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Programa: Curso Prático de Cura de queijos
- Duração: 4 dias - Encontro em 
Lyon dia 16 de outubro, domingo  
12h para partir de trem para 
Roanne. Finaliza na quinta feira 
dia 20 de outubro
- Locais: Saint-Haon-le-Chatel, 
Auvergne, Montbrison, Lyon
- Professores: Débora Pereira e 
Laurine Defond et equipe Mons
- Valor 2.300 € euros 
(hospedagem, transporte 
interno nos 4 dias do curso, café 
da manhã e almoço incluídos)

- Público alvo: alunos que já fazem ou já fizeram o curso de cura online Mons. 
- Participantes: máximo 6 alunos



Dia 1 - 17/10/2022 - segunda feira
8-12h  Ateliê prático de cura nas 
famílias MMCL, MPNC, MMCF e queijo 
de cabra
12h Ateliê de análise sensorial e 
almoço
14h - Avaliação do trabalho da manhã 
e explicação dos métodos de fichas de 
cuidados e protocolos de traçabilidade
15h Visitas explicativa das caves  de 
Saint Haon le Châtel
16h Visita do túnel da Collonges



6H30 - 19H
Visita na região de Auvergne 
para fabricação e ateliê de cura 
de queijo de denominação de 
origem protegida 
(saint-nectaire ou cantal, a 
confirmar)

Dia 2 - 18/10/2022 - terça feira



Dia 3 - 19/10/2021 - quarta feira
6H30 - 18h
Visita na região do Rhônes 
em fazenda orgânica que 
fornece leite para 
fabricação do queijo 
Fourme de Montbrison 
AOP e ateliê de fabricação 
e cura do mesmo queijo
Trabalho nas caves de 
Montbrison e visita da 
boutique Mons 
Montbrison



Dia 4 - 20/10/2022 Quinta feira

8h Ateliê prático de cura nas 
famílias MMCL, MPNC, MMCF e 
queijo de cabra.
12h Ateliê de análise sensorial e 
almoço túnel da Collonges.
14h - Questões e respostas sobre 
o curso e discussão dos projetos 
dos alunos com Jules Mons
16h Encerramento do curso e 
visita da loja Coquard.



Organismo de 
Formação

MONS FORMATION Le Chemin du Pré Normand 42 370 SAINT HAON LE 
CHATEL - SIRET : 48777100800017

Curso Cura de Queijos

Professor Débora Pereira, Laurine Defond e equipe Mons

Nome completo, 
email e telefone

Valor € 2.300 (Hospedagem e café da manhã e almoço incluídos - jantar não)

Datas do curso 17 a 20 de outubro de 2022

Condições de 
Anulação

Estou ciente que toda anulação deverá ser anunciada no mínimo 30 dias 
antes do primeiro dia do curso. Se esse tempo não for respeitado, 20 % do 
valor da formação será retido como tarifa de anulação.  Se anulação for 
feita em menos de 15 dias antes do curso não há reembolso.

Assinatura e data: ____________________________________________________

Ficha de Inscrição



Débora de Carvalho Pereira
+33 670896636 whatsapp 

debcarpecaseus@gmail.com

O pagamento pode ser feito por transferência bancária 
(dados ao lado), ou por cartão de crédito ou em dinheiro 
no primeiro dia de formação.


