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VERORDENING (EEG) NR. 2081/92 VAN DE RAAD
Aanvraag om registratie van een BOB - artikel 17
1.

Bevoegde nationale instantie :
Naam : Institut national des appellations d'origine - 138, Champs-Elysées - 75008 Parijs
Tel. :

2.

(1) 45625475

Fax : (1) 42255797

Groepering die de aanvraag indient :
a)

Naam : Syndicat interprofessionnel du fromage de Langres

b)

Adres : Maison de 1'Agriculture - 26, Av. du 109è R.I. - 52011 Chaumont CEDEX

c)

Aangeslotenen : Producenten/verwerkers en anderen

3.

Naam van het produkt : Langres

4.

Type produkt (cf. lijst) : Categorie 1.3 - kaas

5.

Overzicht van het produktdossier (samenvatting van de krachtens artikel 4, lid 2, te
verstrekken gegevens) :
a)

Naam : Cf. 3

b)

Beschrijving :

c)

Geografisch gebied :

d)

Voorgeschiedenis : Reeds in de 18 eeuw was deze kaas een traditioneel produkt. In een
lied dat is gecomponeerd door de prior van de Dominikanen van Langres wordt deze
kaassoort genoemd. Ook in een gespecialiseerd werk uit 1874 wordt de kaas uit Langres
vermeld. Geleidelijk ontwikkelt zich een handelspatroon waarbij de pas bereide kaas
wordt gekocht door bedrijven in Langres die de kaas laten rijpen en hem vervolgens
verkopen tot in Parijs en Genève toe. In 1989 verzoekt het bedrijfsleven om erkenning
van de benaming. Deze erkenning wordt verleend in 1991.

e)

Toegepaste werkwijze : Het gaat om zachte kaas die uitsluitend uit koemelk wordt
bereid; de wrongel ontstaat hoofdzakelijk door de werking van melkzuur; tijdens een
lange rijpingsfase worden melkzuurbacteriën toegevoegd en dan wordt nog stremsel door
de melk geroerd; nadat de wrongel in beperkte mate is gesneden, wordt deze in vormen
gedaan; dan laat men de massa gedurende 24 uur uitlekken; na een droge pekeling laat
men de kaas drogen op roosters; de kaas moet ten minste 21 dagen rijpen (15 dagen voor
het kleine formaat); de kaas wordt tenslotte ingewreven met gezouten water waaraan zo
nodig anatto (natuurlijke kleurstof) is toegevoegd.

f)

Verband met het geografische gebied : Het gaat om een traditioneel veeteeltgebied. De
koeien worden gehouden op natuurlijk weideland en er wordt ook hooi uit de streek
gevoerd dat afkomstig is van kalkhoudende kleigrond die gemiddeld 400-500 m boven

Zachte kaas die is verkregen uit koemelk; gewassen korst; cilindrische
vorm met holte in het bovenste deel; twee formaten (diameter 16 a
20 cm en gewicht ten minste 800 g of diameter 7,5 a 9 cm en gewicht
ten minste 150 g); vetgehalte ten minste 50 %.
Het Plateau de Langres en het weidegebied van Bassigny, die
delen van de departementen Cöte d'Or, Haute-Marne en
Vosges omvatten.
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de zeespiegel ligt. De geografische ligging van Langres heeft de ontwikkeling van dit
gebied bevorderd. Er kon zowel met Ile-de-France als met Bourgogne en Champagne
handel worden gedreven.
g)

Controle :

-

I.N.A.O. - 138, Champs-Elysées 75008 Parijs
D.G.C.C.R.F. - 59, BD V. Auriol 75703 Parijs CEDEX 13

h)

Etikettering : Op de kaas moet het logo met de afkorting lNAO voorkomen. Bovendien
moet naast de betrokken benaming ook de vermelding "appellation d'origine contrölée"
op de kaas worden aangebracht.

i)

Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan : Decreet van
14 mei 1991.
In te vullen door de Commissie

EG-nummer : VI.BI.4/FR/0121 / ^ . < M - c ^ *
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier : Ai-
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