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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: 52/94
1.

2.

Bevoegde nationale instantie:
Naam: LMAIAA - Lissabon - Portugal
Telefoon: 3876262

Fax: 3876635

Groepering die de aanvraag indient:
a)
Naam:
Sulpar - Producao e Comercializacao de Produtos AgroPecuarios Ltd.
b)
Adres:
Rua Capitao Joao Francisco de Sousa 33
7800 Beja
c)

Aangeslotenen: producent/ verwerker (x)/andere ( )

3.

Naam van het produkt: Serpa-kaas.

4.

Type produkt: Schapekaas

5.

Beschrijving van het produkt:

a)

Naam: Serpa-kaas.
b)
Beschrijving: kaas met harde korst, met halfzacht, romig kaasdeeg en met weinig
of geen gaten.
c)

Geografisch gebied: de gemeenten Mértola, Beja, Castro Verde, Almodóvar,
Cuba, Ourique, Moura, Serpa, Vidigueira, Aljustrel, Ferreira do Alentejo en
Alvito, en de deelgemeenten Colos en Vale de Santiago in de gemeente Odemira,
de deelgemeenten S. Domingos, Alvalade en Abela in de gemeente Santiago do
Cacém, de deelgemeente Azinheira dos Barros in de gemeente Grandola en de
deelgemeente Torre in de gemeente Alcacer do Sal.

d)

Oorsprong van het produkt: door het gebruik gewettigd, met name gelet op
verschillende publikaties en de ambachtelijke bereidingswijze van deze kaas, die
al sinds mensenheugenis bestaat.

e)

Toegepaste werkwijze: door langzaam uitlekken van de wrongel na stremming
van rauwe pure schapemelk, door de werking van een infusie van kardoen (Cynara
candunculus, L) en afkomstig uit dit specifieke gebied.

f)

Verband met het geografische gebied: door de bodemgesteldheid en het klimaat
van dit deel van Alentejo zijn er uitgestrekte natuurlijke weidegronden ontstaan,
die de melk van deze schapen, en dus de kaas, een unieke smaak geven.
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g)

Controle Naam:
Adres:

Associacao Criadores de Ovinos do Sul
Rua Cidade de S. Paulo
Apartado 296
7801 Beja

h)

Etikettering: Serpa-kaas - gecontroleerde oorsprongsbenaming.

i)

Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan
(eventueel): D.R. 39/87 van 29 juni en Portaria nr. 73/90 van 1 februari.

IN TE VULLEN DOOR DE COMMISSIE
Nummer EEG: VI.BI.4/PO/0260/24.1.94
Datum van ontvangst van het dossier bij de EEG: ../../..
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