliação e Recomendações: Sugere-se a divulgação no livro de cultura imaterial, produto 

do programa de Gestão aos Bens Culturais Tombados e Valorados na Área de Implantação 

da Linha de Transmissão 525 Kv Blumenau – Curitiba Leste.   


