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VERORDENING (EEG) nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIE-AANVRAAG: art. 5
BOB ( )BGA (x)
Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 69/96
Bevoegde dienst van de Lid-Staat :
Naam:
Instituto dos Mercados Agricolas e Indüstria Agro-Alimentar
Telefoon:
01-387 63 72
Fax:
01-387 66 35
Aanvragende groepering :
Naam:
Natural-Carnes, Agrupamento de Produtores Pecuarios do Norte
Alentejo S.A.
Adres:
Parque de Leilöes de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246
7300 Portalegre
Tel. 045-331064 / 26227
Samenstelling : Producenten/Verwerkers (X) Andere ( )
Naam van het produkt:
CHOURICO MOURO DE PORTALEGRE (ZWARTE CHORIZO UIT
PORTALEGRE)
Produktcategorie:
Klasse 1.2 - Produkt op basis van vlees. Gerookte worst.
Overzicht van het produktdossier:
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
Naam: CHOURICO MOURO DE PORTALEGRE - Geografische aanduiding
Beschrijving: gerookte worst, bestaande uit fijngemalen snijresten met bloed, vet
en slachtafvallen(hart en nieren) van varkens van het Alentejaanse ras, gezouten
en gekruid met droge, geperste knoflook waaruit de kiem verwijderd is, zoete
paprika en gepureerde paprika en soms met komijn en witte wijn uit de streek
Portalegre. Het worstevel is echte runderdarm. De worst heeft de vorm van een
hoefijzer en is aan de uiteinden afgebonden en/of afgeklemd met een knoop en/of
een katoenen draad. De worst heeft een maximumlengte van 30 cm. De worst is
roodzwart, glanzend, halfzacht van consistentie; het worstvel hecht goed aan de
vulling. Diameter 20-45 mm. Als de worst schuin doorgesneden wordt, is een
goed gebonden, gemarmerde, glanzende vulling zichtbaar, met een kleur in diverse
tinten, afhankelijk van de verhouding en het soort grondstof dat gebruikt is.
Aangename smaak, zacht of fijn, licht gezouten en soms wat wrang-pittig. De
worst heeft een aangenaam en zeer eigen aroma. Het vet is glanzend, parelmoerwit
van kleur, aromatisch en het heeft een aangename smaak. De consistentie varieert
afhankelijk van het voedsel en het percentage eikels dat het Alentejaanse varken
gegeten heeft.
Geografisch gebied:
In verband met de organoleptische eigenschappen van het produkt en vanwege de
bodemgesteldheid en klimatologische omstandigheden die voor de produktie ervan
nodig zijn en de traditionele, plaatselijke produktiemethode, blijft het geografische
gebied waar het produkt wordt vervaardigd van nature beperkt tot de gemeenten
Alter do Chao, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas,
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Fronteira, Gaviao, Marvao, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre en Sousel,
van het district Portalegre.
d)

Bewijs van oorsprong :
De zwarte chorizo de Portalegre mag alleen geproduceerd worden door erkende
bedrijven die in bovengenoemd geografisch gebied gevestigd zijn. De grondstof
is afkomstig van varkens van het Alentejaanse ras die in de open lucht, extensief
of semi-extensief worden gehouden en waarvan het voedsel hoofdzakelijk bestaat
uit gras en eikels in de eikenbossen van de Alentejo. Er bestaat een
controleregeling aan de hand waarvan het gehele produktieproces gecontroleerd
kan worden. Als bewijs voor de reputatie van de vleeswaren uit Portalegre, zij
vermeld dat deze produkten reeds in 1750 in een parochiale verhandeling worden
genoemd.

e)

Werkwijze voor het verkrijgen van het produkt :
Het vlees, het vet en de slachtafvallen van de versnijding van het zoals hierboven
beschreven gehouden Alentejaanse varken, worden achtereenvolgens op
traditionele wijze gesneden (de "miga"-methode) en gekruid, waarna men de
massa laat rijpen, er het worstevel mee vult en vervolgens de worst rookt. In de
loop van dit proces ontstaan het uiterlijk, de kleur, de smaak en de geur die zo
kenmerkend zijn voor de zwarte chorizo uit Portalegre. De produktie gebeurt
volgens traditionele, plaatselijke gebruiken.

f)

Verband :
De streek Portalegre wordt gekenmerkt door een bijzonder microklimaat, dat zorgt
voor de speciale omstandigheden voor de vervaardiging van vleeswaren (koude
en droge winters). Vanwege het geconcentreerde aanbod van varkensvlees in de
Alentejo als gevolg van het bijzondere voedselpakket van deze dieren, hebben de
inwoners van Portalegre bijzondere conserveringstechnieken voor het vlees
ontwikkeld, waarmee de bijzondere smaak versterkt wordt, hetzij door het vlees
zeer eenvoudig te kruiden met produkten uit de streek, hetzij door het vlees te
roken boven hout dat eveneens uit de streek afkomstig is. De zwarte chorizo uit
Portalegre heeft dus bijzondere eigenschappen wat uiterlijk, smaak en geur betreft,
waardoor de worst zonder meer geassocieerd wordt met de streek Portalegre.

g)

Controlestructuur:
Naam:
AADP - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DO DISTRITO
DE PORTALEGRE
Adres: Parque de Leilöes de Gado, Ap. 269 7301 PORTALEGRE

h)

Etikettering: verplichte vermelding: Chourico Mouro de Portalegre Geografische aanduiding.
Vermelding van het controlemerk, genummerd.
De modellen voor etiketten en merken zijn opgenomen in het
produktdossier.
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i)

(Eventuele) nationale eisen : Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet
worden voldaan: Besluit nr. 16/96, gepubliceerd in de Diario da Repüblica nr. 94,
He Serie, van 20/4/96. Hierin worden de belangrijkste produktievoorschriften
vermeld, evenals de kenmerken van de zwarte chorizo uit Portalegre en het
geografisch gebied voor verwerking.

EG-nummer:G/PT/00015/96.05.02
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 02.05.96

3

