NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92
REKISTERÖINTIHAKEMUS: 5 artikla (•) 17 artiMa (x)
SAN (x) SMM ( )
Asiakirjan kansallinen numero: 1192-GR/95

1.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:
Nimi: Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat für den
gewerblichen Rechtsschutz, A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10
Puhelin: +43-222-534240
Telekopio: +43-222-53424520

2.

Hakijaryhmittymä:
a) Nimi: Vorarlberger Sennenverband
b) Osoite: A-6900 Bregenz, Montfortstraße 9-11
Puh. +43-5574-4204428 fax: +43-557447107
c) Kokoonpano: tuottaja/jalostaja ( ) muu (χ)

3.

Tuotteen nimi: "Vorarlberger Bergkäse g.U."

4.

Tuotelaji: (vrt. luettelo VI liitteessä)

5.

Tavaraerittely:
(yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

a) Nimi: vrt. 3
b) Kuvaus: Vorarlberger Bergkäse valmistetaan käsittelemättömästä raakamaidosta
(lehmänmaidosta). Sen kuiva-aineessa on rasvaa n. 50 prosenttia ja sen rosoinen kuori
vaihtelee rasvaisesta kuivaan, ruskeankeltaisesta ruskeaan. Juustotahkot painavat 8 - 35 kg
ja ne ovat paksuudeltaan 1 0 - 1 2 cm. Noin herneenkokoisten, tasaisesti jakaantuneiden
pyöreiden reikien pinta vaihtelee himmeästä kiiltävään. Kimmoisuus vaihtelee helposti
leikattavasta joustavaan, norsunluunvärisestä kirkkaankeltaiseen. Maku on mausteinen ja
jopa kirpeä. Raaka-aineena käytetään kovien juustojen valmistukseen sopivia alppi- ja
laaksoniittyjen maitoa, jonka tuotannossa ei ole käytetty säilörehua. Juoksutus tapahtuu
yksinomaan luonnollista juoksutetta käyttäen.
d) Alkuperätodisteet: Kun alueen asutus 1300-luvulla voimistui, alkoi myös
maidontuotanto ja myöhemmin sen seurauksena juustonvalmistus. Jo 1700-luvun
puolivälissä Vorarlbergissä tuotettiin niin paljon rasvaista juustoa, ettei sitä voitu myydä
enää yksinomaan Vorarlbergin alueella, vaan sitä alettiin myydä ammattimaisesti ennen
muuta Italiaan. Vuonna 1921 perustettiin Vorarlbergin markkinointiosuuskunta, joka yhä
edelleen markkinoi Vorarlbergin Bergkäse-juustoa kotimaahan ja ulkomaille.
e) Valmistusmenetelmä: Vorarlberger Bergkäse on tyypillinen perinteellisesti valmistettu
tuote.
Valmistukseen kuuluu olennaisena osana tiukkojen ehtojen noudattaminen
maidontuotannossa (maidontuottajien laatuohjesääntö).
Erityisesti vaaditaan että:
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- maidontuottajiksi hyväksytään vain maatalousyrityksiä, joilla on laaja viherlaiduntalous
eli niillä ei ole säilörehun tuotantoa eikä säilörehuraokintaa, ja vain tällaisten yritysten
maitoa saa käyttää Vorarlberger Bergkäsen valmistuksessa,
- maitoa toimitetaan vähintään kerran päivässä juustomeijeriin, jossa se heti käsitellään (ei
edelleenkuljetusta meijeriltä toiselle)
Varsinainen valmistus:
- Toimitettu raakamaito (jota ei ole termisoitu, pastöroitu eikä baktofugoitu) kuoritaan
osittain (rasvapitoisuudeltaan noin 3,3 prosenttiin),
Maito saostetaan vasikanmahajuoksutteella ja yrityksen omalla hera- tai
maitohappokannalla (jolloin juustomestarin kokemus on ratkaisevaa kannan arvioinnissa ja
viljelyssä). Vorarlberger Bergkäse eroaa herakantojen käyttämisen vuoksi ratkaisevasti
muista samantapaisista tuotteista.
- Tämän j aikeen j uustorakeisto lämmitetään 51-52,5 C:n lämpöiseksi ja puristetaan.
- Sitten juustotahkot laitetaan 2 - 3 vuorokaudeksi suolaliemeen (keittosuolapitoisuus noin
20 prosenttia), minkä jälkeen niitä kypsytetään 1 2 - 1 5 C:n lämmössä kellareissa, joiden
suhteellinen kosteus on 90 - 95 prosenttia. Luonteenomainen kuori ja maku kehittyvät
säännöllisesti toistettavassa suolavesikäsittelyssä (juustoja harjataan ja hierotaan kaksi
kertaa viikossa raokasuolapitoisuudeltaan noin 20 prosenttisessa suolavedessä, jonka pHarvo on 5,25).
- Vorarlberger Bergkäse on valmista kulutukseen aikaisintaan 3 - 6 kuukauden kuluttua
(sen ominaisuudet vaihtelevat kypsyysasteen mukaan: pieniä säröytymiä juustomassassa
(0,5 -1 cm), vähäisempi reikäisyys, tuntuva maku).
Raakamaidon ja juustontuotannon korkea laatutaso saavutetaan yritysten jatkuvan
valvonnan ja laadunvarmistuksen avulla. Laadunvarmistuksen noudattamista valvoo
laatujohtamisyhdistys "Qualitätsmanagementverein für Lebensmittel aus Vorarlberg".
Yritys- ja henkilöhygieniaa sekä eläinten terveyttä koskevat tarkastukset ovat lakisääteisiä.
f) Yhteys maantieteelliseen alkuperään:
Valmistukseen käytetty maito, jonka sisältämiin aineisiin, makuun ja koostumukseen ovat
vaikuttaneet suuresti Vorarlbergin alppikasvillisuus sekä valmistusprosessissa mukana
olevat ilmastolliset ja kulttuuriset tekijät (perinteinen valmistustapa) ovat luoneet
Vorarlberger Bergkäsen luonteenomaiset ominaisuudet. Käsityöhön perustuva tuotanto ja
juustojen perintemen käsittelytapa ovat säilyneet nykypäiviin saakka pienimuotoisissa
yrityksissä. Juuri niiden ansiota ovat Vorarlberger Bergkäsen erityinen laadukkuus ja pitkä
säilyvyys. Tämän juuston valmistuksella on olennainen osa Vorarlbergin maatalouden
perheyritysten säilymisen turvaamisessa. Vorarlberger Bergkäse kuuluu erottamattomana
osana Vorarlbergin paikallisen keittiön erikoisuuksiin. Vorarlberger Bergkäsen osuus
juuston kokonaistuotannosta on kaksikymmentä prosenttia.
g) Valvontaelin:
Nimi: Der Landeshauptmann von Vorarlberg
Osoite: A- 6900 Bregenz, Landhaus
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Merkintä:
Juustojen
pintaan
on
painettu
valmistuspäivämäärä
(juustoutuspäivämäärä),
tuotantoyrityksen numero ja kelpoisuusmerkintä (kaseiinimerkintänä juuston pinnassa tai
pakkaukseen painettuna), jonka myöntää Landeshauptmannin valtuuttama viranomainen (=
Bregenzin eläinlääkintäviranomainen ). Merkintä on painettu kulutusta kestävästi ja
selkeästi luettavasti joko kokonaiseen juustotahkoon tai juustopalojen pakkauksiin.
Ammattimaisessa
myynnissä
pakkaukset
on
varastettava
markkinoijan
kelpoisuusmerkinnällä ja tekstillä "Vorarlberger Bergkäse". Omien merkkien liittäminen
pakkauksiin on sallittua, jos ne eivät vaikuta ostajaan harhaanjohtavasti.
i) Kansalliset vaatimukset (mahdolliset):
"Vorarlberger Bergkäse g.U." -juuston valmistusta koskevat oikeudelliset määräykset
sisältyvät lakiteoksen Codex Alimentarius Austriacus 3. painoksen В 32 luvun 3 kappaleen
kohtaan "Milch und Milchprodukte, Abschnitt Hartkäse". Milchhygieneverordung (§ 7)
1993 (asetus maitohygieniasta).
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