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

Kwaliteitslabels van de Europese Unie (EU) helpen consumenten om zich te oriënteren met
betrekking tot de herkomst, kwaliteit en veiligheid van producten. Door middel van certificering kunnen fabrikanten hun producten beschermen tegen vervalsing en imitatie. Dat geldt
ook voor de producten Wijn Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel BGA, Südtiroler Speck BGA en
Stilfser BOB kaas.
Omdat deze producten zijn voorzien van EU-labels die hun oorsprong garanderen, staan ze
voor kwaliteit uit de regio Zuid-Tirol en zijn ze exemplarisch voor kwaliteit uit Europa.
Dat maakt deze vier producten, die ook ver buiten de regio bekend zijn, tot het ideale ambassadeurskwartet van een informatiecampagne over de betekenis van beschermde oorsprongsaanduidingen en wat hun toegevoegde waarde is voor consumenten en producenten.
Met de driejarige campagne getiteld ‘Europa, waar kwaliteit thuis is’ wordt van 2018 tot 2020 in Duitsland,
Italië, Nederland en Zweden informatie verstrekt over de kwaliteitseisen die zijn verbonden aan de Europese labels
Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) en Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) evenals DOC
(‘Denominazione di origine controllata’, Italiaans voor gecontroleerde oorsprongsbenaming).
De beschermde dan wel gecontroleerde benaming garandeert dat deze producten voldoen aan vastgelegde kwaliteitsnormen en nauw verbonden zijn met de regio waar hun benaming naar verwijst. De labels bieden consumenten de
zekerheid dat ze een authentiek en gecontroleerd kwaliteitsproduct kopen. Dit zorgt ervoor dat de producten transparant en traceerbaar zijn, aspecten die voor consumenten in een geglobaliseerde wereld een steeds belangrijkere
rol spelen. De labels van de Europese Unie worden toegekend aan producten die nauw verbonden zijn met hun
regio van oorsprong, ambachtelijke tradities en de mensen die ze produceren. Dat maakt ze uniek en onmiskenbaar,
omdat ze niet te vergelijken zijn met zogenaamd ‘gelijksoortige’ producten.

DE LABELS EN HUN BETEKENIS
> Het label DOC (voor het Italiaanse ‘Denominazione di origine controllata’) staat voor de gecontroleerde
oorsprongsbenaming van kwaliteitswijnen uit Italië, en is door de EU erkend als aanduiding voor de beschermde
oorsprongsbenaming.
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> Het label Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) geeft aan dat minimaal één productiestap is uitgevoerd
in de regio van herkomst, overeenkomstig vastgestelde criteria, en dat een product op basis van een specifieke
eigenschap is verbonden met de regio.
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FACTSHEET – Europa, waar kwaliteit thuis is

DE PRODUCTEN
De DOC-oorsprongsbenaming voor de wijnen van Alto Adige bestaat sinds 1971. Tegenwoordig is meer dan 98 procent
van het totale wijnbouwareaal in Zuid-Tirol geclassificeerd als DOC. Alle wijnen uit het DOC-gebied worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles die bijvoorbeeld de maximale oogst en het minimale alcoholgehalte of de
minimale zuurgraad bepalen, maar daarnaast gelden er nog tal van andere criteria. Dankzij de geografische ligging en
het gematigde, alpine landklimaat is Zuid-Tirol een uiterst gevarieerde wijnregio met 5400 hectare aan wijngaarden.
Er groeien hier twintig verschillende druivensoorten – ongeveer zestig procent daarvan is wit en veertig procent rood.
De Südtiroler Apfel BGA wordt sinds 2005 door de EU erkend als een beschermde geografische aanduiding. Met
300 dagen zon per jaar, voldoende regen in het voorjaar en een doorgaans zachte zomer en herfst biedt de regio
ideale omstandigheden voor het telen van appels tot een hoogte van 1000 meter boven zeeniveau. In combinatie
met een gecontroleerde, ecologische teeltwijze die dicht bij de natuur staat verleent dit unieke klimaat appels
uit Zuid-Tirol hun kenmerkende sappige en knapperige kwaliteit. Op dit moment dragen dertien appelrassen het
BGA-label: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Morgenduft, Jonagold, Pinova,
Red Delicious, Topaz, Winesap.
Südtiroler Speck BGA sinds 1996 een beschermde geografische aanduiding. De zorgvuldige selectie van het varkensvlees in combinatie met duidelijke richtlijnen en controles tijdens de productie maken het Zuid-Tiroolse spek uniek.
Het motto van de producenten ‘Een beetje zout, een beetje rook en veel frisse lucht’ is onderdeel van een ambachtelijke traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Kenmerkend voor Zuid-Tirools spek is dan ook de
kruidige en licht rokerige smaak. Alleen het beste spek krijgt dit label toegekend.
De Stilfser BOB kaas wordt sinds 2007 door de EU erkend als de enige kaas in Zuid-Tirol met een beschermde
oorsprongsbenaming. Dit zegt wat over de traditionele kwaliteit en is een historische verwijzing naar het gebied
van oorsprong: de productie van Stilfser kaas kan worden herleid tot het jaar 1914. Deze kaas is typisch voor de
regio en heeft minimaal 60 dagen gerijpt. Voor de productie gebruikt men verse koemelk van bergboerderijen in
Zuid-Tirol die meestal hoger dan 1000 meter boven zeeniveau liggen. De melk wordt binnen 48 uur verwerkt. Stilfser
kaas wordt momenteel geproduceerd door de melkbedrijf Mila/Bergmilch Südtirol in zijn fabriek in Bruneck, en door
melkbedrijf Burgeis.
DE CAMPAGNE ‘EUROPA, WAAR KWALITEIT THUIS IS’
De informatiecampagne ‘Europa, waar kwaliteit thuis is’ omvat on- en offline communicatie alsook een divers
aanbod voor informatie-acties en proeverijen in de retail. Bij alle activiteiten staan informatie en de productbeleving op de voorgrond. Alle informatie over de campagne, de Europese kwaliteitslabels en de producten is te vinden
op www.qualitaeteuropa.eu.
De campagne wordt gezamenlijk gefinancierd door de Europese Unie, het Südtiroler Apfelkonsortium, het Consorzio
Formaggio Stelvio, het Consorzio Tutela Speck Alto Adige en het Consortium Alto Adige Wines.
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Persvoorlichting:
Coopr Annouk van Ommen
Telefoon: 010 341 97 34
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