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Para a realização desse projeto, o Slow Food contou com a consultoria do Laboratório Químico da 
Câmara de Comércio de Turim, que colabora há anos com a Fundação Slow Food para a Biodiversida-
de, realizando análises e consultorias para produtos das Fortalezas na Itália e no resto do mundo. 

Realizado por:
Francesca Baldereschi, Martina Dotta, Valerie Ganio Vecchiolino, Jacopo Ghione, Eleonora Giannini, 
Raffaella Ponzio, Claudia Saglietti, Piero Sardo. 
Com a consultoria de:
Paola Rebufatti, Laboratório Químico da Câmara de Comércio de Turim.
Com a colaboração de:
Riccardo Pulselli e Elena Neri de Indaco2 (www.indaco.it)

Edição fi nal realizada 2015

Alce Nero, uma marca que identifi ca mais de 1000 agricultores e apicultores de toda a Itália que tra-
balham para produzir alimentos bons, saudáveis e nutritivos, foi uma das primeiras empresas a acreditar, 
assim como o Slow Food, na necessidade de informar os consumidores de forma mais transparente. 
Por isso, Alce Nero aderiu ao projeto do rótulo narrativo do Slow Food e, com o Slow Food, empenha-se 
para desenvolvê-lo e divulgá-lo, aplicando essa nova forma de rotulagem transparente a alguns de seus 
produtos. 
Alce Nero criou rótulos narrativos para o seu arroz, molho de tomate, polpa de tomate, ovos e azeite de 
oliva extravirgem. 

www.alcenero.com
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 Para que serve o rótulo narrativo? Para que serve o rótulo narrativo?
O Slow Food propõe um novo rótulo, uma pequena grande revolução no mundo da informação sobre os produtos ali-
mentícios: o rótulo narrativo. 
Além das informações obrigatórias por lei, o rótulo narrativo (um contrarrótulo) oferece informações claras sobre produto-
res, empresas, variedades vegetais ou raças animais, técnicas de cultivo, criação ou processamento, bem-estar animal 
e regiões de origem. 
Para avaliar a qualidade de um produto, não bastam análises químicas ou físicas e não é sufi ciente sequer a degustação. 
A abordagem técnica não considera o que está por trás de um produto – a origem, a história, a técnica de processamento 
– e não oferece ao consumidor informações sufi cientes que lhe permitam saber se o alimento é produzido respeitando 
o meio ambiente e a justiça social. 
Além disso, a informação que acompanha os produtos é muitas vezes mistifi cadora: faz referência a um mundo rural 
poético, a supostas técnicas tradicionais, a vagas lembranças de antigos sabores. Elementos evocativos que, na realida-
de, estão longe da qualidade real dos produtos apresentados. A prova são as listas de aditivos e ingredientes desconhe-
cidos pela maioria das pessoas, indicados nos rótulos dos produtos que colocamos no carrinho de compras e que nada 
tem a ver com a imagem e os slogans das propagandas. 
Muitas vezes, são justamente os produtos mais saudáveis e legítimos os prejudicados: seus rótulos obedecem a legi-
slação, mas são simples, não fazem justiça aos queijos, doces e às carnes curadas extraordinárias e realmente tradicio-
nais aos quais são aplicados. 
Apesar dos apelos para que se leia com atenção o rótulo antes de comprar, faltam, infelizmente, informações detalhadas 
sobre os produtos, o que realmente permitiria fazer escolhas responsáveis. 
Segundo o Slow Food, a qualidade de um produto alimentar é, em primeiro lugar, uma narrativa, que começa na origem 
do produto (o território) e inclui a técnica de cultivo, de processamento, os métodos de conservação e, naturalmente, as 
características organolépticas e nutricionais. Apenas uma narrativa, uma descrição completa, pode restituir ao produto o 
seu valor real. 

Por isso, muitas Fortalezas Slow Food adotaram o rótulo narrativo. 

 A qualidade, segundo o Slow Food  A qualidade, segundo o Slow Food 
Há apenas uma forma de expressar a qualidade: a descrição. 

O Slow Food identifi ca três elementos que são a base da qualidade alimentar:
• Bom. A excelência organoléptica, que os sentidos educados e treinados sabem reconhecer, é resultado da competência 
de quem produz, da escolha das matérias-primas e de métodos de produção que não modifi cam a sua natureza. É a 
qualidade organoléptica, o prazer do sabor, entendido também em termos culturais. Pois o “bom” é relativo (o que é bom 
para mim, pode não ser bom para um asiático e vice-versa). 
• Limpo. O meio ambiente deve ser respeitado, utilizando práticas agrícolas, zootécnicas, de processamento, de co-
mercialização e de consumo sustentáveis. Todas as etapas da cadeia agroalimentar – inclusive o consumo – deveriam, 
de fato, preservar os ecossistemas e a biodiversidade, protegendo a saúde do consumidor e do produtor. É limpa a su-
stentabilidade e a durabilidade de todos os processos ligados ao alimento: da semeadura, respeitando a biodiversidade, 
passando pelo cultivo, à colheita; do processamento ao transporte; da distribuição ao consumo fi nal, sem desperdícios; 
e através de escolhas responsáveis. 
• Justo. A justiça social deve ser alcançada através da criação de condições de trabalho que respeitem o homem e seus 
direitos e que gerem uma remuneração adequada; através da busca de economias globais equilibradas; através da 
solidariedade; através do respeito pelas diversidades culturais e pelas tradições. Justo quer dizer sem exploração, direta 
ou indireta, de quem trabalha no campo, com uma remuneração gratifi cante e sufi ciente, mas, ao mesmo tempo, respei-
tando o bolso de quem compra, valorizando igualdade, solidariedade e partilha. 

A seguir, um guia para criar o rótulo narrativo 
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…descrever os queijos e os produtos lácteos …descrever os queijos e os produtos lácteos 
O produto 
Descrever as principais características do queijo (ou do laticínio), incluindo eventuais informações sobre a sua história ou 
curiosidades ligadas à sua produção. 

Exemplo: O “saras del fen” é uma espécie de ricota curada. Tem forma arredondada e massa compacta, levemente 
granulosa e de cor marfi m, com possível escurecimento no fi nal da maturação. É envolto no feno de festuca, podendo 
ser coberto por mofos. 

O território 
Indicar o local de produção (província, vilarejo ou região geográfi ca, para identifi car exatamente o local de processamento). 
Se for signifi cativa, indicar também a altitude. Indicar o local do pasto, se não for na fazenda. Também é útil especifi car 
as características edafoclimáticas da região de produção, mas apenas aquelas que possam conferir ao produto 
características únicas, identitárias e organolépticas específi cas. 

Exemplo: A fazenda processa o leite em Sordevolo (Bi), no Alto Elvo: de março a maio e de outubro a novembro, na 
fazenda Croce, a 700 metros de altitude; de junho a setembro, no Alpe Muanda, a 1470 metros de altitude, nas encostas 
do Monte Mucrone. 

Os animais 
Indicar o número de animais criados na fazenda e a raça a que pertencem (dando atenção especial à descrição das 
características de raças locais raras). Descrever como foram criados e indicar a extensão do pasto. Descrever a 
alimentação dos animais, dando uma lista dos componentes (forragem fresca, milho, favinha, etc.) 
Indicar o eventual uso de silagem (de milho ou pastagem). Especifi car se são cultivados na própria fazenda ou se são 
comprados, e se têm certifi cação não OGM. 

Exemplo: Criação de 35 vacas de raça bruna alpina que pastam na montanha durante o verão, numa superfície de 
aproximadamente 200 hectares. Durante o resto do ano, os animais são criados em estábulo, mas têm acesso a um 
hectare de pasto, além do feno (70% produzido na própria fazenda). Recebem suplementação alimentar de cereais 
comprados localmente e certifi cados como não OGM. 

O bem-estar animal  
Descrever as práticas de criação que garantem o bem-estar animal, dando atenção especial ao espaço à disposição dos 
animais, às mutilações, aos tipos e períodos de castração, aos abrigos, ao contato da cria com a mãe e aos tratamentos 
administrados. 

Exemplo: Durante o verão, o bem-estar animal é garantido com o rebanho na montanha; no inverno, há estábulos de 
dimensão apropriada. Os bezerros fi cam com a mãe até o desmame em estábulos adequados. 
Não são praticadas mutilações. 

O processamento 
Indicar o tipo de leite utilizado (de vaca, cabra, etc. - integral, desnatado, etc.) e especifi car se é leite cru, pasteurizado ou 
termizado. Descrever brevemente a técnica de processamento: indicar de quantas ordenhas vem o leite, se são utilizados 
fermentos (industriais, selecionados localmente, de produção própria), o tipo de coalho utilizado (de bezerro, de cordeiro, 
em massa, líquido, de cardo), a forma de corte e de separação da coalhada, a moldagem, a eventual prensagem e salga. 

Exemplo: Queijo de massa fi lada de leite de vaca, integral e cru. Acrescenta-se o fermento e o coalho de cabrito ou 
cordeiro ao leite ordenhado pela manhã. É feito, então, o corte da coalhada com uma colher de pau (chamada “ruotolo”) e 
a maturação da massa de queijo no soro. Em seguida, a massa é recolhida, cortada em fatias e colocada num recipiente 
de madeira com água quase fervendo. Prepara-se à mão, dando ao queijo a forma característica de pera com a “cabeça”. 
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Depois de passado rapidamente em água fria, para que a massa endureça, o queijo caciocavallo é mergulhado em 
salmoura para a salga. 

A maturação 
Indicar o período de maturação, descrevendo brevemente o local onde é feita (se é um local natural – um porão ou uma 
gruta – ou se é um local climatizado). Se a maturação for feita por terceiros, indicar o nome e local do afi nador. 

Exemplo: A maturação do queijo é feita em tábuas de madeira mantidas em câmara climatizada durante 20 dias, no 
mínimo. 

A época de produção 
Indicate the period in which the cheese is produced. 

Exemplo: A “marzolina” é produzida de março a junho. 

Recomendações para o uso e conservação 
Como e onde conservar o produto da melhor forma (por exemplo: envolto em pano de algodão ou linho, em recipiente 
hermeticamente fechado, no refrigerador – e a que temperatura – ou simplesmente em local fresco e arejado). 

Exemplo de rótulo narrativo 
da Fortaleza Slow Food do 
“Caciocavallo podolico della 
Basilicata” 

RÓTULO NARRATIVO 
Caciocavallo podolico della Basilicata 

Um queijo da antiga tradição rural 

O TERRITÓRIO 
A empresa de produção tem sua sede em Rivello, na província de Potenza, 
sul da Itália, a aproximadamente 1500 metros de altitude, no Parque Nacio-
nal do Apenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. 
OS ANIMAIS 
O rebanho é de aproximadamente 100 vacas, de raça podolica e mestiças 
de primeiro cruzamento. Durante quase o ano inteiro, a alimentação é 
garantida nos 380 hectares de pasto próprio. Durante o inverno e na época 
do parto, administra-se uma suplementação de leguminosas, cereais e 
forragem, em maioria, cultivados na própria fazenda. 
O PROCESSAMENTO 
Queijo de massa fi lada de leite de vaca de raça podolica, integral e cru. 
Acrescenta-se o fermento e o coalho de cabrito ou cordeiro ao leite ordenha-
do pela manhã. É feito, então, o corte da coalhada com uma colher de pau 
(chamada “ruotolo”) e a maturação da massa de queijo no soro. Em seguida, 
a massa é recolhida, cortada em fatias e colocada num recipiente de madei-
ra com água quase fervendo. Prepara-se à mão, dando ao queijo a forma 
característica de pera com a “cabeça”. Depois de passado rapidamente em 
água fria, para que a massa endureça, o queijo caciocavallo é mergulhado 
em salmoura para a salga. 
A CURA 
As formas são atadas, duas a duas, pela “cabeça” e, para a secagem, 
são penduradas no local de produção a uma viga de madeira. Depois são 
curadas, numa gruta natural, durante no mínimo seis meses. 
PERÍODO DE PRODUÇÃO 
De fevereiro a setembro. 

O rótulo narrativo é um projeto Slow Food e descreve o produto, o produtor e 
toda a cadeia produtiva. 
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O rótulo narrativo tem valor legal? O rótulo narrativo tem valor legal? 

Os rótulos narrativos não substituem o rótulo obrigatório por lei, mas acrescentam alguns 
dados às indicações previstas pelas normas em vigor. 

O rótulo narrativo, portanto, pode ser um rótulo adicional ao rótulo obrigatório por lei ou pode 
incluir as informações previstas pela lei. 
Pode ser impresso na embalagem ou acessado mediante leitura de um código QR.

?
Um código QR pode ser registrado gratuitamente na internet, encaminhando o usuário a uma 
página do site da empresa onde são publicados os conteúdos do rótulo narrativo. A vantagem 
do código QR é que permite que os consumidores acessem conteúdos multimídia relativos à 
produção ou à empresa. 
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..descrever as verduras, as frutas e as leguminosas ..descrever as verduras, as frutas e as leguminosas 

A variedade 
Descrever as principais características da variedade ou do ecótipo cultivado, incluindo eventuais informações sobre a sua 
história ou curiosidades ligadas à sua produção. 

Exemplo: O tomate do piennolo del Vesuvio tem forma oval, de pequenas dimensões e é caracterizado por sulcos longitu-
dinais e por uma pequena ponta na extremidade inferior. Seu nome vem de um antigo método de conservação, chamado 
de “piennolo”, pelo qual os ramos de tomates são amarrados em cachos chamados “schiocche”, que são pendurados nas 
paredes ou no teto de locais bem arejados.
 
O território 
Indicar o local de produção (província, vilarejo ou região geográfi ca, para identifi car exatamente o local de processamen-
to). Se for signifi cativa, indicar também a altitude. Também é útil especifi car as características edafoclimáticas da região 
de produção, mas apenas aquelas que possam conferir ao produto características únicas, identitárias e organolépticas 
específi cas. 

Exemplo: A fazenda e seus campos cultivados com grão-de-bico encontram-se na região de Cicerale, na província de 
Salerno, no Parque Nacional do Cilento, Vallo di Diano e Alburni. O solo calcário e o clima quente, mas não úmido, con-
tribuem para dar um sabor delicado e excelente qualidade nutricional a essa leguminosa. Os romanos foram os primeiros 
a semear o grão-de-bico nessa região, que batizaram com o nome de “terra quae cicera alit” (terra que alimenta o grão-
de-bico), como consta no brasão da cidadezinha, que retrata uma planta de grão-de-bico. 

 
O cultivo 
Indicar a extensão de terra cultivada e a origem das sementes: compradas – e onde – ou se são produzidas pelos própri-
os agricultores. Especifi car o período e a técnica de semeadura. Indicar como o solo é trabalhado, com que sistemas ou 
com que equipamentos, citando eventuais peculiaridades: uso de tutores, rotação de culturas (e quais). 
Especifi car o tipo de irrigação (por exemplo, por gotejo) e se é necessária, e de capina (mecânica, química). 
Descrever como o solo é fertilizado. Indicar se são realizados tratamentos para o controle de doenças e parasitas e quais 
são. 

Exemplo: A fazenda cultiva cerca de 5 hectares de “cardo gobbo di Nizza Monferrato”. As sementes, selecionadas e con-
servadas pelo produtor, são plantadas em fi las, em maio. O solo não é fertilizado e não é irrigado, os cardos não precisam 
de tratamento contra doenças. As plantas infestantes que crescem no início do cultivo são eliminadas manualmente e, 
mais tarde, são sufocadas pelo desenvolvimento vegetativo dos cardos. Em setembro, são amarrados com fi bra de juta 
entre o talo e a folha. Os cardos são, então, enterrados, perdendo a clorofi la e tornando-se brancos. Tentando alcançar 
a luz do sol, incham-se e curvam-se, assumindo a característica forma de “gobba” (corcunda). 

A colheita e a conservação 
Descrever o período e método de colheita. Indicar a técnica de limpeza, conservação e acondicionamento. 

Exemplo: As vagens são colhidas à mão a partir do fi nal de outubro, quando atingem a secagem máxima na planta. 
Em seguida, são levadas para um local arejado e espalhadas no chão, sobre uma lona de algodão, durante aproximada-
mente 10 dias. O feijão é retirado da vagem mecanicamente e posto no chão durante alguns dias para secar completa-
mente. Para proteção contra insetos que podem surgir durante a conservação, os grãos são mantidos no congelador por 
alguns dias antes de serem comercializados. 

…se o rótulo narrativo se aplicar a um produto processado vegetal, inserir o seguinte parágrafo: 
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O processamento 
Descrever o processamento, especifi cando os ingredientes utilizados e sua origem. 
Se o processamento for feito em laboratório externo, indicar o nome e local da empresa de processamento. 

Exemplo: Os tomates são lavados e fervidos em água por aproximadamente 5 minutos. Depois de separada das semen-
tes e da casca com um despolpador, a polpa é envasada. 

Recomendações para o uso ou conservação 
Como e onde conservar o produto da melhor forma, e como cozinhá-lo ou prepará-lo para o cozimento. 

Exemplo: Depois de aberto, guardar o saquinho em local seco e arejado, ou: deixar a lentilha de molho 8 horas antes do 
cozimento. 

Exemplo de rótulo 
narrativo da Fortaleza Slow 
Food do “Cardo gobbo di 
Nizza Monferrato”

Azienda Agricola Vaccaneo Claudio
Strada Piazzaro 8/A - 14049 Nizza Monferrato (AT)

Tel. 0141 72.75.09 - Cell. 347 077.65.26 - Fax 0141 72.56.42
E-mail: claudio.vaccaneo@libero.it - www.claudiovaccaneo.it

CARDO GOBBO DI

NIZZA MONFERRATO

VACCANEO CLAUDIO
Azienda Agricola

Origine: Categoria: II - Calibro:PIEMONTE (ITALIA) - NON CALIBRATO

ETICHETTA NARRANTE
La varietà

Il territorio

La coltivazione

La raccolta

Il cardo gobbo di Nizza Monferrato è di varietà spadone. È
alto circa un metro ed è caratterizzato da foglie larghe e da
coste dolci e tenere, quindi è ottimo da mangiare anche crudo.
Nel Settecento, il ricettario propone il
cardo accompagnato ad una pietanza simbolo della
gastronomia piemontese, la : una salsa a base
di acciughe, aglio e olio extravergine di oliva.

L'azienda e i terreni coltivati si trovano a Nizza Monferrato, in
provincia di Asti. Il terreno è piuttosto povero, sabbioso e di
origine alluvionale. Il clima è continentale, freddo e umido.

Claudio Vaccaneo coltiva circa 5 ettari di cardo gobbo di Nizza
Monferrato. I semi, selezionati e conservati dal produttore, si
interrano a maggio, per file. Il terreno non si concima e non
si irriga e i cardi non hanno bisogno di essere trattati per il
controllo delle malattie. Le erbe infestanti, che crescono ad
inizio coltura, sono rimosse con interventi manuali e, in
seguito, sono soffocate dal forte sviluppo vegetativo dei cardi.
A settembre, tra le coste e le foglie, si pratica una legatura
con fibre di juta. Quindi i cardi vengono sotterrati: in questo
modo perdono la clorofilla, acquistando il colore bianco.
Tentando di raggiungere la luce del sole, si gonfiano e si
incurvano, assumendo la caratteristica gobba.

Il cardo gobbo si raccoglie da inizio ottobre a fine marzo.

Il cuoco piemontese

bagna caòda

L'etichetta narrante è un progetto Slow Food e racconta il
prodotto, chi lo produce e tutta la filiera.

il principe della

bagna caòda

RÓTULO NARRATIVO 

A variedade 
O cardo gobbo di Nizza Monferrato é um cardo da variedade spadone. Tem 
aproximadamente um metro de altura e caracteriza-se por folhas largas e 
caule doce e macio, podendo ser comido cru. Já no século XVIII, Il cuoco 
piemontese, livro de receitas da época, sugeria o cardo como acompanha-
mento de um molho típico da gastronomia piemontesa: a bagna caòda: um 
molho a base de anchovas, alho e azeite de oliva extravirgem. 

O território 
A fazenda e os terrenos cultivados fi cam em Nizza Monferrato, na provín-
cia de Asti, no norte da Itália. O solo é pobre, arenoso e de origem aluvial. 
O clima é continental, frio e úmido. 

O cultivo 
Claudio Vaccaneo cultiva cerca de 5 hectares de cardo gobbo di Nizza 
Monferrato. As sementes, selecionadas e conservadas pelo produtor, são 
plantadas em fi las, em maio. O solo não é fertilizado e não é irrigado, os 
cardos não precisam de tratamento contra doenças. As plantas infestantes 
que crescem no início do cultivo são eliminadas manualmente e, mais tar-
de, são sufocadas pelo desenvolvimento vegetativo dos cardos. Em setem-
bro, são amarrados com fi bra de juta entre o talo e a folha. Os cardos são, 
então, enterrados, perdendo a clorofi la e tornando-se brancos. Tentando 
alcançar a luz do sol, incham-se e curvam-se, assumindo a característica 
forma de “gobba” (corcunda). 

A colheita 
A colheita do cardo gobbo di Nizza Monferrato vai do começo de outubro 
até o fi nal de março. 

O rótulo narrativo é um projeto Slow Food e descreve o produto, o produtor 
e toda a cadeia produtiva. 

Origem: PIEMONTE (Itália) – Categoria: II – Calibre: NÃO CALIBRADO 
Azienda Agricola Vaccaneo Claudio 
Strada Piazzaro 8/A – 14049 Nizza Monferrato (AT)
Fone: 347 077 65 26 – Fax: 0141 72 56 42 
e-mail: claudio.vaccaneo@libero.it – www.claudiovaccaneo.it 

CARDO GOBBO DI 
NIZZA MONFERRATO  

O príncipe da “bagna 
caòda” 

Azienda Agricola 

Fortaleza Slow Food
As Fortalezas são projetos do Slow 

Food que defendem pequenas 
produções de qualidade, realizadas 

segundo práticas  tradicionais.



8

Mostro a cara! Mostro a cara! 

As informações que constam no rótulo são dadas pelo próprio produtor – como uma espécie de auto-
certifi cação – que deve fornecer provas de que estão corretas, no caso de controles pelos órgãos de 
fi scalização. 
Por isso, é muito importante que se dê máxima atenção à exatidão dos conteúdos. 
Exemplo: 
Se constar no rótulo que a fazenda tem 45 bovinos de raça piemontesa, todos os exemplares devem 
estar inscritos no registro genealógico da raça bovina piemontesa.

Atenção! As informações indicadas no rótulo narrativo devem ser verifi cáveis. 

!
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 …descrever os pães e os doces  …descrever os pães e os doces 

O produto 
Descrever as características principais do pão (ou do doce), incluindo eventuais informações sobre a sua história ou 
curiosidades ligadas à produção. 

Exemplo: O biscoito de Ceglie, chamado “piscquett’l” no dialeto local, é um docinho de massa de amêndoas em formato 
de cubinho irregular e recheado com geleia de cereja. Sempre presente nas casas de Ceglie, sobretudo em festas e 
comemorações. No passado, estava em todas as festas de casamento, confi rmação e primeira comunhão. 

O território 
Indicar o local de produção (província, vilarejo ou região geográfi ca, para identifi car exatamente o local de processamen-
to). Se for signifi cativa (a água de localidades de montanha, por exemplo, é ótima para o preparo do pão), indicar também 
a altitude. Também é útil especifi car as características edafoclimáticas da região de produção, mas apenas aquelas que 
possam conferir características únicas, identitárias e organolépticas específi cas ao produto (como é o caso dos cereais 
cultivados em algumas regiões, matéria-prima do pão e de doces tradicionais). 
 
Exemplo: Os doces de “meliga” são produzidos em Pamparato, na região dos Valli Monregalesi (Cn). No passado, para 
superar o problema de colheitas de trigo escassas na região, era comum adicionar farinha de milho, mais resistente e 
produtivo nas áreas de montanha. 

  
As matérias-primas 
Indicar os ingredientes utilizados, especifi cando sua origem. 

Exemplo: Para produzir o “ur-paarl”, utiliza-se centeio cultivado no Val Venosta, acima de 500 metros de altitude, além de 
farinha de trigo, cominho e trigonella coerulea colhida no vale. 

O processamento 
Descrever o processamento. Indicar o tipo de forno (a lenha, com chama direta, elétrico) e o tempo de cozimento. 

Exemplo: A produção vai apenas de dezembro a março, período em que é possível processar as laranjas frescas colhidas 
localmente. 

A época de produção 
Indicar a época de produção.

Exemplo: A produção vai apenas de dezembro a março, período em que é possível processar as laranjas frescas colhidas 
localmente. 

Recomendações para o uso e conservação  
Como e onde conservar o produto da melhor forma.

Exemplo: uma vez aberto o saquinho, guardar os biscoitos numa lata, em lugar fresco e seco. 
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Exemplo de rótulo narrativo da 
Fortaleza Slow Food da “Maroc-
ca di Casola”. 

Marocca di Casola 
Il pane a base di farina di castagne

Il prodotto 
La marocca – che deve il suo nome al termine 
dialettale marocat, ossia poco malleabile – è 
un pane prodotto con la farina di castagne 
e presenta mollica spugnosa, crosta morbi-
da, sapore delicato e tendente al dolce. La 
marocca mantiene le sue caratteristiche per 
almeno una settimana dopo la produzione. 

Il territorio 
Il panificio (Il Forno in Canoàra di Fabio Ber-
tolucci) si trova nel paese di Regnano, nel 
comune di Casola, in Lunigiana, in provincia 
di Massa Carrara. Fino alla prima metà del 
secolo scorso l’unica farina disponibile era 
quella di castagne, mentre quella di grano 
scarseggiava per via del territorio prevalente-
mente collinare e montuoso che ne rendeva 
particolarmente difficile la coltivazione. 

Le materie prime
L’ingrediente principale è la farina di casta-
gne ottenuta dalla macinatura del frutto di 
varietà carpanese, punticosa e rastellina. Le 
castagne, coltivate o raccolte nei boschi della 

Lunigiana, vengono essiccate per circa un 
mese nei metati: strutture in pietra dove al 
piano inferiore si accende il fuoco – che non 
viene mai spento per l’intero periodo dell’es-
sicazione – e al piano superiore si ripongono 
le castagne sopra ad un graticcio. 
Si adoperano anche: patate e farina di mais 
dell’Azienda Agricola Salvetti Franca di Caso-
la; farina di frumento di grano tenero italiano 
di tipo 0 del Molino Roberto Rossi di Pisa; 
un piccolo quantitativo di grano tenero se-
minato in Lunigiana; lievito di pasta madre 
autoprodotto; una minima quantità di lievito 
di birra; sale.

La lavorazione
Le farine (60% di castagne e 40% di grano 
tenero) sono impastate meccanicamente con 
patate lesse, acqua, sale, lievito di pasta ma-
dre e di birra. Si fa riposare l’impasto e si for-
mano alcune pagnotte che vengono poste a 
lievitare su tavole cosparse con farina di mais. 
Quindi per mezzo di un coltello si imprime un 
taglio lineare al centro delle forme che ven-
gono cotte in forno a legna per circa un’ora.

L’etichetta narrante è un progetto Slow Food e racconta il prodotto, chi lo produce e tutta la filiera.

O produto 

A marocca – que deve seu nome ao termo dia-

letal marocat, que signifi ca pouco maleável – é 

um pão produzido com farinha de castanha, e 

apresenta miolo esponjoso, crosta macia, sabor 

delicado e adocicado. A marocca mantém suas 

características durante, no mínimo, uma semana 

depois da produção. 

O território 

A padaria (Il Forno, em Canoàra, de Fabio 

Bertolucci) encontra-se no vilarejo de Regnano, 

município de Casola, na Lunigiana, na província 

de Massa Carrara, na Itália. Até meados do sécu-

lo passado, a única farinha disponível na região 

era a de castanha, faltando com frequência a 

farinha de trigo, devido ao tipo de terreno, de 

colinas e montanhas, que difi cultava a produção 

do trigo. 

As matérias-primas 

O ingrediente principal é a farinha de castanha, 

feita a partir de castanhas de variedade carpa-

nese, punticosa e rastellina. As castanhas, cul-

tivadas ou colhidas nos bosques da Lunigiana, 

secam durante um mês nos metati, estruturas 

de pedra onde as castanhas são colocadas em 

esteiras, na parte superior, e abaixo acende-se 

o fogo – que é sempre alimentado durante o 

período de secagem. 

Utilizam-se também batatas e farinha de milho 

da Azienda Agricola Salvetti Franca de Casola; 

farinha de trigo mole italiano de tipo 0 do Mo-

lino Roberto Rossi de Pisa; uma pequena quan-

tidade de trigo semeado na Lunigiana; fermento 

natural (levain) autoproduzido; uma quantidade 

mínima de levedura de cerveja; sal. 

O processamento 

As farinhas (60% de castanha e 40% de trigo 

mole) são amassadas mecanicamente com batata 

cozida, água, sal, fermento natural e levedura de 

cerveja. Deixa-se descansar a massa formando 

pequenos pães e colocando-os em tábuas de 

madeira salpicadas com farinha de milho até 

crescerem. Com a ponta de uma faca realiza-

se um corte, antes de assar em forno a lenha 

durante uma hora. 

Marocca di Casola
o pão de farinha de castanha 

O rótulo narrativo é um projeto Slow Food e descreve o produto, 
o produtor e toda a cadeia produtiva. 
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..descrever os peixes e as conservas de peixe ..descrever os peixes e as conservas de peixe 

O produto 
Descrever as características principais do peixe, dos crustáceos (ou da conserva de peixe), incluindo eventuais 
informações sobre sua história ou curiosidades ligadas à produção. 

Exemplo: As anchovas de menaica devem seu nome a uma antiga técnica de pesca artesanal que utiliza redes 
chamadas “menaica” ou “menaide”. 
As anchovas de menaica salgadas caracterizam-se pela carne de coloração rosada, cheiro intenso e sabor delicado. 
 
O território 
Indicar o trecho de litoral onde é realizada a pesca (e o local onde se dá o processamento). Também é útil especifi car 
as características edafoclimáticas da região e das águas, mas apenas aquelas que possam conferir ao produto 
características únicas, identitárias e organolépticas específi cas. 

Exemplo: As anchovas são pescadas ao longo da Costa Cilentana, até 10 milhas do litoral, por uma pequena 
cooperativa de pescadores de Cetara. A empresa encarregada pelo processamento fi ca em Cetara (SA). 

A técnica de pesca 
Indicate the period and the fi shing technique.   

Exemplo: A pesca é realizada de março a julho, durante a noite, quando o mar está perfeitamente calmo. Os 
pescadores utilizam pequenas embarcações para a pesca próxima à costa. Esta técnica de pesca é altamente seletiva. 
Utiliza redes chamadas “menaica”, cuja malha prende apenas as anchovas adultas, liberando os peixes menores, e 
sem prejudicar o fundo do mar. 

O processamento 
Descrever o processamento, especifi cando quando ocorre. Indicar os ingredientes utilizados e sua origem. 

Exemplo: As anchovas recém pescadas são evisceradas e descabeçadas (“scapezzare”) manualmente. Os peixes são 
salpicados (“inzuscare”) e, depois de um dia, são armazenados em camadas em um recipiente de madeira de carvalho 
(chamado “terzigno”, que corresponde a um terço de um barril), alternadas com camadas de sal. O recipiente é coberto 
com uma tampa redonda de madeira (“tompagno”), sobre a qual colocam-se pedras. 
O peso e a maturação provocam a formação de um líquido (a “colatura”), que é retirado à medida que vem à tona. 
No fi nal do processo de maturação das anchovas, que leva cerca de 5 meses, o líquido é novamente derramado 
no “tompagno” e, uma vez no fundo do recipiente, é recuperado através de um pequeno orifício no fundo do barril e 
acondicionado em garrafas de vidro escuro. 
 
A época de produção 
Indicar a época de produção.

Exemplo: A pesca das anchovas e a época de produção da “colatura” coincidem: de março a julho. A “colatura” fi ca 
pronta a partir de dezembro. 
 
Recomendações para o uso e conservação 
Como e onde conservar o produto da melhor forma.
 
Exemplo: Depois de aberta a garrafa, a “colatura” deve ser mantida em local fresco e arejado. 
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Exemplo de rótulo 
narrativo da Fortaleza 
Slow Food das “Alici 
di menaica” 

RÓTULO NARRATIVO 
As anchovas pescadas como 
faziam os gregos antigos 

O produto 
As alici di menaica devem seu nome a uma 
antiga técnica de pesca artesanal que utiliza 
redes chamadas “menaica” ou “menaide”, 
antigamente “minaica”. As anchovas di 
menaica salgadas caracterizam-se pela carne 
de coloração rosada, cheiro intenso e sabor 
delicado. 

O território 
O laboratório onde são processadas encontra-
se em Marina di Pisciotta, e a pesca é 
praticada entre os golfos de Sapri e Agropoli, 
na província di Salerno, sul da Itália. 

A técnica de pesca 
De abril a julho, quando o mar está perfei-
tamente calmo, nove pescadores (Gerardo 
Cammarano, Giuseppe Cammarano, Pasquale 
Cammarano, Raffaele Cammarano, Vito Cam-
marano, Francesco Coppola, Carmine Fedullo, 
Saverio Greco e Vittorio Rambaldo) praticam a 

pesca noturna, segundo esta técnica altamente 
seletiva. Utilizam redes chamadas “menaica”, 
cuja malha prende apenas as anchovas 
adultas, de maior tamanho. 

O processamento 
As anchovas são evisceradas e descabeçadas, 
depois lavadas numa salmoura e colocadas 
em camadas em recipientes de madeira de 
carvalho, alternadas com camadas de sal de 
Trapani de granulometria média. Os recipientes 
são cobertos com um disco de madeira, sobre 
a qual colocam-se pedras, as agliarelle. 

Maturação e acondicionamento 
Durante no mínimo três meses, os recipientes 
são guardados nos armazéns frescos e úmidos 
que, no passado, abrigavam os barcos. O peso 
e a maturação provocam a formação de um 
líquido (a “colatura”), que é retirado à medida 
que vem à tona. No fi nal do processo de 
maturação, as anchovas são acondicionadas 
em recipientes de barro e comercializadas. 

O rótulo narrativo é um projeto Slow Food e 
descreve o produto, o produtor e toda a cadeia 
produtiva. 

Alici di menaica 

As anchovas pescadas como 

faziam os gregos antigos 

Fortaleza Slow Food – As 
Fortalezas são projetos do Slow 

Food que defendem as pequenas 
produções de qualidade, realizadas 
com práticas tradicionais, a serem 

preservadas.
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Recomendações para o consumo Recomendações para o consumo 

É importante especifi car o momento ideal para o consumo do produto, além de como 
conservá-lo da melhor forma depois da compra, por quanto tempo e onde deve ser manti-
do para manter a qualidade.
Ou como usar o produto para preparar um prato específi co (por exemplo: o tempo de 
molho dos grãos varia conforme a variedade). 
Quando possível, pode-se recomendar uma receita, com atenção especial às receitas 
tradicionais. 
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…descrever as carnes curadas…descrever as carnes curadas

O produto 
Descrever as características principais das carnes curadas, incluindo eventuais informações sobre sua história ou curio-
sidades ligadas à produção. 

Exemplo: O “pezzente della montagna materana” é uma linguiça de tradição camponesa, cujo nome se deve ao fato da 
preparação utilizar cortes de carne de porco de pouco valor. 
 
O território 
Indicate where it is produced (the province, the country or even the region, to specify precisely where the work is done). 
If it is signifi cant, indicate the altitude. Report on where the animals are raised or are pastured, if it is different than where 
the company is located. It is also useful to specify the pedoclimatic characteristics of the production area, but only those 
that give the product particularly unique, identifying or organoleptic characteristics.

Exemplo: A fazenda fi ca em Castelpoto (Bn), nas encostas do Monte Taburno, a cerca de 300 metros de altitude, no 
Parque Regional Taburno Camposauro. Castelpoto se encontra numa região de colinas, cercada por córregos, criando 
uma condição de isolamento natural, o que facilitou a conservação de algumas tradições, como o processamento da 
linguiça vermelha. 

Os animais 
Indicar o número de animais criados na fazenda e a raça (dando atenção especial à descrição das características de 
raças locais raras). Descrever como são criados (no pasto, semiconfi namento, em estábulo) e informar a dimensão de 
todos os espaços. Descrever a alimentação dos animais, dando uma lista dos ingredientes da ração diária (milho, soja, 
favinha, tubérculos, etc.), indicando se os alimentos utilizados são produzidos na própria fazenda ou se são comprados 
e têm certifi cação não OGM. Informar a que distância fi ca o abatedouro. 

Exemplo: O ingrediente principal é a carne de porcos criados ao ar livre e abatidos na fazenda. Durante o verão, os 
porcos são criados no pasto – cerca de 5 hectares –,aproximadamente 70 suínos das raças large white, landrace e du-
roc. Durante o inverno, os animais fi cam no estábulo, com a possibilidade de pastar em piquetes próximos. A alimenta-
ção é à base de cereais (cevada, por exemplo) e leguminosas orgânicas certifi cadas e produzidas na fazenda (favinha 
e ervilha forrageira). Apenas 40% do milho é comprado, ainda que localmente. Também são utilizados na preparação 
da linguiça: sal marinho das salinas de Trapani, pimenta do reino, alho e vinho Barbera produzidos na fazenda. 

O bem-estar animal 
Informar quais das práticas de criação garantem o bem-estar animal, dando atenção especial ao espaço, à disposição 
dos animais, às mutilações, aos tipos e à época de castração, aos abrigos, ao contato da cria com a mãe e aos trata-
mentos administrados. 

Exemplo: O bem-estar animal é garantido pela criação em semiconfi namento, que é realizada nos bosques de carval-
hos próximos à fazenda durante o verão e em estábulos de dimensões apropriadas durante o inverno. Os leitões fi cam 
com a mãe em instalações adequadas até o desmame. 
Não são praticadas mutilações. 
A castração é feita cirurgicamente nos primeiros 15 dias de vida. 

O processamento 
Indicar a época de produção e descrever o processamento. Especifi car todos os cortes utilizados e se a carne é moída 
à máquina ou picada com faca; indicar o tipo de tripa utilizada, especifi cando se é de origem animal ou sintética. 
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Exemplo: A produção se dá de novembro a março. Os cortes de carne – ombro, barriga, lombo e pernil – são selecio-
nados, moídos mecanicamente e amassados com um tempero feito com sal, pimenta malagueta e erva doce. A carne é 
embutida em tripas de suíno, que são amarradas manualmente com fi o de cânhamo.

A maturação
Indicar o período de maturação, descrevendo brevemente o local onde é feita (se é um local natural – um porão ou uma 
gruta – ou se é um local climatizado). Se a maturação for realizada por terceiros, indicar o nome e local do afi nador.  

Exemplo: Depois de algumas semanas secando em ambiente com temperatura controlada, a “soppressata” é trans-
ferida para um porão com ventilação natural. Depois de 2-4 semanas, os salames são colocados em potes de vidro ou 
de barro e cobertos com banha ou azeite de oliva extravirgem de produção local. Podem ser conservados até um ano. 

Recomendações para o uso e conservação 
Como e onde conservar o produto da melhor forma.

Exemplo: Os potes devem ser mantidos em local fresco e longe de fontes de calor.  

Exemplo de rótulo 
narrativo da Fortaleza Slow 
Food da “Soppressata del Vallo 
di Diano” 

RÓTULO NARRATIVO 

Soppressata del Vallo di Diano 
Um dos embutidos mais magros da Itália 

A soppressata del Vallo di Diano é um embutido curado de carne suína. O documento 
mais antigo que prova esta produção é da Idade Média. 

O território 
A empresa Santo Jacopo encontra-se em Monte San Giacomo (SA), no planalto do 
Vallo di Diano, no Parque Nacional do Cilento, Vallo di Diano e Alburni. O território 
agrícola é rodeado por montanhas. O clima é típico das regiões apenínicas com 

marcada amplitude térmica, sobretudo na planície, onde há as melhores condições 
para a cura dos embutidos. 

As matérias-primas
O ingrediente principal é a carne de porcos nascidos e criados em Caggiano (SA), na 
fazenda de Pepe Salvatore. São cerca de 130 suínos, obtidos de cruzamento da raça 
large white com o duroc branco italiano. São criados em estábulos, a alimentação é à 
base de cereais comprados localmente e são abatidos na província de Salerno. Para 
temperar a soppressata del Vallo di Diano utilizam-se sal marinho e pimenta-do-reino. 

O processamento 
A produção se dá de novembro a março. Selecionam-se as partes magras de carne 
do lombo e do pernil que são trituradas (ao menos 20% com a faca) e amassadas 
com toucinho em cubinhos e temperadas com sal e pimenta-do-reino. A carne é 

embutida em tripas de suíno, que são amarradas manualmente com fi o de cânhamo e 
prensadas durante um dia. 

A cura 
Depois de secar em local termocondicionado durante aproximadamente duas 

semanas, as soppressate são transferidas para um porão. Depois de 2-4 semanas, os 
salames são conservados, durante no mínimo 60 dias, em potes de vidro ou de barro 

e cobertos com banha ou azeite de oliva extravirgem de produção local. 

Fortaleza Slow Food – As Fortalezas são projetos do Slow Food que defendem as 
pequenas produções de qualidade, realizadas com práticas tradicionais, a serem 
preservadas. 

O rótulo narrativo é um projeto Slow Food e descreve o produto, o produtor e toda 
a cadeia produtiva. 
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... e o meio ambiente? ... e o meio ambiente? 

A sustentabilidade pode ser medida. Pois até a escolha de uma carne ou de um queijo pode ter consequências. Com 
certeza, é preciso fazer um esforço para ter um maior conhecimento, e os produtores podem fornecer informações úteis 
para que os consumidores façam escolhas mais responsáveis. 

A Indaco2 iniciou uma colaboração com o Slow Food para o projeto do Rótulo Narrativo, uma iniciativa que visa promover 
informações completas e abrangentes sobre os produtos agroalimentares de excelência. O objetivo da colaboração é 
medir os Indicadores de sustentabilidade baseados na LCA (em português, ACV - Análise do Ciclo de Vida), oferecendo 
informações detalhadas sobre o impacto ambiental de uma produção, identifi cando ações de redução-compensação e 
valorizando os aspectos positivos e as melhores práticas.
O estudo piloto envolveu especialmente uma série fazendas de criação de gado, Fortalezas Slow Food. Em relação às 
produções intensivas convencionais, quais são os principais impactos ambientais gerados pela cadeia produtiva das 
Fortalezas? 

Quais as melhores práticas para garantir uma produção sustentável? Como valorizar e divulgar as práticas positivas 
utilizadas nas criações de espécies autóctones em relação com o território e os recursos naturais? 
A análise do ciclo de vida é uma ferramenta criada de acordo com padrões reconhecidos (como a norma ISO 14040-
14044:2006 - Life Cycle Assessment) para identifi car e medir o impacto potencial de um sistema produtivo. O “ciclo de 
vida” indica todos os processos que participam da produção de um bem “do berço ao túmulo” (from cradle to grave), isto 
é, desde a extração das matérias-primas até o momento em que o produto é descartado. No caso da criação animal, por 
exemplo, uma análise do ciclo de vida inclui todo o ciclo produtivo: da produção de rações às práticas de reprodução e 
criação, até o tratamento da carne e gestão dos resíduos da produção e dejetos. A análise inclui a avaliação dos proces-
sos de transporte de intermediários e fi nal de vida de materiais de consumo.

A Pegada de Carbono 
A Pegada de Carbono - Carbon Footprint – é um dos indicadores calculados pelo método da análise do ciclo de vida 
(ACV) e consiste na avaliação das emissões de gás de efeito estufa na atmosfera (ISO/TS14067: 2013) geradas pelos 
vários processos ao longo da cadeia produtiva. Essas emissões são calculadas em unidades de CO2 equivalente (kg 
CO2-eq). A avaliação do CO2 emitido para obter uma unidade de produto indica o nível de sustentabilidade de uma pro-
dução em relação a problemas ambientais de escala global, como o efeito estufa e a mudança climática. Por meio dessa 
informação, uma empresa pode melhorar o desempenho ambiental de uma produção, evitando desperdícios de energia 
e recursos. Além disso, a presença de áreas fl orestais ou culturas arbóreas pode constituir um sistema de compensação 
das emissões, valorizando o papel de alguns ecossistemas, por exemplo, compensando as emissões pela absorção di-
reta na empresa (neutralidade de carbono). Além das emissões de CO2 na atmosfera, a ACV calcula outros indicadores, 
como o potencial de acidifi cação, eutrofi zação, ecotoxicidade aquática, marinha e terrestre, etc.

Esse dado, indicado no rótulo narrativo, pode dar uma informação adicional muito importante para permitir que o consu-
midor faça uma escolha realmente consciente e responsável. 
Na página seguinte, mostramos a pegada de carbono de um presunto feito com carne de suínos da raça “mora roma-
gnola” da Fortaleza Slow Food. 
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Um exemplo de avaliação da 
Pegada de Carbono da Forta-
leza Slow Food do presunto de 
suínos da raça “mora romagno-
la”.

www.indaco2.it - info@indaco2.it www.fondazioneslowfood.it

RESA CARNE:  

77

N CAPI/ANNO:

peso medio capo:

Età: 15 Mesi 

da 1 animale si ricavano

 
di Mezzena (carne fresca con OSSO)

80%

ALIMENTAZIONE:  

crusca, orzo, favino 

e pisello

prodotti in azienda

ESTENZIONE AZIENDA

29,5 ettari 

4,5

14,5 ettari di seminativo 

per produzione mangimi

di cui 3 ettari di bosco 

e 1,5 ettari di PASCOLO

Superficie pascolo

ettari

Produttore:

AZIENDA AGRICOLA

Zavoli
SAludecio (RN)

www.aziendaagricolazavoli.com 

Area di produzione: 

EMILIA ROMAGNA

Province 

di Ravenna, 

Forlì-Cesena, Rimini

Razza SUINA 

Autoctona della ROMAGNA

CARATTERISTICHE: MANTO marrone scuro, QUASI nero, taglio a mandorla 

degli occhi, presenza, soprattutto nei verri, di zanne molto lunghe, Da 

renderli simili a cinghiali, orecchie in avanti E torace roseo. LA Linea 

sparta sulla schiena (ritrosa della criniera) più è accentuata, più la razza 

è pura. Una scrofa fa circa 8 maialini per parto, 2 volte all’anno. 

PECULIARITà DELL' AZIENDA: i maiali al pascolo ascoltano musica classica!

 

120 kg
ALTRI ALIMENTI: Mais no ogm, pane 

(scarto mense) E vitamine. 

svezzamento con pellet (mais, 

orzo, soia, crusca, integratori e 

prodotti caseari)

150 kg

82,3 Kg

(*) dati da letteratura scientifica:
 Basset-Mens  et al., 2006

  altri dati:
 88.5 - 116.5 kg CO

2
 eq  

 Lesschen et al., 2011 

 Williams et al., 2006

Quanta CO2 
è stata emessa 

nel ciclo produttivo 
di un prosciutto 

di Mora Romagnola?
How much CO2 was emitted from 

the productive cycle of a hamburger 
made with Maremmana beef?

Fase/ Phase 1 
COLTURA PER MANGIMI/ 
ANIMAL FEED CULTIVATION

I mangimi vengono prodotti per la maggior parte in 
azienda. Mais e pellet vengono acquistati.
I mangimi vengono prodotti per la maggior parte in 
azienda e acquistati mais e pellet.

Il 19% delle emissioni sono relative alla pro-

duzione in azienda e sono dovute principal-

mente a consumo di diesel.  L’azienda non 
utilizza fertilizzanti chimici ma riutilizza le 
deiezioni della stalla. 
Mais e pellet acquistati incidono per il 15%. 

Il 19% delle emissioni sono relative alla pro-

duzione in azienda e sono dovute principal-

mente a consumo di diesel.  L’azienda non 
utilizza prodotti chimici per fertilizzazione e 
riutilizza le deiezioni della stalla. 
Mais e pellet (a produzione convenzionale) 

acquistati incidono per il 15%. 

carne • meat

di Mezze

1 prosciutto da 10 kg 

58%
7%

35%

Fase/ Phase 2 
ALLEVAMENTO/ BREEDING
114 giorni di gestazione, 1 mese di allattamento natura-
le in stalla, 2 mesi di svezzamento con alimentazione a 
pellet. Trasferimento in “recintini da pascolo” (parte all’e-
sterno), per 2 mesi (1 maialino pesa circa 30 kg). Alimen-
tazione con pastone fino a macellazione. Per 8 mesi, 
pascolo con accesso libero a ricovero in stalla. Ultimi 3 
mesi (fase di finissaggio) in stalla.

3 mesi gestazione, 1 mese allattamento naturale in 
stalla, 2 mesi svezzamento con alimentazione a pellet. 
Trasferimento in “recintini da pascolo” (parte all’esterno), 
per 3 mesi. Alimentazione con pastone fino a macella-
zione. Per 8 mesi, pascolo con accesso libero a ricovero 
in stalla (1 maialino pesa circa 30 kg). Ultimi 3 mesi (fase 
di finissaggio), vengono riportati in stalla.

È la fase che impatta di più a causa delle 

fermentazioni enteriche e deiezioni (57%) 

Rispetto agli allevamenti convenzionali l’ani-
male vive più a lungo.
This phase has the greatest impact, due to 

enteric fermentation and stall waste (57%). 

Animals live longer than others in conventio-
nal breeding farms.

Fase/ Phase 3 
TRASFORMAZIONE/ PROCESSING

La macellazione ha luogo a Mercatale (PU) e la lavora-
zione in azienda. La salatura con sale di Cervia dura da 
24 a 48 ore. I prosciutti lavati e asciugati vengono lasciati 
riposare per 1 settimana, dopodiché conditi con sale e 
pepe. Stagionano per 10 mesi in un prosciuttificio (con-
sumi non contabilizzati). Riportati in azienda stagionano 
per altri 10 mesi. 

La macellazione ha luogo a Mercatale (PU) e la lavora-
zione in azienda. La salatura con sale di Cervia dura da 
24 a 48 ore. I prosciutti lavati e asciugati vengono lasciati 
riposare per 1 settimana, dopodiché conditi con sale e 
pepe. Stagionano per 10 mesi in un prosciuttificio (con-
sumi non contabilizzati). Riportati in azienda stagionano 
per altri 10 mesi. 

Gli impatti sono dovuti a consumi per elettri-

cità di rete (5%) e diesel per trasporto (2%).

Gli impatti sono dovuti a consumi per elettri-

cità di rete (5%) e diesel per trasporto (2%).

PROSCIUTTO CONVENZION
ALE 89,5 Kg *

SCIUT
RISPARMIO 

SAVING

-7,2 Kg 
che corrispondono 
all'emissione di CO2 

per percorrere 
20 Km in auto

CARNE 

Características 

Pelagem marrom escura, quase preta, olhos puxados, 

dentes caninos compridos, sobretudo no varrão, 

característica que torna esse porco mais parecido ao 

javali. Orelhas para frente e tórax rosado, no lombo há 

uma linha tanto mais marcada, quanto mais pura for a 

raça. Uma porca pare cerca de 8 leitões por parto, 2 

vezes ao ano. 

Peculiaridade da fazenda 

No pasto, os porcos ouvem música clássica! 

Produtor 

AZIENDA AGRICOLA ZAVOLI – SALUDECIO (RN) 

www.aziendaagricolazavoli.com 

Superfície da fazenda: 29,5 hectares 

Superfície do pasto: 4,5 hectares, 3 de bosque e 1,5 

de pasto 

Peso médio dos animais: 150 kg 

Idade: 15 meses

Rendimento: 80% - cada porco rende 120 kg de carcaça 

(carne fresca com osso) 

Área de produção: Emilia Romagna 

Províncias de Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini 

n° cabeças/ano: 77 

Alimentação: farelo, cevada, favinha e ervilha de 

produção da fazenda 

14,5 hectares de produtos semeados para produção 

de ração 

Outros alimentos: milho não transgênico, pão (resíduos 

de cantinas) e vitaminas. Desmame com dieta peletizada 

(milho, cevada, soja, farelo, suplementação e produtos 

lácteos) 

1 PERNIL DE 10 KG 

Cultivo para ração 
A ração é produzida, na maioria, 

na própria fazenda. Milho e 
peletes são comprados. 

19% das emissões são relativas 
à produção na fazenda e se 

devem, principalmente, ao 
consumo de óleo diesel. A 

fazenda não utiliza fertilizantes 
químicos, mas reaproveita as 

dejeções do estábulo. 
Milho e pelete (de produção 

convencional) comprados 
representam15%. 

Processamento 
O abate é feito em Mercatale (PU) 

e o processamento na empresa. 
O salga do pernil é com sal de 

Cervia e dura de 24 a 48 horas. 
Depois de lavado e secado, o pernil 
descansa durante 1 semana, depois 
é temperado com sal e pimenta-do-
reino. A primeira fase da maturação 

dura 10 meses em câmara de 
maturação apropriada (consumos 

não contabilizados). E voltam depois 
pra a fazenda para mais 10 meses 

de maturação. 
O impacto se deve ao consumo 

elétrico (5%) e ao uso do óleo diesel 
para o transporte (2%). 

PRESUNTO CONVENCIONAL 89,5 KG*

Economia -7,2 Kg 
equivalente às 

emissões de CO2 para 
percorrer 20 km de 

automóvel 

dados de literatura científi ca: 
Basset-Mens et al., 2006
outros dados: 88,5 – 116,5 kg 
CO2 eq Lesschen et al., 2011 
Williams et al., 2006 

Quanto CO2 é emitido na cadeia 

produtiva de um presunto 

de Mora Romagnola? 

Criação 
114 dias de gestação, 1 mês 
de amamentação natural no 

estábulo, 2 meses de desmame 
com dieta peletizada. Tran-

sferidos em “cercas de pasto” 
(uma parte ao ar livre) durante 

2 meses (1 leitão pesa cerca de 
30 kg). Alimentação com ração 

farelada até o abate. Durante 
8 meses, pasto com acesso 
livre ao estábulo. Últimos 3 

meses (fase de terminação) em 
estábulo. É a fase com maior 

impacto, devido às fermentações 
entéricas e às dejeções (57%). 

Comparada com outras criações 
convencionais, os animais vivem 

por mais tempo. 
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