Wl557/94 (PMON\NL\0005.wpd)
VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92
Registratieaanvraag: art. 5 ( ); art. 17 ( x )
B O B ( x ) / BGA( )
Nationaal nummer van het dossier: 16/94

1.

Bevoegde nationale instantie
Naam: IMAIAA - Lissabon - Portugal
Tel.:

2.

3876262

Fax:

3876635

Groepering die de aanvraag indient:
a) Naam: Estrelacoop - Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela C.R.L.
b) Adres: Quinta da Serrada
6360 Celorico da Beira
c) Aangeslotenen: producent/verwerker ( x ) / andere ( )

3.

Naam van het produkt: Serra-da-Estrela-lam

4.

Type produkt: Schapevlees

5.

Beschrijving van het produkt:
a) Naam: Serra-da-Estrela-lam
b) Beschrijving: gekoelde karkassen van lammeren (mannetjes en vrouwtjes), die geslacht
zijn voordat ze 30 dagen oud zijn, met een levend gewicht van maximaal 12 kg.
c) Geografisch gebied: zie bijlage II
d) Oorsprong van het produkt: Het ras is door gebruik gewettigd. Het is rechtstreeks
verbonden met de streek waar de Serra-da-Estrela-kaas wordt gemaakt en met de culinaire
feestgebruiken van deze streek.
e) Toegepaste werkwijze: Van dieren van het Bordaleira-ras, die afstammen van ouders die
ingeschreven staan in het Stamboek van het Bordaleira-ras.
f)

Verband met het geografisch gebied: het hele gebied ligt op de grote hoogvlakte van de
Beira's, waar het klimaat leidt tot koude, regenachtige winters, soms met sneeuw, en
warme droge zomers. De natuurlijke weidegronden bestaan uit overblijvende natuurlijke
grassen, de aangelegde weiden bestaan uit witte klaver en ondergrondse klaver.
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g) Controle: Naam: Ancose - Associacao Nacional de Criadores de Ovinos
Serra da Estrela
Adres: Quinta da Tapada
3400 Oliveira do Hospital
h) Etikettering: Serra-da-Estrela-lam - Oorsprongsbenaming.
i)

Eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan (eventueel):
D/L nr. 261/84 van 31 juli; D/L nr. 304/85 van 29 juli.

In te vullen door de Commissie:
Nummer EEG: VLBI4/PO/00224/24.1.94
Datum van ontvangst van het volledige dossier bij de EEG: cA ^ .
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