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W krajach Unii Europejskiej produkty gwarantujące
wyjątkową jakość oznaczane są specjalnymi znakami,
przyznawanymi przez Komisję Europejską:

Chroniona Nazwa Pochodzenia
– jeżeli nazwa produktu, jakość
i cały proces technologiczny
produkcji jest ściśle i obiektywnie
związany z pochodzeniem.

Chronione Oznaczenie Geograficzne
– jeżeli produkt posiada wyjątkowe
cechy przypisywane pochodzeniu
geograficznemu i przynajmniej jeden
z etapów procesu produkcyjnego
odbywa się na obszarze, do którego
nawiązuje nazwa.

Zasmakuj
w tradycyjnych
specjałach

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
– jeżeli produkt posiada cechy
odróżniające go od innych
produktów tej samej kategorii
oraz specyficzny charakter
produktu wynika z tradycji.

Dodatkowe informacje
uzyskają Państwo
w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym
pod numerem telefonu
0 22 661 72 72*
lub internetowym serwisie
dla konsumentów:
www.oryginalnoscpodochrona.pl

www.oryginalnoscpodochrona.pl
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Zasmakuj w tradycyjnych specjałach
Doceń niepowtarzalny smak regionalnych
specjałów. Wiele oryginalnych, polskich produktów
zostało już zgłoszonych do rejestracji i czeka teraz
na oficjalne potwierdzenie jakości i gwarancji
przez organy unijne.
Oryginalne wyroby starające się o prawo
używania znaku Gwarantowana Tradycyjna
Specjalność
Staropolskie Miody Pitne: Półtorak,
Dwójniak, Trójniak i Czwórniak
Specyficzny charakter Staropolskich
Miodów Pitnych wynika ze ścisłego
przestrzegania ustalonych proporcji
wody i miodu w brzeczce miodowej
oraz z okresu jego leżakowania.
Wyjątkowe produkty zgłoszone do rejestracji
w kategorii Chroniona Nazwa Pochodzenia
Oscypek
Tradycja wytwarzania najbardziej
charakterystycznego sera tatrzańskiego
liczy już ponad 600 lat.
Powstaje on na bazie owczego mleka
z domieszką krowiego.
Bryndza Podhalańska
Ten miękki, podpuszczkowy ser znany
jest na Podhalu już od 1527 r.
Jest swoistym przysmakiem – im bardziej
ostry, tym lepszy.
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Regionalne specjały, które ubiegają się
o rejestrację jako Chronione
Oznaczenie Geograficzne
Andruty Kaliskie
Te lekkosłodkie, delikatne
i kruche krążki powstały
w najstarszym polskim mieście
– Kaliszu, gdzie od wieków
przenikają się różnorodne
zwyczaje kulinarne.
Wielkopolski Ser Smażony
Swój niepowtarzalny smak
zawdzięcza regionalnej
tradycji gliwienia i smażenia
twarogu własnej produkcji.
Miód Wrzosowy
z Borów Dolnośląskich
Jeden jedyny miód o tak wysokiej zawartości pyłku
wrzosowego pochodzący z Borów Dolnośląskich, gdzie
tradycje bartnickie sięgają przełomu VIII i IX w.
Kiełbasa Lisiecka
Po dziś dzień produkowana według
oryginalnej receptury przez masarzy
z okolic Czernichowa i Liszek
– wyłącznie z mięsa wieprzowego.

