Europa, waar
kwaliteit thuis is
Een brochure om producten met
Europese kwaliteitslabels te leren kennen:
Wijn Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel BGA,
Südtiroler Speck BGA, Stilfser BOB kaas

Uit de regio op tafel

De Europese kwaliteitslabels
voor landbouwproducten
De Europese Unie heeft de kwaliteitslabels BOB en BGA in het leven geroepen
om de veiligheid van levensmiddelen te waarborgen en de geografische
oorsprong van producten te beschermen. Tegelijkertijd dragen deze labels
bij aan de bescherming van het milieu en het in stand houden van productie
volgens traditionele werkwijze.

BOB
BESCHERMDE
OORSPRONGSBENAMING

BGA
BESCHERMDE GEOGRAFISCHE
AANDUIDING

De Europese Unie verleent het BOB-kwaliteitslabel aan producten waarvan de productie
en de verwerking plaatsvinden binnen een
bepaald geografisch gebied en waarbij lokale
producenten gebruikmaken van erkende
productiemethoden en ingrediënten uit de
betreffende regio. De eigenschappen van
deze producten hangen voor een belangrijk
deel of volledig samen met hun geografische
oorsprong. Producten met het BOB-kwaliteitslabel moeten voldoen aan strenge eisen
die zijn vermeld in de Europese wetgeving.
Ze moeten worden gekenmerkt met het
hierboven afgebeelde BOB-logo.

Het BGA-kwaliteitslabel wordt toegekend
aan producten waarvan de kwaliteit of de
reputatie onlosmakelijk verbonden is met
de plaats of de regio waar in ieder geval
een deel van het productieproces (productie,
verwerking) plaatsvindt. De gebruikte ingrediënten komen niet noodzakelijkerwijze uit
de desbetreffende regio. Producten met
het BGA-kwaliteitslabel moeten voldoen
aan strenge eisen die zijn vermeld in de
Europese wetgeving. Ze moeten worden
gekenmerkt met het hierboven afgebeelde
BGA-logo.

Een ontdekkingsreis boordevol authentieke
genietmomenten met oorsprongsgarantie
Producten met het BOB- of BGA-kwaliteitslabel staan
symbool voor de hoge kwaliteit van de Europese landbouw.
Ze zijn het resultaat van de speciale relatie tussen mens,
omgeving en cultuur en zijn onlosmakelijk verbonden met
de regio van herkomst. De strenge eisen waaraan de
producten moeten voldoen, waarborgen hun bijzondere
kwaliteit en onmiskenbare smaak en maken ze tot een ideaal
onderdeel van een gezond en lekker voedingspatroon.
In deze brochure presenteren wij producten met het
BOB- en BGA-kwaliteitslabel die hun oorsprong vinden in
Zuid-Tirol. Verder geven wij achtergrondinformatie over
de Europese kwaliteitslabels.
Daarbij mogen eenvoudige en lekkere recepten natuurlijk
niet ontbreken! Ook die treft u aan, inclusief advies voor
bijpassende wijnen.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen en alvast
smakelijk eten!

Südtiroler Speck BGA
Het Europese kwaliteitslabel BGA (Beschermde Geografische Aanduiding)
staat garant voor de kwaliteit van het product. Verder garandeert het label
dat er is voldaan aan bepaalde eisen die gesteld worden aan de regio waarin
het product is verwerkt en aan de verwerkingsmethode. Deze voorwaarden
zijn vastgelegd in productiespecificaties die door de EU zijn goedgekeurd
en waarvoor het Consorzio Tutela Speck Alto Adige verantwoordelijk is.
Een onafhankelijke instantie controleert of aan de eisen is voldaan.
Zuid-Tirools spek is onmiskenbaar. Het is een licht gerookte, in de frisse lucht
gerijpte ham die in heel Zuid-Tirol wordt gemaakt met behulp van traditionele
verwerkingsmethoden van speciaal geselecteerde ingrediënten.

VERANKERD IN DE REGIO

Südtiroler Speck BGA heeft zijn unieke
karakter te danken aan de productiemethode die van generatie op generatie
wordt doorgegeven: 'minder zout,
minder rook en veel frisse lucht'.

PRODUCTIE
1. Selectie en verwerking van het vlees:
na een strenge kwaliteitscontrole worden
de hammen ontbeend en op traditionele
manier in stukken gesneden.
2. Zouten en kruiden: in droge toestand met
speciale kruidenmixen.

3. Koud roken: in speciale ruimten boven
beukenhout bij een temperatuur van
maximaal 20 °C.
4 Rijpen: bij een omgevingstemperatuur
tussen 10 en 16 °C en een luchtvochtigheid
tussen 55 en 90 %.
5 Kwaliteitscontrole: pas als het product alle
controles heeft doorlopen, krijgt het het
kwaliteitslabel 'Südtiroler Speck BGA'.

Crostini met spek-carpaccio
en radicchio-pesto
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig – bereiding: 25 minuten
INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
1 donker brood
12 dunne plakken
Südtiroler Speck BGA (spek)
40 g geitenroomkaas
1 radicchio
80 g pijnboompitten
3 teentjes knoflook
50 g geraspte Parmezaanse kaas
Tijm, laurierblad
Olijfolie
Zout en peper

BEREIDING

Halveer de radicchio, verwijder de stronk en snijd hem in stukken. Bak hem kort in een pan met een beetje olie en doe hem
vervolgens in een ovenschaal. Pers de teentjes knoflook met de
schil en meng met de tijm en het laurierblad door de radicchio.
Bedek de ovenschaal met aluminiumfolie en laat alles in de oven
op 150 °C in ca. 20-30 minuten garen. Verwijder de kruiden en
de knoflook. Snijd de radicchio heel fijn en doe in een kom. Voeg
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en olijfolie toe en meng alles
goed door elkaar tot een pesto. Breng op smaak met peper en
zout. Snijd het brood in sneeën en leg ze in een ovenschaal.
Besprenkel met een beetje olijfolie en bak het brood in de oven
op 140 °C in 4-5 minuten knapperig. Leg op elke snee brood
2 plakken Zuid-Tirools spek. Verdeel de radicchio-pesto en de
verkruimelde geitenroomkaas ertussen en serveer.
Tip: is de pesto te droog, doe er dan een scheutje water bij en
laat het even staan. Daarna is de pesto romiger.
WIJN: Alto Adige DOC Pinot Bianco
Een frisse, uitgebalanceerde wijn met een prettig fruitig aroma.

Spiesjes met spek, Stilfser kaas
en Mostarda di Mele
(in mosterdsiroop ingemaakte appel).
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig – bereiding: 15 minuten
INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
12 plakken Südtiroler Speck BGA (spek)
12 blokjes Stilfser BOB kaas
van ca. 1,5 x 1,5 cm
12 takjes rozemarijn
400 g Südtiroler Apfel BGA
(appels), in blokjes
100 g suiker
1 g ascorbinezuur
mosterdessence
(verkrijgbaar bij de drogisterij)
3 eieren
100 g bloem (optioneel)
Schüttelbrot, verkruimeld
(typisch knapperig Zuid-Tirools brood)

BEREIDING
MOSTARDA: meng de Zuid-Tiroolse appels met de suiker

en het ascorbinezuur en laat ze een nacht in de koelkast
trekken. Giet de volgende dag het sap af door een zeef, breng
dit aan de kook en giet het over de appels. Herhaal deze
procedure een keer per dag gedurende drie opeenvolgende
dagen. Doe alles in een weckpot en voeg voorzichtig 2 tot
4 druppels mosterdessence toe. Roer goed door en laat het
mengsel minstens 24 uur trekken. Als alternatief kunt u de
Mostarda ook in een delicatessenzaak of via internet kopen.
Wentel de blokjes Stilfser kaas eerst door de bloem, dan door
de losgeklopte eieren en vervolgens door het verkruimelde
schüttelbrot. Braad de kaasblokjes aan. Prik afwisselend
een blokje kaas en een plak spek op een takje rozemarijn en
serveer met een beetje Mostarda.
WIJN: Alto Adige DOC Pinot Bianco Riserva
Een fluweelzachte en elegante wijn met delicate appelaroma's.

Rogge-lintpasta met saliepesto
en knapperig spek
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – bereiding: 20 minuten
INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
VOOR DE LINTPASTA:
200 g roggemeel
175 g tarwemeel
3 eieren
2 eidooiers
35 g durumgries
VOOR DE PESTO:
50 g peterselie, alleen de blaadjes
40 g pijnboompitten
50 g geraspte Parmezaanse kaas
1 teentje knoflook
4 blaadjes salie
200 ml milde olijfolie
Zout en peper
OM TE GARNEREN:
12 plakken Südtiroler Speck BGA (spek)

BEREIDING
LINTPASTA: doe roggemeel, patentbloem en durum-

gries in een kom en meng alles goed door elkaar.
Maak een kuiltje in het midden en doe de eieren erin.
Kneed met de handen tot een deeg, doe dit in
vershoudfolie en laat het 1 uur in de koelkast rusten.
PESTO: gebruik alleen gekoelde ingrediënten. Pureer
de olijfolie met de pijnboompitten, de knoflook, de
peterselie en de salie. Doe het mengsel in een kom
en voeg Parmezaanse kaas, zout en peper toe.
Besprenkel het Zuid-Tiroolse spek met een beetje olie
en bak het in de oven op 180 °C krokant. Laat uitlekken op keukenpapier. Doe wat meel op het werkblad
en rol het pastadeeg uit tot een dunne lap. Snijd er
stukken van ca. 25 x 15 cm uit. Rol deze stukken op
en snijd ze met een mes in dunne linten. Kook de
lintpasta 2-3 minuten in kokend water en giet hem af.
Bak de pasta kort in een pan met de pesto en een
scheutje van het kookwater. Serveer de pestopasta
op een bord en garneer met het krokante spek.
WIJN: Alto Adige DOC Sauvignon
Een uitgebalanceerde witte wijn met een bouquet
van vlierbloesem en rode-bessenbloesem.

VERANKERD IN DE REGIO

De verse melk waarvan Stilfser BOB kaas
wordt gemaakt, is afkomstig van ruim
300 bergboerderijen in Zuid-Tirol.
97% van deze boerderijen ligt op meer
dan 1000 meter hoogte.

Stilfser BOB kaas
In 2007 is Stilfser kaas onderscheiden met het kwaliteitslabel BOB (Beschermde
Oorsprongsbenaming), een erkenning van de uitstekende kwaliteit en de sterke
verbondenheid met de regio en de traditionele productiemethoden. Stilfser
kaas wordt uitsluitend gemaakt met melk van Zuid-Tiroolse bergboerderijen
en met behulp van traditionele verwerkingsmethoden. Dit geeft de kaas zijn
karakteristieke smaak en staat garant voor de authenticiteit van het product.
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goedgekeurd en waarvoor het Consorzio
Formaggio Stelvio verantwoordelijk is.
Een onafhankelijke instantie controleert
of aan de eisen is voldaan.
> wordt volgens traditionele methoden
verwerkt. In de rijpingsfase wordt
autochtone microflora toegevoegd.
> heeft een kenmerkende kruidige smaak,
aromatische geur en zacht-romige
consistentie.

ET
OT
PR

DENO
MI
N

STILFSER BOB KAAS
> wordt in bepaalde regio's van Zuid-Tirol
gemaakt van uitsluitend verse bergmelk.
> voldoet aan kwaliteitscriteria en richtlijnen voor het productiegebied, de kwaliteit
van de melk, het voer voor de koeien, het
inzamelen en opslaan van de melk en
het produceren, rijpen en verkopen van
de kaas. Deze richtlijnen zijn vastgelegd
in productspecificaties die door de EU zijn
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Tiroolse gnocchi met Stilfser kaas
en gekonfijte tomaten

Gevulde gehaktballetjes met
Stilfser kaas en spek

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – bereiding: 25 minuten

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – bereiding: 25 minuten

INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
VOOR DE GNOCCHI:
400 g ricotta, door een zeef gewreven
50 g bloem
30 g zetmeel
4 eidooiers
20 g Parmezaanse kaas
Zout
50 g Stilfser BOB kaas
VOOR DE SAUS:
24 pruimtomaten
2 teentjes knoflook
8 blaadjes basilicum
1 klein takje rozemarijn
Olijfolie
Zout en peper

BEREIDING
TOMATEN: dompel de tomaten even onder in kokend water,

giet ze af en laat ze schrikken in ijskoud water. Ontvel de
tomaten, halveer ze en leg ze in een ovenschaal. Breng op
smaak met fijngehakte knoflook, basilicum en rozemarijn
en bestrooi met peper en zout. Laat de tomaten in de oven
op 85 °C in 3-5 uur garen.
GNOCCHI: meng alle ingrediënten voor de gnocchi door
elkaar, breng op smaak met zout en doe de massa in een
spuitzak. Leg 30 minuten in de koelkast. Breng een pan met
water en een snufje zout aan de kook. Laat het deeg uit de
spuitzak direct in het kokende water glijden en snijd met
een mes kleine stukjes ervan af. Giet de gnocchi af zodra
ze naar het oppervlak komen drijven. Verhit een beetje olie
en fruit de knoflook. Voeg de tomaten en de gnocchi toe.
Rasp de Stilfser kaas eroverheen en garneer met basilicum.
WIJN: Alto Adige DOC Schiava
Een lichte rode wijn met een zachte geur en aroma's van
viooltjes, kersen en amandelen.

INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
500 g rundergehakt
100 g varkensgehakt
1 bosui, in ringetjes
1 eidooier
1 teentje knoflook, fijn gehakt
Peterselie, fijn gesneden
15 g mosterd
60 g Stilfser BOB kaas, in blokjes
40 g Südtiroler Speck BGA (spek),
in blokjes
1 ui, gesnipperd
Rozemarijn, fijn gehakt
Wortelgroenten naar keuze
Zout en peper

BEREIDING

Doe het gehakt in een kom. Voeg bosui, eidooier, knoflook,
mosterd en peterselie toe en meng alles goed door elkaar.
Breng op smaak met zout en peper en zet in de koelkast.
Vulling: fruit de ui goudgeel en laat vervolgens uitlekken
op keukenpapier. Meng de ui met de Stilfser kaas, het
Zuid-Tiroolse spek en de rozemarijn. Snijd de groenten
in stukjes en bak ze op laag vuur in een beetje olie gaar.
Breng op smaak met een takje tijm en een paar blaadjes
basilicum. Vorm met de handen gehaktballetjes en doe
een beetje vulling in het midden van elke gehaktbal.
Braad de gehaktballetjes in een beetje olie in een koekenpan rondom aan. Laat ze vervolgens in de oven op 200 °C
in 4-6 minuten garen. Serveer de groenten op een bord,
snijd de gehaktballen doormidden en leg ze op de groente.
Serveer direct.
WIJN: Alto Adige DOC Pinot Nero
Een elegante wijn, zijdezacht en kruidig, met bosbessenaroma.

Varkensfilet met
Stilfser kaas, spek en appels
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – bereiding: 25 minuten

INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
600 g varkensfilet
100 g Stilfser BOB kaas
100 g Südtiroler Speck BGA (spek),
in dunne plakken
500 g aardappelen, geschild
2 Südtiroler Apfel BGA
(appels: aromatisch en niet te zuur),
geschild en ontpit
4 bosuitjes
Tijm, laurierblad
70 ml slagroom
50 ml melk
Plantaardige olie
Boter
Zout en peper

BEREIDING
KAASSAUS: doe slagroom, melk en laurierblad in een

kleine pan en breng aan de kook. Voeg de Stilfser kaas
toe en pureer met de staafmixer. Let op: de saus mag
niet meer koken!
RÖSTI: snijd de aardappelen in dunne reepjes, doe
deze in een kom en breng op smaak met een beetje
zout. Druk met de handen het vocht uit de aardappelen.
Verhit een beetje olie en bak de aardappelreepjes goudbruin. Draai ze om en bak aan de andere kant eveneens
goudbruin. Laat de rösti uitlekken op keukenpapier.
APPELS: bak de Zuid-Tiroolse appels in een pan met een
beetje boter. Breng op smaak met wat tijm. Halveer de
bosuitjes in de lengte, fruit ze in een beetje olijfolie en
breng op smaak met wat peper en zout.
VARKENSFILET: bestrooi de varkensfilet met een beetje
zout en wikkel de plakken spek eromheen. Braad het
vlees rondom aan in de koekenpan. Laat het daarna
in de oven op 180 °C in 6–8 minuten garen. Laat het
vervolgens ca. 10 minuten rusten onder een stuk
aluminiumfolie. Serveer het in medaillons gesneden
vlees met de rösti, de appels en de kaassaus op een bord.
WIJN: Alto Adige DOC Pinot Nero
Een elegante wijn, zijdezacht en kruidig,
met bosbessenaroma.

Südtiroler Apfel BGA
De Europese Unie heeft 13 Zuid-Tiroolse appelsoorten onderscheiden met
het kwaliteitslabel BGA (Beschermde Geografische Aanduiding) en bevestigt
hiermee de relatie tussen de hoge kwaliteit van het product en de oorsprongsregio Zuid-Tirol. De Zuid-Tiroolse appels hebben een intense smaak, een mooie
kleur, stevig vruchtvlees en zijn lang houdbaar – eigenschappen die te danken
zijn aan het gunstige microklimaat in de teeltgebieden en de lokale traditionele,
natuurlijke verwerkingsmethoden.
SÜDTIROLER APFEL BGA

VERANKERD IN DE REGIO

Het is de unieke combinatie van
vele uren zon, koele nachten
en weinig neerslag, die ervoor zorgt
dat de Südtiroler Apfel BGA hun intense
smaak en kleur krijgen.

> wordt in bepaalde gebieden van Zuid-Tirol
geteeld door familiebedrijven.
> wordt geteeld volgens milieuvriendelijke
geïntegreerde of biologische productiemethoden.
> voldoet aan kwaliteitscriteria en productieomstandigheden met betrekking tot
boomgaard en bodemgesteldheid, snoeimethode, irrigatie, oogst, traceerbaarheid,
opslag, verpakking en verkoop.

Deze eisen zijn vastgelegd in productspecificaties die door de EU zijn goedgekeurd en
waarvoor het Südtiroler Apfelkonsortium
verantwoordelijk is. Een onafhankelijke
instantie controleert of aan de eisen
is voldaan.
> heeft zijn uitstekende kwaliteit te danken
aan de unieke combinatie van een gunstig
klimaat en bijzonder milieuvriendelijke
teeltmethoden.

Appelknoedels
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – bereiding: 35 minuten
INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
VOOR HET KNOEDELDEEG:
345 g aardappelen, geschild en gekookt
50 g bloem
14 g zetmeel
1 eidooier
1 eiwit, tot schuim geklopt
VOOR DE VULLING:
2 Südtiroler Apfel BGA (appels),
geschild en in kleine blokjes gesneden
25 g suiker
25 g honing
50 g boter
Poedersuiker
OM TE GARNEREN:
4 Südtiroler Apfel BGA (appels: golden
delicious), geschild en ontpit
100 g suiker
200 ml witte wijn
80 g brood, verkruimeld
50 g suiker
10 g kaneel
50 g boter

BEREIDING
KNOEDELDEEG: pureer de aardappelen en meng de puree met
bloem, zetmeel en eidooier tot een deeg. Spatel het eischuim
erdoor en laat het deeg in de koelkast rusten.
APPELVULLING: laat de suiker in een pan karamelliseren.
Voeg honing, boter en de Zuid-Tiroolse appels toe.
Breng aan de kook en laat vervolgens afkoelen.
APPELSAUS: laat de suiker in een pan licht karamelliseren.
Voeg de appels toe en blus af met de witte wijn. Kook de
appels op laag vuur tot ze zacht zijn en pureer ze. Verhit de
boter en bak de broodkruimels hierin. Roer de suiker en de
kaneel erdoor en laat afkoelen op keukenpapier. Rol het deeg
uit tot een dunne lap (ca. 1 cm) en snijd er gelijke stukken uit.
Doe een beetje vulling in het midden van elk deegstuk. Vouw
de randen dicht, zodat een knoedel ontstaat. Kook de knoedels in 10-15 minuten gaar in water met een snufje zout. Giet
de knoedels af en wentel ze door de kaneel-broodkruimels.

WIJN: Alto Adige DOC Rosenmuskateller
Een elegante, kruidige muskaatwijn met aroma's van muskaat
en rozenblaadjes.

Boekweitpannenkoeken met
gekaramelliseerde appels
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – bereiding: 20 minuten
INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
VOOR DE PANNENKOEKEN:
250 ml melk
100 g boekweitmeel
180 g tarwemeel
3 eidooiers
3 eiwitten
60 g suiker
40 g honing
1 vanillestokje
VOOR DE GEKARAMELLISEERDE
APPELS:
400 g Südtiroler Apfel BGA
(appels: golden delicious),
geschild, ontpit en in schijfjes
80 g suiker
50 g boter
10 g kaneel
Blaadjes munt

BEREIDING
PANNENKOEK: doe de melk in een kom en roer langzaam

de bloem, het merg uit het vanillestokje, de honing en
de eidooiers erdoor. Klop de eiwitten met de suiker stijf
en schep dit voorzichtig door het deeg. Bak de pannenkoeken op lage temperatuur goudbruin in een pan met
deksel. Keer de pannenkoek om en bak aan de andere
kant eveneens goudbruin.
APPELS: laat de suiker karamelliseren, voeg de boter
toe en bak de appelschijfjes tot ze zacht zijn. Bestrooi
tot slot met de kaneel. Doe de appels op een bord, leg
de pannenkoek erop en garneer met de blaadjes munt,
de appelblokjes en de poedersuiker.
WIJN: Alto Adige DOC Gewürztraminer Passito
Een intense, complexe likeurwijn, rijk aan aroma's
en oriëntaalse kruiden.

Appel panna cotta
met amandelkrokant
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – bereiding: 25 minuten

INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
VOOR DE PANNA COTTA
400 ml slagroom
75 g suiker
8,5 g gelatine
200 ml slagroom, stijf geklopt
1 vanillestokje
VOOR DE APPELSAUS:
4 Südtiroler Apfel BGA (appels: rijpe
golden delicious of royal gala),
geschild en ontpit
100 g suiker
200 ml witte wijn
VOOR HET AMANDELKROKANT:
100 g amandelen
50 g suiker
20 ml water

BEREIDING
PANNA COTTA: los de gelatine op in koud water. Snijd het

vanillestokje in de lengte open en haal het merg eruit.
Breng de slagroom met het merg en de suiker aan de
kook. Neem de pan van het vuur en los de uitgedrukte
gelatine erin op. Laat het mengsel afkoelen in ijskoud
water of in de koelkast. Spatel de stijfgeklopte slagroom
erdoor en laat alles 6-8 uur in de koelkast rusten.
APPELSAUS: laat de suiker in een pan licht karamelliseren.
Voeg de Zuid-Tiroolse appels toe en blus af met de witte
wijn. Kook de appels op laag vuur tot ze zacht zijn en
pureer ze.
AMANDELKROKANT: rooster de amandelen ca. 5-8 minuten
in de oven op 150 °C. Los de suiker op in het water, voeg
de geroosterde amandelen toe en blijf roeren tot ze karamelliseren. Laat afkoelen en hak de gekaramelliseerde
amandelen klein. Serveer de appelsaus op een bord, zet
de panna cotta erop en garneer met amandelkrokant.
WIJN: Alto Adige DOC Gewürztraminer Spätlese
Een intense wijn met een vleugje blauwschimmel
en honing.

VERANKERD IN DE REGIO

De wijngaarden van de Wijn Alto Adige
DOC liggen op een hoogte tussen
220 en 1000 meter boven zeeniveau.
Deze grote klimatologische diversiteit
is ideaal voor het telen van ruim
twintig verschillende druivensoorten.

Wijn Alto Adige DOC
Het kwaliteitslabel DOC staat garant voor kwaliteit. Het wordt gegeven aan
wijn die in een bepaalde regio van Zuid-Tirol wordt geproduceerd en waarborgt
daarmee de herkomst van de wijn. Verder garandeert het label dat bij de productie is voldaan aan strenge criteria.
De wijnen van Alto Adige hebben hun bijzondere karakter te danken aan enkele bijzondere klimatologische omstandigheden en aan de speciale teelt en
verwerkingsmethoden. Daartoe behoren de ligging van de wijnbouwgebieden,
de hoogwaardige teeltmethoden, de omvangrijke wijnkennis en het klimaat.
Doorslaggevend zijn de optimale hoeveelheid zon en de sterke temperatuurschommelingen gedurende de gehele groeifase van de wijnstokken.
WIJN ALTO ADIGE DOC
> wordt geproduceerd in een begrensd
geografisch gebied in Zuid-Tirol; de
wijnbouwgebieden en de kenmerken van
de druivensoorten zijn exact vastgelegd.
> voldoet aan kwaliteitscriteria en productie-omstandigheden met betrekking
tot samenstelling, teelt, wijnproductie,

>

eigenschappen, verpakking en verkoop.
Deze eisen zijn vastgelegd in productspecificaties die door de EU zijn goedgekeurd
en waarvoor het Consortium Alto Adige
Wines verantwoordelijk is. Een onafhankelijke instantie controleert of aan de eisen
is voldaan.
heeft karakteristieke primaire aroma's.

De samensteller van deze brochures is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.

Europa, waar kwaliteit thuis is
Authentieke smaken van lokale producten:
		
Wijn Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel BGA,
Südtiroler Speck BGA, Stilfser BOB kaas.
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www.altoadigewines.com
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