Direcção Regional
de Agricultura e Pescas
do Centro
Rural e das Pescas

O

Paio da Guarda- IG, é um enchido fumado obtido
exclusivamente a partir de carne do lombo de porcos de raça
Bísara na sua linha pura ou de animais resultantes de
cruzamentos, em que pelo menos um dos progenitores seja
da raça suina Bísara, inscrito no respectivo Livro Genealógico.
Os lombos são cortadas em pedaços com um diâmetro
relativamente grande e em seguida misturados em recipientes
adequados, onde são temperados com coloraus doce e picante,
sal e alho, adicionando-se em seguida a água e/ou vinho
tinto ou branco - a tradicional "vinha de alhos".
À mistura final chama-se "massa". Esta permanece em repouso
durante um período de 5 dias a 8 dias. Após este período é
feito o enchimento, que consiste em compactar fortemente
a massa em rectos ou palaios, sendo em seguida feita a
atadura com fio de algodão. Assim ficam prontos para a
fumagem, que se realiza em contacto directo com o fumo,
em fumeiros tradicionais ou sem contacto directo, em lareiras.
Para este efeito, utiliza-se lenha de carvalho, castanheiro,
giesta e pinho, podendo ser admitida a utilização de lenha
de azinho. O período de secagem ou fumagem dura cerca de
duas semanas.

www.drapc.min-agricultura.pt
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Na laboração do "Paio da Guarda" são utilizados 95% a 100%
de carne do Lombo e 0 a 5% de outras carnes com baixo teor
de gordura.
O "Paio da Guarda" apresenta-se no mercado em peças inteiras
ou fatiado, sendo esta operação efectuada na origem e
devidamente rotuladas e com a respectiva marca de
certificação.
O uso da Indicação Geográfica «Paio da Guarda - IG» obriga
a que a carne seja transformada em instalações devidamente
autorizadas pelo Agrupamento de Produtores, produzida de
acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações.
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A Área Geográfica de Produção da matéria prima está
circunscrita aos Distritos de Bragança, Guarda e Vila Real.
A Área Geográfica de Transformação está circunscrita ao
Distrito da Guarda.
A área de implantação na Região Agrária do Centro é de
5 134 Km2

Agrupamento de Produtores
Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda
Rua dos Cavaleiros, N.º 32
6300 - 675 GUARDA
Telf. +351 271 208 880
Fax: +351 271 208 885
E-mail: acg.geral@acg.pt
Organismo Privado de Controlo e Certificação
BEIRA TRADIÇÃO - Certificação de Produtos da Beira, Ld.ª
Rua Ruivo Godinho - Urb. Automecânica, N.º 8 / rch
6000 - 275 CASTELO BRANCO
Tel: +351 272 329 843 Tm: +351 966 916 491
Fax: +351 272 329 843
Email: bt@etvisao.pt

