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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92
REGISTRERINGSANSØGNING: artikel 17
(BOB)
1.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed :
Navn: Institut National des Appellations d'Origine (INAO)
Adresse: 138, Champs-Elysées, F-75008 Paris
Tlf.:
(1) 45 62 54 75
Fax: (1) 42 25 57 97

2.

Ansøgende sammenslutning:
a)
Navn: Syndicat interprofessionnel du fromage de Langres
b)
Adresse: Maison de l'Agriculture, 26, av. du 109è R.I., F-52011 Chaumont Cedex
c)
Sammensætning: producent / forarbejdningsvirksomhed ( χ ) andet ( χ )

3.

Produktets navn: Langres

4.

Produktets art: (jf. liste) : kategori 1.3 - Ost

5.

Varespecifikation: (sammenfatriing af betingelserne i artikel 4, stk. 2)
a)
Navn: jf. 3
b)
Beskrivelse: Blød ost fremstillet af komælk. Osten, der har vasket skorpe, er
cylindrisk med huller i den øverste del. Den findes i to størrelser (med en diameter på
16-20 cm og en mindstevægt på 800 g eller med en diameter på 7,5-9 cm og en
mindstevægt på 150 g) og har et fedtindhold på mindst 50%.
c)

Geografisk område: Langres-plateauet og Bassigny-græsningsarealeme, der dækker
en del af departementerne Côte d'Or, Haute-Marne og Vosges.

d)

Bevis for oprindelse: Traditionen med fremstilling af denne ost går helt tilbage til
1700-tallet. Osten er nævnt i en korsang komponeret af prioren for
dominikanermunkene i Langres og også i et specialværk fra 1874 . Lidt efter lidt
opstår der den handelspraksis, at virksomhederne i Langres opkøber den friske ost,
modner den og sender den videre, så langt som til Paris og Geneve. I 1989 ansøger de
erhvervsdrivende om, at ostens navn godkendes som "Appellation d'Origine
Contrôlée" (kontrolleret oprindelsesbetegnelse), og dette sker i 1991.

e)

Fremstillingsmetode: Blød ost fremstillet udelukkende af komælk. Koaguleringen
foregår primært ved hjælp af mælkesyre. Der er en lang symingsperiode med
tilsætning af mælkesyrebakterier, hvorefter osten tilsættes løbe, kommes i forme efter
en let skæring, afdrypper i 24 timer, tørsaltes, tørres på rist, modnes i mindst 21 dage
(15 dage for den lille størrelse) og gnides med saltvand tilsat orleanfarve (naturligt
farvestof) om nødvendigt.

f)

Tilknytning: I dette område, hvor der traditionelt har været kvægbrug baseret på
foder fra naturenge og lokale græs- og plantearter produceret på 1er- og kalkholdige
jorde i en højde af gennemsnitlig 400-500 m, har der været de rette både geografiske
og handelsmæssige betingelser for at producere Langres-osten, der er blevet afsat i Ilede-France, Bourgogne og Champagne.

g)

Kontrolinstans: - I.N.A.O. 138, Champs Elysées , 75008 Paris
- D.G.C.C.R.F. 59, Bd. V.Auriol, 75703 Paris Cédex 13
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h)

Mærkning: "Langres" suppleret med INAO's logo, samt med "Appellation d'Origine
Contrôlée".

i)

Krav i nationale bestemmelser: "Décret" af 14.maj 1991.
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