VI/9470/95-PT
REGULAMENTO (CEE) N° 2081/92 DO CONSELHO
PEDIDO DE REGISTO : ART. 5 ( ) ART. 17° ( )
o

D O P ( ) IGP (X )
NÚMERO NACIONAL DO PROCESSO: 48

1. SERVIÇO COMPETENTE DO ESTADO-MEMBRO:
NOME:
Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
delia produzione agrícola - ufficio VI
Via XX Settembre, 20 - 1 - 00187 ROMA
TEL: (06) 4819968 - 46655104
FAX: (06) 483998
2. AGRUPAMENTO REQUERENTE:
a) NOME: Consorzio Promozione Speck Alto Adige
b) ENDEREÇO: Via Perathoner 10 c/o Camera di Commercio - 39100 Bolzano
c) COMPOSIÇÃO: produtor/transformador (X ) outro ( )
3. NOME DO PRODUTO: "Speck deli'Alto Adige"
4. TIPO DE PRODUTO:(ver lista do Anexo IV): Produto de charcutaria (carnes
preparadas).
o

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: (resumo das condições do n° 2 do artigo 4 )
a) NOME: Speck delVAlto Adige
b) DESCRIÇÃO: Produto obtido a partir da perna de porco desossada, ligeiramente
salgada e aromatizada, fumada a frio em locais especiais a uma temperatura
máxima de 20°, bem curada, com qualidades organolépticas específicas, de acordo
com o indicado no caderno de especificações e encargos, em conformidade com os
usos e tradições locais.
c) ÁREA GEOGRÁFICA: A preparação e a transformação das pernas de porco são,
exclusivamente, efectuadas em explorações situadas no território da província
autónoma de Bolzano-Alto Adige.
d) PROVA DE ORIGEM: A fama do Speck delVAlto Adige está ligada aos locais onde
é, tradicionalmente, fabricado. Em especial, a indústria zootécnica da zona típica
de transformação é, desde há séculos, orientada para a produção de produtos
lácteos, o que permite a utilização de subprodutos do leite, na alimentação dos
suínos, pelo que, ao longo do tempo foi sendo criada uma mão-de-obra
especializada que permitiu manter as técnicas de produção tradicionais.
Recentemente, encontram-se referências à denominação em causa nos acordos
bilaterais concluídos entre a Itália e Espanha e Áustria, relativamente às indicações
de origem protegidas, denominações de origem protegidas e outras denominações
geográficas reservadas aos produtos originários do território italiano.
e) OBTENÇÃO: O Speck delVAlto Adige deve ser cortado segundo o método
tradicional, com ou sem músculo^ salgado e aromatizado a seco, fumado e seco a

uma temperatura não superior a 20°, curado a uma temperatura ambiente de 10 a
15° e com uma humidade de cerca de 60-75%.
f) RELAÇÃO: A indubitável relação com o território tradicional da produção é
representada pela capacidade técnica dos produtores, uma vez que, ao longo do
tempo se criou pessoal qualificado que torna possível continuar a utilizar os
processos de transformação do produto no pleno respeito da tradição consolidada.
Por outro lado, é de assinalar o micro clima altoatesino, que permite a cura natural
do produto.
g) ESTRUTURA DE CONTROLO: Ministério delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, que poderá recorrer à associação dos produtores, em conformidade com
o regulamento CEE em causa.
h) ROTULAGEM: O produto introduzido no consumo deve ostentar a denominação
"SpeckdeWAlto Adige" ou "Sudtiroler Markenspeck" ou "Sudtiroler Speck", seguida
da menção "indicação geográfica protegida" e/ou da sigla IGP, que pode constar
na língua do país em que o produto é comercializado.
i) EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS NACIONAIS: São aplicáveis as disposições
previstas nos acordos bilaterais anexos ao presente pedido de registo, para além das
seguintes disposições nacionais na matéria: Decreto-Lei 30.12.1992 n° 537, DPR
18.12.1993, n° 135, D.L. 18.6.19866, n° 282, convertido em L 7.8.1986, n° 462.
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