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REGULAMENTO (CEE) N° 2081/92 DO CONSELHO
PEDIDO DE REGISTO /ART. 17°

DOP (X)

IGP ( )

N° NACIONAL DO PROCESSO: 93/2
1. SERVIÇO COMPETENTE DO ESTADO-MEMBRQ:
Ministère de la Région Wallonne,
Direction Générale de rEconomie et de 1'Emploi,
Direction de rAgriculture,
Avenue Prince de Liège, 7
B-5100 JAMBES
(BELGIQUE)
Tel.: (081) 32 12 86
Fax: (081) 30 64 34
2. AGRUPAMENTO REQUERENTE:
Association des négociants en fromage Herve origine
rue de Gorhez, 77
B-4880
AUBEL (Belgique)
A associação é formada por produtores e profissionais da maturação dos queijos.
3. NOME DO PRODUTO: Fromage de Herve
4. TIPO DE PRODUTO: Queijo de pasta mole, de crosta lavada.
5. DESCRIÇÃO DO CADERNO DE OBRIGAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES:
a)

Nome do produto: Queijo de Herve.
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b)

Descrição do queijo de Herve:
O queijo de Herve é um queijo de pasta mole, de crosta lavada, obtido a partir de
leite de vaca cru ou pasteurizado e fabricado segundo os processos tradicionais da
região de Herve. Apresenta uma forma cúbica ou paralelipipédica e um peso líquido
de 50, 100, 200 ou 400 gramas.
A estrutura interna do queijo é homogénea, firme e untuosa, com um teor de matéria
gorda, em relação à matéria seca, de pelo menos 45%. Por corte do queijo Herve,
a pasta sob a crosta é mais untuosa, o sabor mais maduro, diminuindo o grau de
maturação para o centro.

c)

Área geográfica:
A área geográfica de produção e maturação é delimitada a sul pelas regiões de
Vesdre e de Ourthe, a oeste pelo rio Meuse, a norte pela fronteira holandesa e a leste
pela fronteira alemã, excluindo as comunas fouronnaises, onde a produção de queijo
de Herve não tem qualquer significado.

d)

Historial do queijo de Herve:
O queijo de Herve é fabricado desde o século XV nas quintas da região de pastagens
situada em torno da cidade de Herve. O queijo de Herve é o resultado de uma
pesquisa efectuada no final da Idade Média pelos produtores de gado que pretendiam
conservar até ao princípio do Inverno produções excedentárias de leite fermentando
a tradicional coalhada (queijo branco). No tempo de Carlos V foi proibida a
exportação de trigo para os Países Baixos, pelo que, em meados do século XVI, as
pessoas da região de Herve viram-se obrigadas a transformar uma parte das suas
terras em pastagens. Foi a partir desta época que a produção de queijo se
diversificou, orientada para o mercado local e para a exportação em grande escala.
Em função das variantes, que não afectam, no essencial, a sua especificidade, os
queijos de Herve eram conhecidos sob as designações "remoudous" (duplo creme
cuja receita foi definida em 1512) ou "quatre saisons", "bizeux", etc.

e)

Método de obtenção: (receita tradicional de fabrico)
- terminada a ordenha das vacas, as vasilhas do leite são reunidas num local quente
e despejadas numa cuba com paredes oblíquas onde se efectua a coagulação do
leite;
- hora e meia após a adição do coalho que provoca a coagulação, a coalhada é
cortada em quatro pedaços. Quinze minutos mais tarde, o leite coagulado é
cortado em pequenos pedaços do tamanho de avelãs;
- dessoragem: o soro é separado da coalhada;
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- quando a coalhada está suficientemente coagulada, é vertida entre pranchas de
madeira para dar forma ao queijo. As placas de coalhada assim formadas são
ligeiramente prensadas e viradas após algumas horas; são viradas 4 a 5 vezes por
dia durante dois dias e, por último, cortadas em cubos de coalhada que são de
novo enformados nas pranchas. O cubos de coalhada são salgados e vendidos
alguns dias mais tarde aos responsáveis pela maturação;
- a maturação é realizada em caves húmidas, onde os cubos de coalhada são
dispostos sobre pranchas e regularmente lavados, 2 ou 3 vezes por semana nos
primeiros quinze dias e uma vez por semana após este período. Sob a acção dos
fermentos específicos da região, os cubos de coalhada cobrem-se de uma crosta
castanha, ligeiramente rosada.
e)

Especificidade do queijo e a sua relação com a região
- Factores humanos
O fabrico e a maturação do queijo constitui uma tradição secular que se perpetua
de geração em geração, passando a receita ancestral de mãe para filha. Cada
produtor tem as suas vacas, os seus pastos e os seus segredos de fabrico que
conferem ao queijo um bouquet característico.
A técnica de maturação permite obter um queijo "curado", "curado no interior" ou
"uniformemente curado", que tem a vantagem de prevenir o amolecimento lateral;
- Factores naturais
1. A REGIÃO
O planalto de Herve compreende cerca de quarenta aldeias e pequenos lugares,
dispersos por várzeas plantadas de macieiras e pereiras, rodeadas de sebes
típicas da região. O clima, os 200 metros de altitude e o solo argiloso e calcário
influenciam directamente as pastagens do planalto de Herve.
2. O LEITE
A composição do leite (elevado teor de proteínas) e os fermentos naturais que
abundam no leite cru caseiro utilizado para o fabrico tradicional estão
estreitamente associados às pastagens da região.
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3. AS CAVES
O clima das caves de maturação da região de Herve, por vezes talhadas na rocha
calcária da região, desempenha um papel fundamental: a temperatura e a
humidade destas caves favorece o desenvolvimento dos fermentos que conferem
ao queijo curado um sabor característico. Esta flora microbiana comporta,
designadamente, leveduras e bactérias específicas da região (Brévi-Bactérium
linens). Estes microrganismos encontram-se presentes na atmosfera, nas paredes
das caves e na água utilizada para lavar os queijos e as pranchas. A inoculação
da flora nos cubos de coalhada é exclusivamente natural, não sendo utilizados
quaisquer fermentos normalizados frequentemente utilizados nas produções
industriais. Para curar um queijo de Herve doce são necessárias 5 a 6 semanas;
para um picante, dois meses.
g)

Estrutura de controlo:
O controlo do respeito do caderno de especificações e obrigações é assegurado por
PROMAG a.s.b.l. (rue du carmel, 1 em 6 900 MARLOIE), organismo certificador
aprovado pela região da Valónia, desde 18 de Julho de 1991, para emitir a marca de
qualidade valã, a denominação de origem local e a denominação de origem valã. Está
em curso de acreditação pela EN 45000.

h)

Rotulagem:
A marca de qualidade colectiva "Herve origine" (anexo 1), colocada à disposição de
todos os membros da associação, foi objecto de uma protecção de marca parta o
Benelux em 20 de Novembro de 1987 (Departamento de registos de Haia).
A denominação de origem local "Queijo de Herve" só pode ser aposta em queijos
produzidos e curados na área geográfica delimitada supra.

i)

Exigências nacionais:
A protecção legal assenta no Decreto Ministerial de 30 de Abril de 1938 que
organiza o controlo oficial e facultativo do queijo de Herve. Embora ainda esteja em
vigor, esta legislação está bastante ultrapassada pela prática, tanto em termos de
qualidade com em termos de origem.
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Os produtores e os responsáveis pela maturação conformam-se actualmente ao
Regulamento estatutário de utilização e de controlo da denominação "Queijo de
Herve" e da marca de qualidade colectiva "Herve d'origine". Este regulamento define
o produto, a área de produção e as características dos queijos, a saber, o peso, a
forma, o teor de matéria gorda, a estrutura da pasta e a embalagem.
O leite utilizado para o fabrico do queijo provém da área geográfica delimitada, a
saber, o planalto de Herve.

A PREENCHER PELA COMISSÃO
CEE:G/B/0312/940125
Data de recepção do processo completo: 12/03/1996
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