DIRETRIZES
PARA AS FORTALEZAS DO SAL
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É possível criar uma Fortaleza de “sais integrais” recolhidos ou extraídos respeitando o meio ambiente.
Em particular, os sais das Fortalezas podem ser obtidos apenas através de processos físico-mecânicos de evaporação.
A extração pode ocorrer exclusivamente mediante processos de evaporação induzida pelo sol e/ou de precipitação induzida por cloreto de sódio, desde que naturais (por exemplo, ligados à energia geotérmica ou de vapor d’água).
São excluídos os sais extraídos de jazidas minerais, como, por exemplo, o “sal-gema”.
Os locais da extração devem ser protegidos de eventuais fontes de poluição ambiental e devem ser tradicionalmente
utilizados e destinados para a extração de sal.
A técnica de extração do sal deve ser tradicional e deve ter um vínculo histórico com a região onde é criada a Fortaleza.
A coleta deve ser manual, não sendo admitida a coleta mecânica.
Não é permitido nenhum tipo de lavagem do sal com água com salinidade concentrada.
Não é permitido nenhum processo de refinação do produto, como a centrifugação e a seleção ótica.

A conservação do sal deve ser realizada num ambiente natural, sem climatização e com cobertura que permita uma perda
de humidade lenta e progressiva (cura).
Não é permitida a adição de sais minerais e/ou microelementos. Não é permitida a adição de suplementos, inclusive de
origem natural, além de aditivos, branqueadores, conservantes e/ou antiaglomerantes.
São permitidos processos de defumação e aromatização, apenas se previstos no processamento tradicional.
Todas as fases de conservação, armazenamento e embalagem devem ser realizadas exclusivamente na região geográfica
de origem, em locais controlados do ponto de vista higiênico e sanitário.
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