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VI/5271/96
RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92
REGISTRERINGSANSÖKAN: ART. 5
SUB ( ) SGB (X)
Ansökningsnummer i medlemsstaten: 69/96
1. Behörig myndighet i medlemsstaten :
Namn: Instituto dos Mercados Agricolas e Industria Agro-Alimentar
Tel. 01 - 387 63 72 Fax 01 - 387 66 35
2. Ansökande grupp:
a) Namn: Natur-al-Carnes, Norra Alentejos kreatursproducentgrupp, S A .
b) Adress: Parque de Leilöes de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246,7300 Portalegre,
tel. 045-331064/26227
c) Sammansättning: producenter/bearbetningsföretag (X) andra ()
3. Produkts namra: CHOURICO MOURO DE PORTALEGRE
4. Produkttyp: Klass 1.2 - Köttbaserad produkt. Rökt korv.
5. Produktspecifikation : (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)
a) Namn: CHOURIQO MOURO DE PORTALEGRE - GEOGRAFISK BETECKNING
b) Beskrivning: Produkten är en rökt korv som består av blodiga strimlor av kött, ister och
inälvor (hjärta och njurar) från svin av Alentejo-ras, finfördelade, med ullsats av salt, ej
grodd, torkad och pressad vitlök, paprika och spansk peppar i blandningen och, i vissa fall,
kummin och vitt vin från Portalegre-området. Det hela är inneslutet i naturlig tarm av nöt.
Korven har hästskoform, är tillsluten med knut och/eller snöre i ändarna, av bomullstråd och
i längder på upp till 30 cm. Till utseendet är den rödaktig-svart, glänsande, med halvfast
konsistens; omslaget är obrutet och häftar vid innehållet. Diametern är mellan 20 och 45
mm. När den skares snett uppvisar den ett väl blandat innehåll av marmorerat utseende,
glänsande, i färgtoner som varierar beroende på proportioner och typ av råmaterial. Smak
angenäm, mild och fin, något salt och ibland med en något skarp anstrykning. Doft
angenäm, särpräglad. Fett glänsande, av vit-pärlemorliknande färg, väldoftande och med
angenäm smak. Konsistensen varierar med Alentejo-svinens utfodring och andelen ekollon
i fodret.
c) Geografiskt område: Med hänsyn till produktens organoleptiska egenskaper, de edafoklimatiska förutsättningar som krävs för bearbetningen och de lokala, äkta och hävdvunna
metoderna, är det geografiska området för bearbetningen av naturen begränsat till
kommunerna Alter do Chao, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas,
Fronteira, Gaviäo, Marväo, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre och Sousel i distriktet
Portalegre.
d) Bevis på ursprung : Chourico Mouro de Portalegre kan endast tillverkas i godkända
anläggningar belägna i ovannämnda geografiska bearbetningsområde. Råvaran härstammar
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från svin av Alentej o-ras, uppfödda utomhus, i ett extensivt eller halvextensivt system, under
bergsförhållanden (uppfödning baserad på bete och ekollon) på betesmarker i Alentej o. Det
finns ett kontrollsystem som garanterar att hela produktionsprocessen kan följas. Som bevis
för det goda rykte charkuteriprodukter som produceras i det geografiska område som fått
sitt namn från Portalegre åtnjuter, räcker det med att nämna att dessa produkter omtalades
i en församlingsbeskrivning redan år 1750.
e) Framställningsmetod: Kött, fett och inälvor från styckning av Alentej o-svin, uppfödda
under nämnda förhållanden, underkastas successivt en traditionell styckning eller "miga",
smaksättning, mognad, fyllning och rökning, under vilken det utseende och den färg, smak
och doft som är karakteristisk för Chourico Mouro de Portalegre uppnås.
Bearbetningsprocesserna genomförs i naturlig omgivning i enlighet med lokala, äkta och
hävdvunna seder och bruk. •
f) Samband med området : Portalegre-området utmärker sig för sitt speciella mikroklimat
som skapar särskilda förutsättningar för produktion av charkuteriprodukter (kalla och torra
vintrar). Med hänsyn till det koncentrerade utbudet av kött av Alentejo-svin som beror på
det speciella utfodringssystemet för dessa djur har befolkningen i Portalegre utvecklat
särskilda metoder för bevarande av köttet, som förädlar dess speciella smak, antingen genom
en mycket enkel smaksättning med produkter från området eller genom rökning med hjälp
av ved, även den från området. Chourico Mouro de Portalegre har därför speciella
egenskaper vad gäller utseende, smak och lukt som otvetydigt markerar dess samband med
Portalegre-området.
g) Kontrollorgan:
Namn: AADP - PORTALEGREDISTPJKTETS JORDBRUKARFÖRENING
Adress: Parque de Leilöes de Gado, Ap. 269, 7301 PORTALEGRE
h) Märkning: Obligatorisk text: Chourico Mouro de Portalegre - Geografisk beteckning.
Påsättning av vederbörligen numrerat kontrollmärke. Utseendet på etikett och kännetecken
framgår av specifikationerna.
i) Ev. nationella krav (i förekommande fall) : Kungörelse nr 16/96, offentliggjord i DR nr
94, serie 2 av den 20.4.1996. Fastställer riktlinjerna för produktionen och egenskaperna hos
Chourico Mouro de Portalegre samt det geografiska området för bearbetningen.
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