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VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG: artikel 5 ( ) artikel 17 (X)
BOB (X)
BGA ()
Nationaal nummer van het dossier: 44/94
1.

Bevoegde nationale instantie:
Naam: IMAIAA -Lissabon - Portugal
Tel.: 3876262
Fax: 3876635

2.

Groepering die de aanvraag indient:
a)
b)

Naam:
Adres:

c)

Aangeslotenen:

Évoramel - Cooperativa de Apicultores do Alentejo CRL
Travessa do Mira, 5
7003 Évora
producent/verwerker (x) / andere ()

3.

Naam van het produkt:

4.

Type produkt: Honing

5.

Beschrijving van het produkt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Honing uit Alentejo

Naam: Honing uit Alentejo
Beschrijving: Onder honing uit Alentejo worden verstaan de eenbloemige honingsoorten
van rozemarijn, eucalyptus, sinaasappelboom en slangekruid, en de meerbloemige honing.
Geografisch gebied: Omvat de gemeenten Alandroal, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja,
Borba Cuba, Estremoz, Elvas, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Montemor-o-Novo,
Mora, Moura, Mourao, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz en Serpa.
Oorsprong van het produkt: Door gebruik gewettigd, met name gelet op historische
geschriften waarin wordt verwezen naar dit produkt (honing genoemd als koopwaar in de
ruilhandel).
Toegepaste werkwijze: Produktie, winning en verpakking van de honing dienen in de
regio plaats te vinden. Voor verdere details wordt verwezen naar de Specificatie.
Verband met het geografische gebied: Dit natuurgebied is rijk aan nectarhoudende planten.
Uit de nectar wordt honing gewonnen met een uitzonderlijk aroma en aangename smaak,
met zachte kleuren, van doorzichtig geel tot amber, die de specifieke bodemgesteldheid
en klimaat weerspiegelen.
Controle: Naam:
Apoque - Associacao de Produtores de Queijo de Évora
Adres:
Largo Alexandre Herculano 8
7000 Évora
Etikettering: Honing uit Alentejo - Oorsprongsbenaming.
Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan (eventueel) : D.L. nr.
131/85 van 29 april.

IN TE VULLEN DOOR DE COMMISSIE
Nummer EEG: VIBI4/PO/0252/24.01.94
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