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A Vitela de Lafões é proveniente das raças de bovinos
Castro Daire

Arouquesa e Mirandesa e seus cruzamentos que se adaptaram
ao microclima originado pelas serras do Caramulo e da
Gralheira. Estes animais alimentam-se de uma flora autóctone
constituída principalmente por giesta, tojo, rosmaninho e
carqueja.
A vitela, tem por base da alimentação o leite materno,
secundada por fenos e ocasionalmente pastos espontâneos.
Abatidas aos 5-7 meses, a sua carne é muito saborosa,
suculenta e extraordinariamente tenra.

Sever
do Vouga

S. Pedro do Sul
Oliveira
de Frades
Vouzela

Viseu

A Vitela de Lafões assada em forno de lenha, cozinhada de
uma forma muito particular, é justamente um dos pratos
mais reconhecidos da gastronomia nacional.
Comercialmente, a “vitela” apresenta-se em carcaças ou em
sacos ou recipientes plásticos dos quais conste a menção
«Vitela de Lafões – Indicação Geográfica».

http://ptq.drapc.min-agricultura.pt
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O uso da indicação geográfica Vitela de Lafões - IGP, obriga
a que a carne seja produzida de acordo com as regras
estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui,
designadamente, a identificação dos animais, o saneamento
e a assistência veterinária, o sistema de produção, a
alimentação, as substâncias de uso interdito e as condições
a observar no abate e conservação das carcaças.
A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em
vigor, onde deve constar as menções «Vitela de Lafões –
Indicação Geográfica Protegida», para além da marca de
certificação aposta pelo respectivo organismo privado de
controlo e certificação.

25 Kms

A Área Geográfica de Produção (nascimento, cria e abate dos
animais) está circunscrita aos concelhos de Oliveira de Frades,
Vouzela, S. Pedro do Sul e às freguesias de Cedrim e Couto
Esteves do concelho de Sever do Vouga, às freguesias de
Bodiosa e Ribafeita do concelho de Viseu, e às freguesias de
Alva e Gafanhão do concelho de Castro Daire.
A área de implantação é de 775 Km2

Agrupamento de Produtores
Cooperativa Três Serras de Lafões
Edifício Conde Ferreira
Apartado 3
3670-247 VOUZELA
Telf. +351 232 772 491 Fax:+351 232 772 041
Email: 3serras@gmail.com
Organismo Privado de Controlo e Certificação
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