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VI.B.I.4
REGISTRATIE-AANVRAAG : art. 5 ( ) art. 17 (X)
BOB ( )
BGA (X)
Kennisgeving krachtens artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92
van de Raad van 14 juli 1992
Nationaal nummer van het dossier : 48
1. Bevoegde nationale instantie :
Naam : Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Bosbouw - Directoraatgeneraal Landbouwproduktie - afdeling VI
Adres : Via XX Settembre, 20 - 1 - 00187 ROMA
Telefoon : (06) 4819968 - 46655104
Fax :
(06) 483998
2. Groepering die de aanvraag indient :
Naam : Consorzio Promozione Speek Alto Adige
(Consortium voor de bevordering van "Speek dell'Alto Adige")
Adres : Via Perathoner 10 c/o Camera di Commercio - 39100 Bolzano
Aangeslotenen : Producenten/Verwerkers (X) Andere ( )
3. Naam van het produkt : "Speek dell'Alto Adige"
4. Produktcategorie : (zie lijst) : Gezouten vleeswaren (bereide vleeswaren)
5. Overzicht van het produktdossier : (samenvatting van de bij artikel 4, lid 2,
voorgeschreven gegevens)
a) Naam : Speek dell'Alto Adige
b) Beschrijving : Produkt bereid uit uitgebeende varkensham, matig gezouten en
gekruid, koudgerookt in speciale ruimten bij een temperatuur van ten
hoogste 20°C en goed uitgerijpt, met bijzondere organoleptische kwaliteiten
volgens de bepalingen van het produktdossier die beantwoorden aan de
plaatselijke tradities en gebruiken.
c) Geografisch gebied : De be- en verwerking van de varkenshammen gebeurt
uitsluitend in bedrijven op het grondgebied van de autonome provincie BolzanoAlto Adige.
d) Bewijs oorsprong : De faam van het "Speek dell'Alto Adige" is nauw verbonden
met de plaatsen waar het produkt traditioneel wordt bereid. Met name is de
veehouderij in het typische produktiegebied sedert eeuwen gericht op de
zuivelproduktie, hetgeen de mogelijkheid biedt om de nevenprodukten van de
melkverwerking te gebruiken voor het voederen van varkens. Tegelijk heeft zich
ook een specialisatie van het produktiepersoneel voorgedaan, waardoor de
traditionele produktietechnieken in stand konden worden gehouden.
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Meer recente verwijzingen naar de betrokken benaming zijn te vinden in de
bilaterale overeenkomsten die Italië met Spanje en Oostenrijk heeft gesloten over
de bescherming van herkomstbenamingen, oorsprongsbenamingen en andere
geografische aanduidingen die alleen voor produkten uit Italië mogen worden
gebruikt.
e) Toegepaste werkwijze : Het "Speek dell'Alto Adige" moet worden uitgesneden
volgens de traditionele methode, met of zonder de bout; gezouten en met kruiden
ingewreven, gerookt en gerijpt op een temperatuur van ten minste 20°C; daarna
moet het nog afrijpen bij een temperatuur van 10 a 15° en een vochtigheidsgraad
van 60-75 %.
f) Verband met het geografische gebied : De onmiskenbare band met het traditionele
produktiegebied hangt samen met de technische vakbekwaamheid van de
producenten doordat mettertijd een bestand van vakkundig personeel is ontstaan
dat het mogelijk heeft gemaakt de vanouds overgeleverde produktiemethoden
voort te zetten. Daarnaast dient ook gewezen op het bijzondere microklimaat in
de Alto Adige, waardoor het produkt er op natuurlijke wijze kan rijpen.
g) Controledienst

Naam : Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en
Bosbouw, dat zal worden bijgestaan door de
producentenvereniging, zoals voorgeschreven bij de in de
aanhef genoemde EEG-verordening.

h) Etikettering : Het produkt moet in de handel worden gebracht met de aanduiding
"Speek dell'Alto Adige" of "Südtiroler Markenspeck" of "Südtiroler Speek",
gevolgd door de vermelding "beschermde geografische aanduiding" en/of de
afkorting BGA, die mag worden vermeld in de taal van het land waar het produkt
in de handel wordt gebracht.
i) Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan (eventueel) :
De bepalingen in de bilaterale overeenkomsten, die als bijlage bij deze registatrieaanvraag zijn gevoegd, alsmede de volgende nationale bepalingen : Wetsdecreet
nr. 537 van 30.12.1992; Presidentieel Decreet nr. 135 van 18.2.1993; Wetsdecreet
nr. 282 van 18.6.1986, omgezet in Wet nr. 462 van 7.8.1986.
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