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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 2081/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΠ - ΑΡΘΡΟ 17
1.

ΑΡΜΌΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ ΜΈΛΟΥΣ:
ΤΊΤΛΟΣ: ΙΗΔΊΊΊΙΙΐ ΝΑΊΊΟΗΕΐ ΆΕΔ ΑΡΡΕΙΜΊΟΗΔ ΆΌΠ§ΐΗΕ - 138, €1ΐ3ΗΙΡ3-Ε1Γΐ5ΈΕΔ - 75008 ΡΑΚΙΔ
ΤΗΛΕΦ.: (1) 45 62 54 75
ΦΑΞ: (1) 42 25 57 97

2.

ΑΙΤΟΎΣΑ ΟΜΆΔΑ:
Α) ΟΝΟΜΑΣΊΑ: δγηάίοαχ ΙηΐεφΓοίεβκίοηηβΙ άυ ίϊοπια§6 άε Ε&η§Γβδ
Β) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ: Μαίκοπ άε ΓΑ§ποιχ1ίαΓβ - 26, αν. άυ 109ε Κ..Ι. - 52011 ΟΥΑΥΊΏΟΠΐ Οέάεχ
Γ) ΣΎΝΘΕΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΉΣ (Χ) ΆΛΛΟΣ (Χ)

3.

ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ: ΕΑΝΟΚΕδ

4.

ΤΎΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ (ΒΛ. ΚΑΤΆΛΟΓΟ): κατηγορία 1.3 - Τυριά

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ: (ΣΎΝΟΨΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2)
Α) ΟΝΟΜΑΣΊΑ: ΒΛ. 3
Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ:
Τυρί που παράγεται από γάλα αγελάδας, μαλακό και με καθαρή κρούστα,
κυλινδρικού σχήματος «με κοιλότητα στο πάνω μέρος του, με δύο διαστάσεις
(διάμετρος από 16 έως 20 ΟΗΊ και βάρος 800 γραμ. τουλάχιστον ή διάμετρο 7,5 έως
9 οηί και βάρος 150 γραμ, τουλάχιστον)- με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
τουλάχιστον 50%.
Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ:
Το οροπέδιο Εαη^Γβκ και οι βοσκότοποι του Βαδδί§ΗΓ σε ένα τμήμα
των διαμερισμάτων Οδτε ά'ΟΓ, Ηαυίε-Μαπιε και νοδ§εδ.
Δ) ΙΣΤΟΡΙΚΌ:
Η παράδοση του τυριού αυτού ξεκινάει από το 18ο αιώνα: αναφέρεται σε ψαλμωδία
την οποία είχε συνθέσει ο ηγούμενος των Δομινικανών του Εαιηρ-εδ. Ειδικό
σύγγραμμα του 1874 το αναφέρει. Σιγά-σιγά δημιουργείται εμπορικό ρεύμα και οι
μονάδες του Εαη§Γ6δ αγοράζουν το τυρί νωπό, πραγματοποιούν την ωρίμανση και
το αποστέλουν μέχρι το Παρίσι και τη Γενεύη. Έγινε αίτηση για την ονομασία
προέλευσης από τους επαγγελματίες το 1989 και αναγνωρίστηκε το 1991.
Ε) ΜΈΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ:
Είναι μαλακό τυρί το οποίο παρασκευάζεται αποκλειστικά από γάλα
αγελάδας· πήξη κυρίως με γαλακτική ζύμωση, φάση της μακράς
ωρίμανσης με προσθήκη λακτοβάκιλωνκαι στη συνέχεια ολοκληρώνεται
η πήξη του γάλακτος· τοποθετείται σε καλούπια μετά από τεμαχισμό,
στράγγισμα επί 24 ώρες, ξηρό αλάτισμα, αποξήρανση σε σχάρα,
ωρίμανση επί 21 ημέρες τουλάχιστον (15 ημέρες για το μικρό μέγεθος)·
βούρτσισμα με αλατισμένο νερό στο οποίο έχει προστεθεί χρωστική
ρόκος (φυσική χρωστική ουσία) εάν είναι απαραίτητο,
ΣΤ) ΔΕΣΜΌΣ:
Η εν λόγω περιοχή, παραδοσιακής εκτροφής βοοειδών των οποίων η διατροφή
εξασφαλίζεταικυρίως από τους φυσικούς βοσκοτόπουςκαι τα χορτάτης περιοχής που
φυτρώνουν σε αργϊλο-ασβεστώδες έδαφος, μέσου υψόμετρου 400-500 μέτρων,
ευνόησε λόγω της γεωγραφικής της θέσης την ανάπτυξη του τυριού Εαη§Γεδ με τις
εμπορικές συναλλαγές τόσο με την Γ11ε-άε-ΡΓαηοε όσο και με τη Βουργουνδία ή τη
ζ) ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ:

- Ι.Ν.Α.0.138, Οΐιαιηρδ Ε1γδέεδ 75008 ΡΑΚΙδ
- ϋ . 0 . α α Κ . Ρ . 59, Βά. V. Αυιτοί 75703 ΡΑΚΙδ ΟΕϋΕΧ 13
Η) ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ: Είναι υποχρεωτικός ο λογότυπος ο οποίος περιλαμβάνει τα αρχικά ΙΝΑΟ, τις
ενδείξεις Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης και την Ονομασία Προέλευσης,
Ι) ΕΘΝΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ:
Νομοθετικό διάταγμα της 14ης Μαΐου 1991.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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