
 

Pressmeddelande 
 
Kampanjlansering för europeiska kvalitetsmärkningen 
“Europa, där kvalitet hör hemma” 
 
Den treåriga kampanjen drivs i fyra länder för att förmedla 
information om det garanterade ursprunget av europeiska 
kvalitetsprodukter genom att framhäva Vin Alto Adige DOC, 
Südtiroler Apfel SGB, Südtiroler Speck SGB och Stilfser SUB ost som 
exempel. 
 
Bolzano/Italien, 6 november 2018  Den nya kampanjen för att främja EU-
kvalitetsmärkningar och europeiska kvalitetsprodukter "Europa, där kvalitet hör hemma" 
drar igång: det treåriga stödprogrammet ger information om kvalitetsanspråken kopplade 
till de europeiska märkningarna Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), Skyddad geografisk 
beteckning (SGB) och DOC ("Denominazione di origine controllata" på italienska, 
kontrollerad ursprungsbeteckning). 
 
Från 2018 till 2020 kommer kampanjen med underrubriken ”Autentiska smaker från 
garanterade ursprung” framhäva Vin Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel SGB, Südtiroler 
Speck SGB och Stilfser SUB ost som exempel för att förklara för yrkesverksamma inom 
handel och gastronomi samt för konsumenter vilka garantier EU:s kvalitetsmärkningar ger 
och vilket mervärde de erbjuder dem. Initiativtagarna av kampanjen är Consorzio Tutela 
Mela Alto Adige, Consorzio Tutela Speck Alto Adige, Consorzio Formaggio Stelvio, 
Consorzio Vini Alto Adige. Denna EU-sponsrade kampanj omfattar initiativ på den 
italienska hemmamarknaden samt på exportmarknaderna Tyskland, Nederländerna och 
Sverige. 
 
Kick-off med svenska kocken och TV-personligheten Alexandra Zazzi 
Kampanjen kretsar kring information och produktupplevelser. I Sverige drar kampanjen 
igång med en riktig höjdpunkt: kocken Alexandra Zazzi, känd från många TV- och 
radioprogram under de senaste 20 åren, kommer vara värd för kick-offen. Uppvuxen i 
Italien, Alexandra behåller en stark anknytning till sina rötter i sin matlagning. 
Kampanjen sker även i samarbete med influencers: flera mat- och vinbloggare kommer få 
möjligheten att lära känna de fyra produkterna med EU-kvalitetsmärkning och upptäcka 
de traditionella och kontrollerade produktionsmetoderna under studieresor till 
Sydtyrolen. 
All information om kampanjen, de europeiska kvalitetsmärkningarna och de fyra 
sydtyrolska kvalitetsprodukterna finns på www.europakvalitet.eu. 
 
EU kvalitetsmärkningar står för garanterat ursprung och kvalitet 
EU-kvalitetsmärkningar tilldelas jordbruksprodukter och livsmedel med en nära koppling 
till sin ursprungsregion, till ett traditionellt hantverk och till människorna som producerar 
dem. Märkningarna försäkrar konsumenter att de köper en autentisk och kontrollerad 
kvalitetsprodukt. Märkningen för skyddad ursprungsbeteckning (SUB) garanterar att alla 
produktionssteg utförs enligt traditionella metoder i ursprungsregionen. Märkningen för 
skyddad geografisk beteckning (SGB) garanterar att minst ett produktionssteg utförs i 
ursprungsregionen, enligt fastställda kriterier. Detta gör produkterna spårbara - en aspekt 
som blir allt viktigare för konsumenterna. Detta gäller även Vin Alto Adige, Sydtyrolska 
äpplen, Sydtyrolsk speckskinka och Stilfserost. Dessa produkter som bär EU:s 
kvalitetsmärkning står för kvalitet från Sydtyrolen och är exempel på kvalitet från Europa. 
 



 

 

Kvalitetsprodukter vin, äpple, speck och ost 
DOC-ursprungsbeteckningen för Vin från Alto Adige har funnits sedan 1971 och idag är 
mer än 98% av Sydtyrolens totala vinodlingsyta DOC-klassificerad. Alla viner från DOC-
regionen omfattas av strikta kvalitetskontroller - inklusive en maximal avkastningsgräns, 
minimivärden för alkohol och syra samt många andra kriterier. Tack vare sitt geografiska 
läge och det milda alpina och kontinentala klimatet erbjuder Sydtyrolen ett extremt 
mångfacetterat vinodlingsområde på 5 400 hektar av vingårdar. 20 olika druvsorter växer 
här - cirka 60% av dem är vita, 40% röda. 
 
EU har erkänt Südtiroler Apfel SGB som skyddad geografisk beteckning sedan 2005. Med 
300 soldagar om året, mycket regn på våren och vanligtvis milda somrar och höstar, 
erbjuder regionen idealiska förutsättningar för äppelodling upp 1000 meter höjd.  
Tillsammans med kontrollerade, naturliga och ekologiska odlingsmetoder ger detta unika 
klimat sydtyrolska äpplen sin typiska saftiga och krispiga kvalitet. För närvarande bär 13 
sorter SGB-märkningen: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, 
Idared, Morgenduft, Jonagold, Pinova, Red Delicious, Topaz, Winesap. 
 
Südtiroler Speck SGB har varit en skyddad geografisk beteckning sedan 1996. Det 
noggranna valet av grisar tillsammans med tydliga riktlinjer och kontroller under 
produktionen gör sydtyrolsk skinka omisskännelig. Producenternas motto "lite salt, lite 
rök och mycket frisk luft" är del av hantverkstraditionen som har gått i arv från generation 
till generation. En typisk egenskap för sydtyrolsk skinka är dess kryddiga och lätt rökiga 
smak - endast den bästa skinkan tilldelas det historiska märkessigillet. 

Stilfser SUB ost har erkänts av EU sedan 2007 som den enda osten i Sydtyrolen med 
skyddad ursprungsbeteckning. Detta är bevis på den traditionella kvaliteten och historiska 
kopplingen till ursprungsområdet: tillverkning av "Stilfser" kan spåras tillbaka till 1914. 
Denna ost är typisk för regionen och får mogna i minst 60 dagar. Produktionen innebär 
bearbetning inom 48 timmar av färsk komjölk från sydtyrolska bergsgårdar mestadels 
över 1000 meter höjd. Stilfser produceras idag av Mila/Bergmilch på deras Bruneck-
anläggning samt vid alpint mejeriet Burgeis. 
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