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Maçã
de Alcobaça
IGP

A Maçã de Alcobaça - IGP é o fruto proveniente de
cultivares da Malus Domestica Boekh, das variedades Royal
Gala, Delicious, Jonagold, Fuji, Casa Nova de Alcobaça,
Golden Delicious, Granny Smith e Reineta Parda, produzidas
na região.
No entanto, só podem beneficiar do uso da Indicação
Geográfica as maçãs de categoria extra, I e II que, para
além das características próprias da variedade, se distingam
das suas similares produzidas noutras regiões, pelo sabor
característico resultante das condições edafo-climáticas
da respectiva região de produção.
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Em particular e de acordo com a variedade, as principais
características organolépticas são as seguintes:
Royal Gala - polpa fina, doce, pouco acidulada e perfumada;
Delicious - polpa branca creme, fina, consistente, sucosa,
doce, aromática (ananás), pouco acidulada, muito agradável;
Jonagold - polpa muito consistente, sucosa, agridoce,
perfumada, de muito boa qualidade gustativa após a
colheita;
Fuji - polpa branca esverdeada, fina, tenra, sucosa, muito
açucarada mas, pouco acidulada e pouco perfumada;
Casa Nova de Alcobaça - polpa branca, por vezes com
laivos carmim, macia, pouco consistente, doce, acidulada,
com sabor característico agradável e tendência para o
farinamento;
Golden Delicious - polpa fina, sucosa, consistente,
agradavelmente acidulada, perfeitamente equilibrada e
agradavelmente perfumada;
Granny Smith - polpa branca, fina, consistente, muito
sucosa, pouco doce, acidulada, discretamente aromática
e farinosa quando madura;
Reineta Parda - polpa sucosa, acidulada, doce,
agradavelmente perfumada.
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A área geográfica de produção (produção, preparação e
acondicionamento) está circunscrita aos concelhos de
Alcobaça, Nazaré, Caldas da Raínha e Óbidos na Região de
Lisboa e Vale do Tejo e Porto de Mós na Região Centro.
A área de implantação na Região Centro é de 264,88 Km2.
Apresentação Comercial- só podem beneficiar do uso da
Indicação Geográfica "Maçã de Alcobaça", as maçãs que se
apresentem no comércio pré - embaladas em embalagens
de origem e rotuladas de acordo com a legislação em vigor.
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