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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92
REGISTRERINGS ANSØGNING: artikel 5, artikel 17 ( X )
BOB ( X )
BGB ( )
Nationalt sagsnummer: 01613

1.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed: DET FORENEDE KONGERIGE
Navn: MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD
Tlf: 071 238 6702
Fax: 071 238 6763

Ansøgende sammenslutning:
a)
b)

c)

Navn:
Adresse:

Farmhouse Cheesemakers Ltd
23 Union Street
Wells, Somerset
BA5 2PU
Sammensætning: producent / forarbejdningsvirksomhed (18) andet ( )

3.

Produktets navn: West Country Farmhouse Cheddar

4.

Produktets art: (jf. listen)

5.

Varespecifikation: (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)
a)
b)

c)
d)

e)

Ost - Kategori 1.3

navn: jf. punkt 3
beskrivelse: Fast ost af cylindrisk form eller blokform og gullig farve. Fremstillet
af komælk. Nøddeagtig fyldig smag med en let skarphed fremkommet ved naturlig
modning.
geografisk område: Counties Dorset, Somerset, Devon og Cornwall
oprindelse: Størstedelen af den mælk, der benyttes til tilvirkning af osten, kommer
fra osteriernes egne besætninger og fra lokale bedrifter i det beskrevne område
undtagen i tilfælde af knaphed, hvor den også kommer fra de omliggende områder
Gloucestershire og Wiltshire. Den har været fremstillet på bedrifter i West
Country siden det femtende århundrede og har fået navn efter det område, der har
tradition for tilvirkning af osten
fremstillingsmetode: Efter at der er tilsat bakteriekultur og løbe til mælken, lader
man den koagulere og danne en blanding af ostemasse og valle, som skæres og
skoldes ved ca. 103oF-160oF. Ostemassen afkøles, efter at vallen er blevet skilt fra,
og skæres derpå i rektangulære stykker. Ostemassen gennemgår en "Cheddaring1
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f)

g)

h)
i)

proces", hvor stykkerne vendes og manuelt stables oven på hinanden. Efter en
"Milling-proces", hvor stykkerne skæres, saltes og derefter blandes grundigt,
anbringes ostemassen i forme og presses mekanisk. Efter presning udtages ostene
af formene, forsegles, indpakkes og oplagres for at modne i mindst 9 måneder i
området.
tilknytning: Osten er altid blevet fremstillet på bedrifter i West Country efter den
originale metode og med de færdigheder, der er traditionelle i området. Det meste
af mælken kommer fra lokale brug.
kontrolinstans: Navn:
Milk Marque
Adresse:
PO Box 448
Newcastle under Lyme
Staffordshire
mærkning: BOB
krav i nationale bestemmelser:

UDFYLDES AF KOMMISSIONEN

EF-nr.: G/UK/0279/95.01.25
Dato for modtagelsen af den fuldstændige ansøgning: 15/09/95

