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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92
REGISTRERINGSANSØGNING: artikel 5 ( ), artikel 17 (X)
BOB ( )

BGB (X)

Nationalt sagsnummer: IG/42/94

1.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed:
Navn: Ministère de l'Agriculture - Direction générale de l'Alimentation
TIf.: 49 55 58 45

2.

Fax: 49 55 59 48

Ansøgende sammenslutning:
a)

navn:

L.P.S. (lesPorcs dela Sarthe)

b)

adresse: .34, rue Paul Ligneul - 72000 LE MANS

c)

sammensætning: producent / forarbejdningsvirksomhed (X) andet ( )

3.

Produktets navn: PORC FERMIER DE LA SARTHE (frilandssvin fra
SARTHE)

4.

Produktets art: (jf. listen i bilag IV): kød og spiseligt slagteaffald (bilag II kapitel 2 i Rom-traktaten)

5.

Varespecifikation: (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)
a)

navn: jf. punkt 3

b)

beskrivelse: Svinekød (hele slagtekroppe, udskæringer eller affald)

c)

geografisk område: Departementet Sarthe og tilgrænsende kantoner i
nabodepartementeme.

d)

bevis for oprindelse: Producenter og slagterier er registreret;
identifikationen af produktet sikres ved tatovering af hvert enkelt svin hos
producenten; slagtekroppene og stykker mærkes ved slagtning og
udskæring. Der foretages registrering og mærkning i hele produktions- og
afsætningsforløbet; som et supplement hertil anvendes bogholderikontrol.

e)

fremstillingsmetode: Svinene opdrættes i åbne stalde eller på marker; de
fodres hovedsagelig med kom; de er mindst 26 uger gamle ved slagtning,
og kødet sorteres på slagterierne på grundlag af kvalitetskriterier

f)

tilknytning: Den geografiske tilknytning er baseret på:
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1) en særlig form for opdræt, der er karakteristisk for regionen; 2) en
popularitet, der bevidnes af omfattende historiske og bibliografiske
henvisninger fra det 19. århundrede; produktionen blev relanceret i
80'eme, og produktets kvalitet anerkendt ved tildeling af kvalitetsmærket
label rouge i 1989. Den nuværende popularitet ses af salgsudviklingen og
af det forhold, at der til visse traditionelle luksuscharcuteriprodukter
udelukkende anvendes Sarthe-svin.
baggrund: Sarthe-svinet er resultatet af en udvikling, der går helt tilbage
til middelalderen. Takket være den lokale svineproduktion har det været
muligt at udvikle mange forskellige lokale charcuterispecialiteter.
g)

kontrolinstans:

navn: L.P.S. (LesPores dela Sarthe)
adresse:

34, rue Paul Ligneul, 72000 LE
MANS

h)

mærkning: PORC FERMIER DE LA SARTHE samt navn og adresse for
det organ, der udsteder certifikater.

i)

krav i nationale bestemmelser (evt.): minimumskriterier i den såkaldte
nationale tekniske beskrivelse vedrørende svinekød og varespecifikation
forlabelm. 05-09.

UDFYLDES AF KOMMISSIONEN
EF-nr.: G/FR/00184
Dato for modtagelsen af den fuldstændige ansøgning: 11/05/95

