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Зареєстроване кваліфіковане PROSCIUTTO DI PARMA
(ПРОШУТТО ДІ ПАРМА)
зазначення походження товару
Назва товару, для якого
зареєстровано кваліфіковане
зазначення походження товару

витримана сира шинка

Умови використання кваліфікованого
зазначення походження товару на
етикетці та при маркуванні товару:
Після ретельної перевірки готової продукції уповноваженими органами на
шкірі стегон, що відповідають усім умовам виробництва, наноситься печатка у
вигляді «герцогської корони» та проставляється ідентифікаційний код
виробника.
На готовій продукції, яка може реалізовуватися цілою на кістці, цілою
запакованою та порізаною на шматки або скибки, повинні бути присутні
наступні позначення:
А) Для цілої шинки на кістці:
• PROSCIUTTO DI PARMA;
• адреса заводу-виробника.
Б) Ціла запакована шинка або шинка, порізана на шматки:
• PROSCIUTTO DI PARMA;
• адреса пакувального заводу;
• дата виробництва (у разі, коли печатку не видно).
• В) Порізана на скибки або попередньо запакована шинка:
• на усіх упаковках повинні міститися стандартні за розміром зображення,
що відповідають 25% верхньої поверхні самої упаковки, зробленої у формі
трикутника на чорному тлі, розміщеної у верхньому куті, що містить
зображення “герцогської корони“ та напис “PROSCIUTTO DI PARMA“,

зазначення місця походження товару, захищене відповідно до Закону № 26 від
13 лютого 1990 року “Packaged under the supervision of the Parma Ham
Consortium“ (в перекладі з англ. “запаковано під наглядом Консорціуму
Пармської шинки»);
• адреса пакувального заводу;
• дату виробництва (початок етапу витримки, що зазначається на печатці).
Ім’я фізичної особи або повне найменування юридичної особи, якій
надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару :
Консорціо дел Прошутто ді Парма; Ларго Каламандрей 1/А, ПАРМА,
Італія (ІТ)
(Consorzio del Prosciutto di Parma; Largo Calamandrei 1/A, PARMA, Italy
(IT)

Адреса для листування
вул.. Артема, 37-41, 3-й поверх, м. Київ, 03054, Юридична та патентна фірма
“Грищенко та партнери“
Представник у справах інтелектуальної власності
Льгова Майя Миколаївна.

