VI/1573/97-PT

REGULAMENTO (CEE) N° 2081/92 DO CONSELHO
PEDIDO DE REGISTO: ART. 5 ( ) ART. 17° (X)
o

DOP (X)
IGP ( )
NÚMERO NACIONAL DO PROCESSO: 1192-GR/95

1. Serviço competente do Estado-membro:
Nome:

Bundesmimsterium fiir wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat fíir den
gewerblichen Rechtsschutz, A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10
(Ministério Federal dos Assuntos Económicos, Serviço de Protecção do
Direito da Propriedade Industrial)

Telefone:

0222/53424-0

Fax: 0222/53424-520

2. Agrupamento requerente:
a) Nome:

Vorarlberger Sennenverband
(Federação dos queijeiros de Vorarlberg)

b) Endereço:

A-6900 Bregenz, MontfortstraBe 9-11
Tel.: + 43/5574/42044-28; fax: + 43/5574/47107

c) Composição: Produtor/Transformador ( )

Outro (X)
Grupo de representação de interesses

3 . Nome do produto: "Vorarlberger Bergkãse DOP"

4. Tipo de produto: (cf. lista do Anexo VI)
Queijo de pasta dura obtido a partir de leite de vaca cru

5. Descrição do caderno de especificações e obrigações:
(resumo das condições do n° 2 do artigo 4 )
o

a)

Nome: Cf. ponto 3.

b)

Descrição:
O "Vorarlberger Bergkãse" é obtido a partir de leite cru natural (leite de vaca) e
contém um teor aproximado de 50% de matéria gorda no extracto seco
(MG/ES). A sua casca é oleosa a seca, rugosa e de cor amarelo-acastanhada a
castanha. Apresenta-se em moldes de 8 a 35 kg de peso e de 10 a 12 cm de
altura. A abertura, de olho redondo, é sensivelmente da dimensão de uma
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ervilha e tem uma distribuição uniforme. O seu aspecto varia de mate a
brilhante. A pasta revela um comportamento resistente a flexível ao corte, e a
sua cor vai do marfim ao amarelo claro. O paladar é aromático a picante. Este
queijo é obtido a partir de leite adequado à produção de queijo de pasta dura,
proveniente de animais com uma alimentação unicamente constituída por pasto
de alta montanha e de vale e, por conseguinte, isenta de silagem. Apenas é
utilizado coalho natural.
c)

Área geográfica:
O "Vorarlberger Bergkáse" é fabricado exclusivamente a partir de leite cru
recolhido em Vorarlberg, por produtores, transformadores e agricultores das
seguintes regiões: Bregenzerwald, Kleinwalsertal, GroBwalsertal, Laiblachtal
(Pfdánderstock) e Rheintal.

d)

Prova de origem:
Foi no século XIV, com o crescimento da população na região, que se iniciou a
produção de leite, seguida pela fabricação de queijo. Em meados do século
XVIII, a produção de queijo gordo era tão significativa em Vorarlberg que já
não era possível escoá-lo apenas dentro dos limites da região; o queijo passou,
assim, a ser vendido no âmbito de organizações profissionais, essencialmente em
Itália. Em 1921, os produtores de leite de animais de pastagem de alta montanha
e as queijarias artesanais de Vorarlberg criaram uma cooperativa de
comercialização que, ainda actualmente, comercializa o "Vorarlberger
Bergkáse", tanto a nível nacional como internacional.

e)

Método de obtenção:
O "Vorarlberger Bergkáse" é um produto típico de fabrico tradicional. O
elemento essencial da sua fabricação é a observância dos critérios rígidos
definidos para a produção do leite (Directiva relativa à qualidade, a aplicar pelos
produtores de leite), o que implica, nomeadamente, que:
a recolha de leite apenas é efectuada em explorações que praticam o
maneio extensivo de prados e pastagens - sem produção nem utilização de
silagem -, o que quer dizer que só o leite dessas explorações pode ser
utilizado para a produção de "Vorarlberger Bergkáse";
o leite é entregue na queijaria pelo menos uma vez por dia a fim de aí ser
imediatamente transformado (não existindo qualquer transporte ulterior de
uma queijaria para outra).
Técnica de fabricação propriamente dita:
o leite cru fornecido (não submetido a termização nem a pasteurização ou
bactofugação) é sujeito a desnatagem parcial (de forma a atingir um teor
de cerca de 3,3% de matéria gorda), e, em seguida, coalhado mediante
incorporação de coalho de vitela e acção de uma cultura de soro de leite
ou de fermentos lácticos obtida na exploração. Esta cultura exige um
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controlo experiente por parte do técnico queijeiro, dado que é
precisamente a presença de culturas de soro de leite que distingue
marcadamente o "Vorarlberger Bergkãse" de outros produtos análogos;

a coalhada é, em seguida, aquecida a uma temperatura de cerca de 51 a
52,5°C e, depois, prensada;
os moldes de queijo são, então, imersos durante dois a três dias num
banho de salmoura (teor em cloreto de sódio de cerca de 20%) e,
seguidamente, colocados em caves para maturação, a uma temperatura de
12 a 15°C e a uma humidade relativa compreendida entre os 90 e os 95%.
Para obtenção da casca típica e do paladar característico, os moldes são
tratados regularmente, ou seja, são escovados e depois esfregados, duas
vezes por semana, com água salgada - teor em cloreto de sódio de cerca
de 20%, pH de 5,25;
o "Vorarlberger Bergkãse"
uma afinação de três a seis
ligeiramente em função do
pasta, de 0,5-1 cm, abertura

só é considerado pronto para consumo após
meses (podendo as suas propriedades variar
seu grau de afinação: pequenas fissuras na
de olho pequeno e gosto mais pronunciado).

O elevado padrão de qualidade do leite cru e do processo de fabricação do
"Vorarlberger Bergkãse" é assegurado por um autocontrolo permanente e pela
garantia de qualidade das explorações. O respeito da qualidade é controlado pela
instância Qualitãtsmanagementverein fur Lebensmittel de Vorarlberg. A lei
prevê igualmente controlos relativos à higiene da exploração e do pessoal, bem
como à saúde animal.
f)

g)

Relação:
As propriedades características do "Vorarlberger Bergkãse" decorrem do leite
utilizado para a sua produção, cujos elementos de composição, gosto e
consistência são condicionados, de forma determinante, pela flora alpina de
Vorarlberg, assim como pelas condições climáticas e pelo factor humano do
processo de produção (fabrico artesanal tradicional). Graças à pequena dimensão
das explorações, foi possível preservar, até hoje, a sua produção artesanal e cura
tradicional, o que contribuiu não só para a qualidade característica do
"Vorarlberger Bergkãse", mas também para as suas qualidades de conservação.
A produção de queijo constitui um elemento fundamental dos rendimentos das
explorações agrícolas familiares de Vorarlberg. Além disso, o "Vorarlberger
Bergkãse", especialidade típica da região, é verdadeiramente indissociável da
cozinha regional. Saliente-se que 20% da produção de queijo total de Vorarlberg
é constituída por Bergkãse (queijo de montanha).
Estrutura de controlo:
Nome: Der Landeshauptmann von Vorarlberg
Endereço: A-6900 Bregenz, Landhaus
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h)

Rotulagem:
O queijo apresenta a data de produção (dia de fabrico), o número de identificação
da empresa e a marca sanitária de atestação do carácter próprio para consumo
(impressa no material de embalagem ou gravada sobre o queijo sob a forma de
marca de caseína), que é dada pelo serviço de controlo incumbido para o efeito
pelo Landesnauptmann ( = serviço veterinário de Bregenz). A marca é indelével
e bem legível, aposta quer sobre o queijo inteiro quer sobre a embalagem, nos
casos em que o mesmo se apresenta embalado em porções. Em caso de venda
por um distribuidor profissional, a marca sanitária deve ser aposta sobre a
embalagem, bem como a menção "Vorarlberger Bergkãse". A utilização de
marcas próprias é autorizada, desde que as mesmas não induzam o consumidor
em erro.

i)

Exigências legislativas nacionais (eventualmente):
As disposições jurídicas aplicáveis à produção de "Vorarlberger Bergkãse g.U."
figuram no n° 3 do Capítulo B 32 do Codex Alimentarias Austríacas, 3 edição
("Milch- and Milchprodukte, Abschnitt Hartkãse" - Leite e produtos lácteos,
secção "Queijos de pasta dura").
Artigo 7 do Regulamento relativo à higiene do leite (Milchhygieneverordnung),
de 1993.
a

o

A PREENCHER PELA COMISSÃO
N° CE: G/AT/01454/95/0703
Data de recepção do processo completo: 7/3/1997
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