VERORDENING (EEG) NR. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG : ART. 5 ( ) Art. 17 (X)
BOB (X)
BGA ( )
Nationaal nummer van het aanvraagdossier : 1192-GR/95
Bevoegde dienst van de Lid-Staat:
Naam : Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat für
den gewerblichen Rechtsschutz
Kohlmarkt 8-10, A-1014 Wien
Telefoon : 0222/53424-0 Fax : 0222/53242-520
Aanvragende groepering:
a) Naam : Vorarlberger Sennenverband
b) Adres : A-6900 Bregenz, Montfortstra|3e 9-11
Tel. : +43/5574/42044-28; Fax : +43/5574/47107
c) Samenstelling : Producenten/Verwerkers ( ) Andere (X)
Belangengroeperingen
Naam van het product: "Vorarlberger Bergkase g.U."
Productcategorie : (cf lij st in bij lage VI)
Harde kaas van rauwe koemelk
Overzicht van het productdossier :
(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
a)
Naam : cf 3
b)
Beschrijving:
Vorarlberger Bergkase wordt gemaakt van zuivere, rauwe koemelk met
circa 50 % vet in de droge stof en heeft een aangesmeerde, vochtige tot
aangedroogde, bruingele tot bruine korrelige korst. De kazen hebben een
gewicht van 8 tot 35 kg en een hoogte van 10 tot 12 cm. De gaatjes, die
ongeveer zo groot zijn als erwten, zijn mat tot glanzend en gelijkmatig
verdeeld. De zuivel is goed te snijden tot zacht, ivoorkleurig tot lichtgeel.
De smaak is kruidig tot pikant. De grondstof is koemelk uit de Alpen of
dalen waar de runderen geen kuilvoer krijgen. Er wordt alleen natuurlijke
leb gebruikt.
c)

Geografisch gebied :
Vorarlberger Bergkase wordt uitsluitend van rauwe koemelk uit
Vorarlberg vervaardigd door producenten respectievelijk verwerkers en
landbouwers
in de gebieden Bregenzerwald,
Kleinwalsertal,
Gro(3walsertal, Laiblachtal (Pfanderstock) en Rheintal.

d)

Bewijs van oorsprong :
Toen in de 14e eeuw de trek naar dit gebied toenam, begon ook de
melkproductie en vervolgens de kaasmakerij. In het midden van de
18e eeuw werd in Vorarlberg reeds zoveel vette kaas gemaakt dat het niet
meer mogelijk was deze alleen in Vorarlberg af te zetten, zodat in
beroepsverband vooral in Italië werd verkocht. In 1921 werd door de
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"Vorarlberger Sennereien und Alpen" (Vorarlberger kaasmakerijen) een
coöperatie opgericht, die ook nu nog de Vorarlberger Bergkase in binnenen buitenland afzet.
Werkwijze voor het verkrijgen van het product:
Vorarlberger Bergkase is een op typisch traditionele wijze vervaardigd
product. Bij de vervaardiging is het van essentieel belang dat bij de
melkproductie strenge criteria worden nageleefd (Kwaliteitsrichtlijnen
voor melkproducenten). Met name gelden de volgende regels :
alleen bedrijven met extensieve beweiding - waar geen kuilvoer
wordt geproduceerd of vervoederd mogen melk leveren, met
andere woorden alleen melk uit dergelijke bedrijven mag gebruikt
worden voor de vervaardiging van Vorarlberger Bergkase;
de melk wordt op zijn minst dagelijks aan de kaasmakerij geleverd
en daar onmiddellijk verwerkt (de melk wordt niet verder vervoerd
van de ene kaasmakerij naar de andere);
Eigenlijke vervaardiging :
De geleverde rauwe melk (die geen thermisatie, pasteurisatie of
bactofugering heeft ondergaan) wordt gedeeltelijk afgeroomd (tot
een vetgehalte van circa 3,3 %),
met leb van kalvermagen en een melkwei- respectievelijk
melkzuurkweek van het eigen bedrijf wordt de melk gestremd
(waarbij voor de beoordeling en verkrijging van deze kweek de
ervaring van de kaasmaker van essentieel belang is). Dat bij de
productie van Vorarlberger Bergkase melkweikweken worden
gebruikt, doet deze kaassoort sterk verschillen van andere
soortgelijke producten.
Daarna wordt de wrongel verwarmd tot 51 a 52,5° C en geperst.
Dan gaan de kazen 2-3 dagen in een pekelbad (gehalte aan
keukenzout circa 20 %) en worden vervolgens bij een temperatuur
van 12 tot 15° C en een relatief vochtgehalte van 90 tot 95 % in
kelders te rijpen gelegd. Hierbij worden de kazen met het oog op
de typische korstvorming en de ontwikkeling van de smaak
regelmatig met zout water behandeld d.w.z. dat zij tweemaal per
week met zout water worden afgeborsteld respectievelijk
ingewreven (kookzoutgehalte circa 20 %, PH-waarde 5,25).
De Vorarlberger Bergkase is op zijn vroegst na 3 a 6 maanden
geschikt voor consumptie (afhankelijk van de rijpingsgraad
kunnen de eigenschappen licht variëren : kleine scheurtjes in de
zuivel (0,5-1 cm), minder gaatjes, een meer uitgesproken smaak).
Door de permanente controle en kwaliteitsborging van de bedrijven zelf is
de hoge kwaliteitsnorm van de rauwe melk en van de productie van
Vorarlberger Bergkase gegarandeerd. Het "Qualitatsmanagementverein
für Lebensmittel aus Vorarlberg" (Vereniging voor kwaliteitsmanagement
voor levensmiddelen uit Vorarlberg) ziet erop toe dat de gegarandeerde
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kwaliteit werkelijk wordt bereikt. Controles met betrekking tot de hygiëne
van bedrijf en personeel en de gezondheid van de dieren zijn wettelijk
verplicht.
f)

Verband
De kenmerkende eigenschappen van de Vorarlberger Bergkase stammen
van de voor de vervaardiging gebruikte melk, waarvan de samenstelling
en smaak respectievelijk consistentie in aanzienlijke mate door de
Vorarlberger Alpenflora worden beïnvloed, en van de klimatologische en
menselijke (traditionele ambachtelijke vervaardiging) factoren van het
productieproces. Door de kleinschalige bedrijven is de ambachtelijke
productie en de traditionele behandeling van de kazen tot heden bewaard
gebleven. Dat verklaart de bijzondere kwaliteit en de lange houdbaarheid
van de Vorarlberger Bergkase. De productie van deze kaas vormt een
essentiële bijdrage tot de bestaanszekerheid van de agrarische
familiebedrijven in Vorarlberg. Bovendien is de Vorarlberger Bergkase als
typische Vorarlberger specialiteit onlosmakelijk verbonden met de
regionale keuken.
Twintig procent van de totale kaasproductie van Vorarlberg betreft de
Bergkase.

g)

Controlestructuur:
Naam : Der Landeshauptmann von Vorarlberg
Adres : A-6900 Bregenz, Landhaus

h)

Etikettering:
Op de kazen staat de productiedatum (dag waarop de kaas is gemaakt), het
bedrijfsnummer en het controlemerk (dit wordt in de vorm van een
caseïnemerk
op de kaas geperst, respectievelijk
op het
verpakkingsmateriaal gedrukt), dat door de veterinaire dienst in Bregenz
(de door de Landeshauptmann ingestelde controle-instantie) wordt
afgegeven. Het merk is onuitwisbaar en goed leesbaar op de hele kaas of,
indien de kaas in stukken is gedeeld, op de verpakking aangebracht. Bij
verkoop door distributiebedrijven moet het controlemerk van de
afzetfirma en de tekst "Vorarlberger Bergkase" op de verpakking worden
aangebracht. Eigen merken mogen worden gevoerd voor zover zij de
koper niet misleiden.

i)

Eventuele nationale eisen :
De voor de productie van "Vorarlberger Bergkase g.U." geldende
wetsvoorschriften zijn vermeld in de Codex Alimentarius Austriacus, Ille
uitgave, hoofdstuk B 32 paragraaf 3 "Melk- en zuivelproducten, rubriek
harde kaas". De Milchhygieneverordnung (§ 7) 1993.
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EG-nr. G/AT/01454/95/0703
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier : 7/3/97
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