VERORDENING (EEG) nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG : Artikel 5 ( ) Artikel 17 (x)
BOB ( ) BGA (x)
Nationaal nummer van het aanvraagdossier : IG/42/94
1 Bevoegde dienst van de Lid-Staat:
Naam
: Ministère de 1'AgricuIture - Direction générale de I'Alimentation
(Ministerie van Landbouw - Directoraat-generaal Voedselvoorziening)
Tel.
: 49.55.58.45
Fax
: 49.55.59.48
2. Aanvragende groepering :
a)Naam
: L.P.S. (Les Porcs de la Sarthe) - (Varkensvleesproducenten uit het
departement Sarthe)
b) Adres : 34, rue Paul Ligneul - 72000 LE MANS
c) Samenstelling : Producenten/verwerkers (x) Anderen ( )
3. Naam van het product : PORC FERMLER DE LA SARTHE (Ongeveer:
Scharrelvarkensvlees uit het departement Sarthe)
4. Productcategorie (cf. lijst in bijlage VI): vlees en eetbare slachtafvallen (bijlage II,
hoofdstuk 2, van het Verdrag van Rome)
5. Overzicht van het productdossier :
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
a) Naam : cf. 3: PORC FERMLER DE LA SARTHE
b) Beschrijving : Varkensvlees dat in de handel wordt gebracht in de vorm van hele
geslachte dieren of delen daarvan, en slachtafvallen van de betrokken varkens.
c) Geografisch gebied : Het departement Sarthe en de aangrenzende kantons van de
naburige departementen.
d) Bewijs van oorsprong : De varkenshouders en de slachterijen zijn geregistreerd. Elk
varken wordt bij de varkenshouder van een getatoeëerd identificatiemerk voorzien. In
de slachterij en de uitsnijderij wordt ervoor gezorgd dat de geslachte dieren en de
uitgesneden delen kunnen worden geïdentificeerd. In alle stadia van de productiekolom
wordt van alle identificatiehandelingen aantekening gehouden. Dit systeem wordt
aangevuld met controles op de voorraadboekhouding.
e) Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De varkens worden in open stallen
of buiten gehouden. Het voer bestaat hoofdzakelijk uit granen. De varkens zijn
tenminste 26 weken oud als zij worden geslacht. In de slachterij worden de geslachte
dieren geselecteerd volgens de kwaliteit van het vlees.
f) Verband : Wat het verband met de geografische oorsprong betreft, wordt verwezen
naar:
1) traditionele kenmerken van de varkenshouderij in de streek;
2)

de faam van het betrokken product zoals deze blijkt uit historische en
bibliografische gegevens. Met name uit de 19de eeuw zijn veel dergelijke gegevens
bekend.
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Vanaf de jaren 80 zijn nieuwe impulsen gegeven aan de betrokken productie. In
1989 werd een rood label verkregen als erkenning van de kwaliteit van het
product. Bewijzen voor de huidige reputatie zijn de ontwikkeling die de bij
productie en afzet betrokken bedrijven te zien geven, en het feit dat voor bepaalde
traditionele vleeswaren van hoge kwaliteit uitsluitend dit varkensvlees uit het
departement Sarthe wordt gebruikt.
Voorgeschiedenis: De in het departement Sarthe geproduceerde varkens zijn het
resultaat van een lange ontwikkeling en de oudste bronnen van informatie hierover
dateren uit de Middeleeuwen. Op basis van het ter plaatse geproduceerde
varkensvlees zijn in de streek tal van vleeswarenspecialiteiten ontwikkeld.
g) Controlestructuur
(dienst of organisatie)

Naam : L.P.S. (Les Porcs de la Sarthe)
Adres : 34, rue Paul Ligneul - 72000 LE MANS

h) Etikettering : Porc fermier de la Sarthe
Naam en adres van de instantie die de echtheid garandeert.
i) (Eventuele) nationale eisen :
- Minimumeisen zoals vastgelegd in de Notice Technique Nationale "viande de porc"
(Nationale technische voorschriften betreffende varkensvlees)
- Productdossier ter verkrijging van een label nr. 05/09
(WORDTINGEVULD DOOR DE COMMISSIE)
EG-nummer: G/FR/00184
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier : 11/05/95
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