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РЕГИСТРИРАНЕ НА СИРЕНЕ TELEMEAUA DE IBANESTI
СЪС ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗХОД
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Долината Джурджу,
окръг Муреш,
Трансилвания,
Румъния

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:

екстензивно
животновъдство

ОБХВАТ:

Сиренето е вписано през
2015 г. в Европейския
регистър на защитените
наименования за
произход и защитените
географски указания

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА:

Инициативността
на Асоциацията за
популяризиране на
традиционните продукти
от долината Джурджу;

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА
Telemeaua de Ibanesti е първото сирене със защитено наименование за произход (ЗНП) в Румъния. Регистрирано е през
2015 г. Сиренето се произвежда в Ибанещи, окръг Муреш,
чрез киселинна коагулация на мляко от крави, пашуващи минимум шест месеца в долината Джурджу.
Автентичността на продукта идва, както от фуража и тревата, която пашуват животните, така и от водата, използвана за
саламурата (използва се специален водоизточник със солена вода в гр. Оршова). Уникалното сирене се произвежда от
компанията Мирдатод (Ибанещи) през цялата година.
Земеделските производители, които осигуряват сурово мляко, са обединени в асоциации на животновъдите и работят
в близост до пунктовете за събиране на мляко в три града:

Ибанещии, Ходак и Джурджу (окръг Муреш). През лятото кравите пашуват само в долината Джурджу, а през зимата се
изхранват със сено, събрано от пасищата в този географски
район.
Основното предизвикателство идва ot произхода на суровината, тъй като 70% от използваното сурово мляко е от малките местни производители. Това утежнява изготвянето на
документацията и процеса на регистрация.
Процесът на получаване на регистрация за сиренето започва през 2013 г., но регистрирането на продукта се бави, поради протеста на гръцки производители на сирене, тъй като
първата дума от наименованието на сиренето наподобява на
дума, използвана за сирене, произвеждано в Гърция.

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 
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ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВПС
 Чрез иновацията се подкрепят малките местните
ферми (с максимум 3 крави), които осигуряват 70% от
млякото и поддържат пасищата с ВПС в района;
 Малките земеделски стопанства с ВПС имат осигурен
пазар за суровото си мляко, използвано за производството на продукт със ЗНП, което е предпоставка за
тяхното устойчиво развитие;
 Регионът става известен с уникалния продукт и се засилва туристическият интерес към него;
 Местният продукт Telemeaua de Ibanesti е признат от
ЕС като продукт със защитено наименование за произход. (ЗНП)

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
 Традиция в производство на сирене в района;
 Сътрудничество с местни фермери за осигуряване
на сурово мляко за производство на сиренето;
 Инициативността на Асоциацията за популяризиране на традиционните продукти от долината Джурджу;
 Участието на членовете на Асоциацията в процеса
на регистрация на сиренетго като продукт със защитено наименование за произход.

ПОУКИ
Сертифицирането на продуктите като продукти със защитено наименование за произход може да повиши доходите на местните земеделски стопани, като по този начин гарантира продължаването на земеделската им дейност и подпомага поддържането на пасищата с висока природна стойност.
Сиренето TELEMEAUA DE IBANESTI е уникално само по себе си, но иновацията свързана с него може да се възпроизведе и
в други области и за други уникални продукти, които отговарят на изискванията за регистрация в европейския регистър.

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com
www. step-bg.bg; www.facebook.com/STEP.BULGARIA
Отказ от отговорност: Публикацията е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и представя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдържаната в него информация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911

