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DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO

D

S. João da
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A Castanha dos Soutos da Lapa - DOP, é proveniente
do castanheiro (Castanea sativa Mill), nas variedades
martainha e longal, produzidas numa determinada área
geográfica.
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Com leves estrias longitudinais e um sabor sui géneris, o
fruto da variedade Martainha é castanho claro, de brilho
médio e grande calibre (60 a 70 frutos por Kg).

http://ptq.drapc.min-agricultura.pt

O fruto da variedade Longal tem forma elíptica, cor castanho
avermelhado, com muito brilho e estrias escuras
longitudinais, de pequeno e médio calibre (70 a 90 frutos
por Kg), e caracteriza-se por um descasque fácil.
Apresentação Comercial - as castanhas devem apresentarse inteiras, sãs, não germinadas, isentas de insetos, de
humidade exterior e de odor e ou sabor estranhos.
Devem apresentar-se nas seguintes categorias: Extra castanhas de qualidade superior; Categoria I - castanhas
de boa qualidade mas com alguns defeitos.
A Castanha dos Soutos da Lapa - DOP só pode comercializarse devidamente acondicionada em embalagens de rede,
ráfia ou serapilheira, correspondentes às seguintes
quantidades líquidas: 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg e 25 Kg.
Rotulagem - sem prejuízo do disposto na legislação aplicável
sobre rotulagem, dela devem constar, ainda, o nome da
variedade, categoria e calibre, bem como as menções
"Castanha dos Soutos da Lapa - DOP" e a marca de
certificação aposta pelo respectivo Organismo Privado de
Controlo e Certificação - OPC.
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A área geográfica correspondente à produção da castanha
dos Soutos da Lapa na região agrária do centro abrange
cerca de 565,21 km2 e compreende os concelhos de Trancoso
e Aguiar da Beira.
Na região agrária do norte, abrange os concelhos de
Moimenta da Beira, Sernancelhe, Penedono e algumas
freguesias dos concelhos de Armamar, Tarouca, Tabuaço,
São João da Pesqueira, e Lamego.

Agrupamento de Produtores
BANDARRA - Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso, CRL.
Estrada Nacional nº 226
Tel. +351 271 81 883

6420-108 TRANCOSO

Fax: +351 271 828 016

E-mail: bandarra@mail.telepac.pt

Organismo Privado de Controlo e Certificação
SATIVA – Desenvolvimento Rural, Ld.ª
Rua Robalo Gouveia, n.º 1 - 1 A
1900 – 392 LISBOA
Tel.: +351 217 991 100 Fax: +351 217 991 119
E-mail: sativa@sativa.pt
www.sativa.pt

