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BILAG I
RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2081/92
REGISTRERINGSANSØGNING: Art. 5 ( ) Art. 17 (X)
BOB(X)

BGBQ

Nationalt sagsnummer: Í192-GR/95
1.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed:
Navn:
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat für den
gewerblichen Rechtsschutz, A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10
Tlf.:
0222/53424-0
Fax: 0222/53424-520

2.

Ansøgende sammenslutning:
a) Navn: Vorarlberger Sennenverband
b) Adresse:
À-6900 Bregenz, Montfortstrasse 9-11
Tlf.: +43/5574/42044-28
Fax: + 43/5574/47107
c) Sammensætning: producent/forarbejdningsvirksomhed ( ) andet (X)
interessereorganisation

3.

Produktets navn: Vorarlberger Bergkäse BOB

4.

Produktets art: Hård ost fremstillet af rå komælk

5.

Varespecifikation:
(sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)
a) Navn: jf. punkt 3)
b) Beskrivelse:
Vorarlberger Bergkäse fremstilles af naturlig rå mælk (komælk) med ca. 50%
fedt i tørstof og har en fedtet til tør, brungul til brun komet skorpe. Ostene vejer
fra 8 til 35 kg og er 10-12 cm høje. De ca. ærtestore runde huller er matte til
skinnende og jævnt fordelt. Osten er skærefast til smidig, elfensbensfarvet til
lysegul. Smagen er krydret til pikant. Som råvare anvendes mælk, der er egnet til
fremstilling af hård ost, og som hidrører fra køer, der græsser på
alpegræsgangene og i dalene. Foderet er ikke ensileret. Der anvendes kun
naturlig osteløbe.
c) Geografisk område:
Vorarlberger
Bergkäse
fremstilles
af
producenteller
forarbejdningsvirksomheder samt af landbrugere i regionerne Bregenzerwald,
Kleinwalsertal, Grosswalsertal, Laiblachtal (Pfanderstock) og Rheintal, på basis
af rå mælk produceret i Vorarlberg.
d) Bevis for oprindelse:
Produktionen af mælk og hermed også af ost begyndte i det 14. århundrede
samtidig med den øgede bebyggelse af området. I midten af det 18. århundrede
blev der allerede produceret så megen fed ost i Vorarlberg, at det ikke længere
var muligt at afsætte hele produktionen i Vorarlberg; osten blev herefter afsat
gennem erhvervsorganisationer, først og fremmest til Italien. I 1921 grundlagde
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Vorarlberger Sennereien und Alpen et afsætningskooperativ, som siden da har
stået for afsætningen af Vorarlberger Bergkäse såvel på det indenlandske som på
det internationale marked.
e) Fremstillingsmetode :
Vorarlberger Bergkäse er et typisk tradionelt fremstillet produkt. Et væsentligt
element i fremstillingen er overholdelsen aïsirenge kriterier ved
mælkeproduktionen (kvalitetsdirektiv fór mælkeproducenter).
Det skal især fremhæves, at:
- kun bedrifter med ekstensiv udnyttelse af græsningsarealer - uden produktion
eller anvendelse af ensilage - kan levere mælk, eller at det kun er mælk fra
sådanne bedrifter, der må anvendes til fremstillingen af Vorarlberger Bergkäse
- mælken leveres til osteriet mindst én gang dagligt, og at den bliver forarbejdet
umiddelbart i dette osteri (ingen videre transport fra ét osteri til et andet).
Selve fremstillingen:
- Den rå mælk (ikke varmebehandlet, ikke pasteuriseret eller baktofugeret)
skummes delvis (til et fedtindhold på ca. 3,3%)
- Mælken koagulerer veil hjælp af kalveløbe og en speciel valle- eller
mælkesyrekultur, som osteriet selv har udviklet (hvor osteproducentens
erfaring er afgørende for kontrollen med og dyrkningen af denne kultur). Ved
anvendelsen af vallekulturer adskiller Vorarlberger Bergkäse sig mærkbart fra
andre lignende produkter
- Ostemassen opvarmes herefter til 51 -52,50C, hvorefter den presses
- Dernæst lægges ostene i saltbad i 2-3 dage (kogsaltindhold ca. 20%), hvorefter
de modnes i kældre ved en temperatur på mellem 12 og 150C og en relativ
fugtighed på mellem 90 og 95%. I denne fase behandles ostene med saltvand,
dvs. at man to gaiige om ugen børster eller gnider dem med saltvand
(kogsaltindhold ca. 20%, pH-værdi ca. 5,25) for at opnå den typiske
skorpedannelse og smagsudvikling
- Vorarlberger Bergkäse er først moden til konsum efter 3-6 måneder (dens
egenskaber kan variere efter modningsgraden: små revner i osten (0,5-1 cm),
mindre huller, kraftig smag).
Den høje kvalitet af den rå mælk og af produktionen af Vorarlberger Bergkäse sikres
gennem en vedvarende intern kontrol og kvalitetsstyring i bedrifterne.
Overholdelsen af kvalitetskravene kontrolleres af "Qualitätsmanagementverein fïir
Lebensmittel aus Vorarlberg". Hertil kommer kontrollen af bedrifts- og
personalehygiejne samt dyresundhed, som er fastsat i loven.
f) Tilknytning til det geografiske miljø
Vorarlberger Bergkäses karakteristiske egenskaber skyldes den til fremstillingen
anvendte mælk, hvis bestanddele og smag eller konsistens i vid udstrækning påvirkes
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af floraen i Vorarlberger Alpen, samt de klimatiske og menneskelige (traditionel
håndværksmæssig fremstilling) produktionsbetingelser. På grund af bedrifternes
struktur (små bedrifter) er den håndværksmæssige produktion og traditionelle pleje af
Vorarlberger Bergkäse blevet bevaret til vore dage, og det er forklaringen på
Voralberger Bergkäses fine kvalitet og lange holdbarhed. Produktionen af denne ost
bidrager i høj grad til at sikre landbrugernes eksistens. Desuden er derme specialitet
blevet en fast ingrediens i det Vorarlbergske køkken. Vorarlberger Bergkäse tegner sig
for 20% af regionens samlede osteproduktion.
g) Kontrolinstans:

Navn:
Adresse:

Der Landeshauptmann von Vorarlberg
A-6900 Bregenz, Landhaus

h) Mærkning
Ostene er forsynet med fremstillingsdato (dato for ostningen), bedriftsnummer og
sundhedsmærke (anbragt som kaseinmâsrke på osten eller trykt på emballagen), som
udstedes af den af Landeshauptmann udpegede kontrolmyndighed (=
veterinærmyndigheden i Bregenz). Oplysningerne skal være let læselige og
uudslettelige og skal være anbragt enten på hele osten eller, såfremt det drejer sig om
stykker, på emballagen. Ved salg gennem professionelle forhandlere skal
forhandlerens sundhedsmærke og angivelsen "Vorarlberger Bergkäse" anbringes på
emballagen. Det er tilladt at benytte egne mærker, såfremt de ikke vildleder kunden.
i) Krav i nationale bestemmelser
Bestemmelserne vedrørende fremstillingen af "Vorarlberger Bergkäse BOB" er
indeholdt i Codex Alimentarius Austriacus, III.Auflage, Kap.B 32 Abs. 3 "Milch und
Milchprodukte, Abschnitt Hartkäse". Milchhygieneverordning (§ 7) 1993.
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