
Der Inhalt dieses Dokuments gibt lediglich die Ansichten des Autors wieder und liegt in seiner alleinigen Verantwortung.  
Die Europäische Kommission und die Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) übernehmen 

keinerlei Verantwortung für eine etwaige Weiterverwendung der darin enthaltenen Informationen.

Kvalitetsmärkningarna som tilldelas av EU är avsedda att vara en orienteringshjälp för konsumenterna  
avseende produkters ursprung, kvalitet och säkerhet. Genom certifieringen kan tillverkarna skydda sig 
mot att deras produkter imiteras och förfalskas. Detta gäller till exempel för Vin Alto Adige DOC,  
Südtiroler Apfel SGB, Südtiroler Speck SGB och Stilfser SUB ost. 
Med EU-logotypen står de här produkterna med skyddad ursprungsbeteckning för kvalitet från regionen 
Südtirol (Sydtyrolen) och exempel på kvalitet från Europa.

De här fyra produkterna från Sydtyrolen är välkända långt utanför den egna regionen. De är därför idealiska 
ambassadörer för en informationskampanj om betydelsen av skyddad ursprungsbeteckning och det mervärde 
det ger konsumenter och tillverkare.

Kampanjen med namnet ”Europa, där kvalitet hör hemma” kommer under tre år (från 2018 till 2020) i Italien,  
Nederländerna, Sverige och Tyskland att informera om de kvalitetsgarantier som är förbundna med den europeiska 
kvalitetsmärkningen skyddad geografisk beteckning (på svenska SGB/på tyska g.g.A.) och skyddad ursprungs-
beteckning (på svenska SUB/på tyska g.U.) samt vinmärkningen DOC. 
Den skyddade respektive kontrollerade beteckningen garanterar att de här produkterna motsvarar fastlagda kva-
litetsstandarder och att produkterna är starkt förbundna med den region som beteckningen representerar. Det 
ger konsumenten säkerhet: man vet att man köper en autentisk och kontrollerad kvalitetsprodukt. Märkningen 
möjliggör också transparens och spårbarhet. Allt detta blir allt viktigare för konsumenter i en globaliserad värld. 
Produkterna som utmärkts med kvalitetsmärkningen har nära band till hantverkstraditioner och människorna som 
tillverkar produkterna i ursprungsregionerna. Det gör produkterna unika och omöjliga att ta miste på och de kan 
inte jämföras med ”liknande” produkter.

KVALITETSMÄRKNINGEN OCH DESS BETYDELSE 

> Utmärkelsen DOC (förkortning för italienska ”Denominazione di origine controllata”) står för kontrollerad 
ursprungsbeteckning för kvalitetsviner från Italien. DOC är erkänt av EU som tecken på ”skyddad ursprungsbe-
teckning”. 

> Den skyddade geografiska beteckningen (SGB) dokumenterar att minst ett tillverkningssteg skett i ursprungs-
regionen enligt fastlagda kriterier och att produkten är förbunden med regionen genom en specifik egenskap. 

> Den skyddade ursprungsbeteckningen (SUB) garanterar att råvaruproduktion, bearbetning och beredning av 
produkten sker inom ett avgränsat område och i ett särskilt förfarande. Alla produktionssteg måste ske i regionen.

Innehållet i det här dokumentet speglar endast upphovspersonens åsikter och är enbart dennes ansvar.
EU-kommissionen och Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) ansvarar inte för hur  

information som ingår i dokumentet kan komma att användas.
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Europa, där kvalitet hör hemma
Autentiska smaker från garanterade ursprung:  
   Vin Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel SGB, 
 Südtiroler Speck SGB, Stilfser SUB ost.
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PRODUKTERNA

DOC-ursprungsbeteckningen för Vin från Alto Adige existerar sedan 1971. Idag är mer än 98 procent av hela 
vinodlingsområdet i Sydtyrolen DOC-klassificerat. Alla viner från DOC-området kontrolleras efter stränga kvali-
tetskriterier såsom begränsning av max-skörden, minsta värden på alkohol- och syrahalt och mycket mer. Genom 
Sydtyrolens geografiska läge och det milda alpint-kontinentala klimatet är det 5400 hektar stora vinodlingsområdet 
mycket varierat. Här växer 20 olika druvsorter varav 60 procent är vita och 40 procent röda.

Südtiroler Apfel SGB är erkänt av EU som skyddad geografisk beteckning sedan 2005. Med 300 soldagar om året, 
mycket regn på våren och vanligtvis mild sommar och höst erbjuder regionen idealiska förutsättningar för äppelod-
lingar på upp till 1000 meters höjd. Det unika klimatet kombinerat med kontrollerad, naturnära och ekologisk odling 
ger Südtiroler Apfel den typiska saftiga och krispiga konsistensen. För närvarande har 13 äppelsorter tilldelats 
SGB-logotypen: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Morgenduft, Jonagold, Pinova, 
Red Delicious, Topaz och Winesap.

Südtiroler Speck SGB bär den skyddade geografiska beteckningen sedan 1996. Det noggranna urvalet av grisköttet 
och de tydliga produktionsriktlinjerna och -kontrollerna gör skinkan Sydtyrolsk speckskinka till en unik produkt. 
Tillverkarens ledord ”lite salt, lite rök och mycket frisk luft” är en fast beståndsdel av den aktiva hantverkstradition 
som lärs ut från generation till generation. Typiskt för Sydtyrolsk speckskinka  är den kryddiga och lätt rökiga smaken. 
Bara det bästa grisköttet får äran av det historiska inbrända kvalitetsmärket.

Stilfser SUB ost tilldelades 2007 den skyddade ursprungsbeteckningen från EU och är den enda osten från Sydtyrolen 
som bär beteckningen. Det talar för traditionell kvalitet och en historisk relation till ursprungsområdet: tillverkningen 
av ”Stilfsern” är dokumenterad sedan 1914. Det här är en ost som är typisk för regionen och som måste lagras i minst 
60 dagar. Färsk komjölk från bondgårdarna i Sydtyrolens bergregion, varav de flesta ligger på över 1000 meters höjd, 
måste bearbetas inom 48 timmar. Idag framställs Stilfserost av Mila i Werk Bruneck och i Sennerei Burgeis.

KAMPANJEN – ”EUROPA, DÄR KVALITET HÖR HEMMA”

Informationskampanjen ”Europa, där kvalitet hör hemma” omfattar on- och offline-kommunikation samt olika 
informations- och provningserbjudanden på matmarknader. Vid alla aktiviteter står information och produktupp-
levelser i centrum. All information om kampanjen, EU:s kvalitetsmärkning samt produkterna kan hämtas på  
www.qualitaeteuropa.eu. 
Kampanjen finansieras gemensamt av EU, Südtiroler Apfelkonsortium, Konsortium Stilfser Käse, Südtiroler Speck 
Konsortium och Konsortium Südtirol Wein.

Presskontakt:  
Sopexa Sverige  
Xavier Petitfrère  
Telefon: +46 (0) 8 612 45 92  
Epost: kontakt-stockholm@sopexa.com 

FACTSHEET – Europa, waar kwaliteit thuis is
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