LIITE I
NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92
REKISTERÖINTIHAKEMUS : 5 artikla ( ) 17 artikla (x)
SAN( )

SMM(x)

Asiakirjan kansallinen numero: IG/42/94
1.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:
Nimi: Ministère de l'Agriculture - Direction générale de l'Alimentation
Puh.: 49 55 58 45

2.

Telekopio: 49 55 59 48

Hakii aryhmittymä:
a) Nimi: L.P.S. (Les Porcs de Sarthe)
b) Osoite: 34, rue Paul Ligneul - 72000 LE MANS
c) Kokoonpano: tuottaja/jalostaja (x)

muu ( )

3.

Tuotteen nimi: Porc fermier de la Sarthe

4.

Tuotelaji: (ks. luettelo) Liha ja muut syötäväksi tarkoitetut eläimen osat (Rooman
sopimuksen liitteen I I 2 luku)

5.

Tavaraerittely: (yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)
a) Nimi: Porc fermier de la Sarthe
b) Kuvaus:
Sianlihaa, jota pidetään kaupan kokonaisina ruhoina tai leikattuna yhdessä muiden
ruhon osien kanssa.
c) Maantieteellinen alue:
Sarthen departementti sekä naapuridepartementtien Sarthen rajalla olevat alueet.
d) Alkuperätodisteet:
Kaņankasvattajat ja teurastamot on luetteloitu. Kasvattaja varmistaa tuotteen
tunnistamisen merkitsemällä (tatuoimalla) jokaisen sian. Ruhot ja palat tunnistetaan
teurastamossa ja leikkaamossa ja kukin tunnistaminen rekisteröidään kaikissa
tuotantovaiheissa. Tunnistamismenettelyä täydennetään kirjanpidon valvonnalla.
e) Valmistusmenetelmä:

Siat kasvatetaan avoimissa rakennuksissa tai laitumella. Niitä ruokitaan pääasiassa
viljalla ja ne teurastetaan aikaisintaan 26-viikkoisina. Teurastamo valitsee
tuotteeseen lihan laadun perusteella.
f) Yhteys maantieteelliseen alkuperään:
Yhteys maantieteelliseen alkuperään perustuu
1. karjankasvatuksen alueelle perinteisiin ominaispiirteisiin
2. maineeseen, josta mainitaan erityisesti 1800-luvulta peräisin olevissa
historiallisissa ja kirjallisissa viitteissä. Tuotanto aloitettiin uudelleen 1980-luvun
alussa ja se sai tunnustuksena laadustaan vuonna 1989 Label rouge -maininnan.
Porc fermier de la Sarthe- lihan hyvää mainetta pidetään yllä kehittämällä
tuotantoketjua ja käyttämällä ainoastaan sitä tiettyihin perinteisiin ja laadukkaisiin
leikkeleisiin.
Historiaa: Le Pore de la Sarthe -tuote on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Sen
käytöstä on merkkejä jo keskiajalta. Paikallisen sikatuotannon ansiosta on voitu
kehittää monia paikallisia leikkele-erikoisuuksia.
g) Valvontaelin: Nimi: L.P.S. (Les Porcs de Sarthe)
Osoite: 34, rae Paul Ligneul - 72000 LE MANS
h) Merkintä:
"Porc fermier de la Sarthe"
Todistuksen antaneen toimielimen nimi ja osoite.
i) Kansalliset vaatimukset (mahdolliset):
- Notice Technique Nationalen vähimmäisvaatimukset sianlihalle
- Erittely Label N: o 05 - 09
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