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MET DE BOB/BGA-LABELS 
VERDEDIGT EUROPA ZIJN TERROIRS

WIST U DIT ?

De BOB- en BGA-labels garanderen de oorsprong en de kwaliteit van de producten 
uit de Sud-Ouest.

De Beschermde oorsprongsbenaming 
(BOB) duidt een product aan waarin 
alle productiefasen worden uitgevoerd 
volgens een erkende knowhow in 
eenzelfde geografisch gebied, waardoor 
het product zijn kenmerken krijgt. Het is 
een Europees label dat de naam van het 
product beschermt in de hele Europese 
Unie. Het is de notie van terroir die ten 
grondslag ligt aan het concept van 
oorsprongsbenamingen.

De Beschermde geografische 
aanduiding (BGA) benadrukt het 
verband tussen het specifieke 
geografische gebied en de naam van het 
product, waarbij een bepaalde kwaliteit, 
faam of andere eigenschap van het 
product hoofdzakelijk is toe te schrijven 
aan zijn geografische oorsprong. De 
BGA is gekoppeld aan een knowhow. 
Het wordt niet gecreëerd, het bevestigt 
een bestaande productie en geeft haar 
derhalve bescherming op nationaal, 
Europees maar ook internationaal 
niveau.

Bron : INAO - Les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine.

BOB/BGA zijn de enige officiële 
certificaten van oorsprong en kwaliteit 
in Frankrijk en Europa. De geografische 
aanduidingen beschermd door de 
BOB/BGA zijn strikt voorbehouden aan 
producten die de productievoorwaarden 
in acht nemen. Deze laatste worden 
in Frankrijk gecontroleerd door de 
bevoegde autoriteiten, namelijk het 
Ministerie van Economische Zaken en 
Financiën (DGCCRF), het Ministerie 
van Landbouw en Voedselvoorziening, 
het INAO en de in dit kader erkende 
certificeringsorganen.
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WAT ALS KWALITEIT EEN OORSPRONG HAD?
DE BOB- & BGA-PRODUCTEN VAN DE SUD-OUEST GETUIGEN ERVAN

Het Zuidwesten van Frankrijk staat 
bekend om hun traditionele en 
authentieke specialiteiten, hun feesten 
en hun rustige manier van leven. Dit land 
van de gastronomie, rijk aan knowhow 
en goede producten, levert specialiteiten 
van Bayonne tot Périgord, via Landes, 
Gers en Quercy.

Magret en foie gras van de Sud-Ouest, 
Bayonneham, wijnen uit de Sud-
Ouest... Al deze producten zijn het 
embleem van de gastronomie van de 
Sud-Ouest. Dankzij de knowhow van 
de producenten, beschermd door de 
kwaliteits- en oorsprongsbenamingen 
BOB/BGA, zorgen de producten uit de 
Sud-Ouest voor de lekkerste recepten 
en gezellige momenten onder vrienden.

DE PRODUCTEN VAN DE 
SUD-OUEST, EEN MOOI 
FAMILIEVERHAAL
De Sud-Ouest vertegenwoordigt 
mannen en vrouwen met voorouderlijke 
knowhow, die van generatie op 
generatie wordt doorgegeven. Dankzij 
hun deskundigheid bevestigen de 
producenten en kwekers de kwaliteit van 
hun producten met de BOB- en BGA-
labels: twee garanties voor de oorsprong 
en de kwaliteit van de producten uit de 
Sud-Ouest. Deze troeven beantwoorden 
aan de waarden van liefhebbers van 
goede Franse producten: plezier, 
authenticiteit, nabijheid, kwaliteit en 
respect voor tradities!



 3

DE GASTRONOMIE VAN DE SUD-OUEST EN HAAR LABELS 

DE BOB- EN BGA-PRODUCTEN VAN DE SUD-OUEST ZIJN… 

EEND VAN DE SUD-OUEST BGA (CANARD À FOIE GRAS DU SUD-OUEST IGP)
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

De historische knowhow van de sector wordt sinds 2000 door de BGA erkend en 
beschermd. Een foie gras, eendenborst of gekonfijte eend uit de Sud-Ouest kan alleen 
worden bereid met eend die in de Sud-Ouest is grootgebracht en bereid. Hetzelfde 
geldt voor alle traditionele productiegebieden: Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, 
Périgord en Quercy. De BGA, die door de Europese Unie is erkend en beschermd, 
garandeert niet alleen de oorsprong van de foie gras of de eendenborst, maar ook 
strikte productievoorwaarden, die de knowhow van de Sud-Ouest weerspiegelen en 
de consument de zekerheid bieden dat:

 de eenden zijn geboren in Frankrijk;
 de eenden opgroeien in openlucht in de Sud-Ouest;
 de dieren een gecontroleerde voeding krijgen met (uitsluitend) maïs van de 

Sud-Ouest (niet GGO < 0,9%);
 de bereiding van de vleeswaren enkel gebeurt volgens traditionele recepten 

(droog zout, traditioneel gerookt, gebakken in eendenvet);
 Het labelen strikt en duidelijk verloopt, en de waarden van de Sud-Ouest tot 

uiting brengt.
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BAYONNEHAM BGA 
(JAMBON DE BAYONNE IGP)

Sinds 1998 is Bayonneham een BGA: 
een kwaliteitslabel dat het gebied 
afbakent waarin de dieren worden 
gekweekt in het Zuidwesten van 
Frankrijk en het gebied waarin de 
hammen wordt gepekeld en gerijpt in 
het bekken van de Adour (tussen de 
Atlantische Oceaan en de Pyreneeën).

Bayonneham wordt uitsluitend 
gemaakt van varkens die zijn geboren 
en opgebracht in het Zuidwesten van 
Frankrijk. Het is een zeer beroemd 
streekproduct geworden. De reden? 
De subtiele aroma’s, de lengte in 
de mond en de rozerode kleur, 
die goed tot zijn recht komt op 
vleeswarenplankjes.

Het BGA-label garandeert:

 Een gecontroleerde voeding voor de 
dieren;

 Een traceerbaarheid in elk stadium, 
van het fokken van de varkens tot 
het eindproduct;

 Een eerlijke samenwerking tussen 
landbouwers en verwerkers;

 Een productie volgens traditionele 
principes;

Het zouten is de fase waarin de verse 
hammen worden ingewreven met 
zout van Salies-de-Béarn. Vervolgens 
gaan ze voor ten minste 9 maanden in 
een droogkamer om te rijpen.

DE WIJNEN VAN DE SUD-OUEST

Dankzij de 800 leden verenigt de 
«Interprofession du Vin Sud-Ouest» 
(IVSO) producenten, coöperaties en 
handelaars met één enkel doel: de 
wijnen van oorsprong promoten. De 
labels BOB/BGA staan garant voor 
een productie die voldoet aan de 
eigen voorschriften van elke wijngaard 
van de Sud-Ouest, en voor een unieke 
knowhow van elke producent. Deze 
uitzonderlijke wijnen ontlenen hun 
kenmerken aan een gematigd, mild en 
vochtig oceaanklimaat.

De Sud-Ouest staat bekend als de 
bakermat van talrijke inheemse 
druivenrassen die subtiele en 
gevarieerde aroma’s afgeven zoals 
pompelmoes, exotisch fruit, zwarte 
bes, truffel, banaan, kokosnoot en 
viooltjes.

In cijfers?

 300 druivenrassen zijn 
geregistreerd in de Sud-Ouest;

 130 daarvan zijn autochtone 
druivenrassen, de vrucht van 
de bijzondere geografie van de 
wijngaarden en van eeuwenlange 
selecties door het werk van de 
mens en de migratiestromen op de 
weg naar Compostella;

 16 benamingen hebben een BOB, 
12 een BGA.



NOUVELLE-
AQUITAINE

PYRÉNÉES

OCCITANIE
TOULOUSE

BORDEAUX

DE WIJNEN VAN DE SUD-OUEST

DE BAYONNEHAM

DE EEND VAN DE SUD-OUEST
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DE KENMERKEN VAN DE WIJNEN VAN DE SUD-OUEST

EEN PALET SPECIFIEKE 
WIJNGAARDEN

De wijngaarden van de Sud-Ouest 
strekken zich uit van het Centraal 
Massief tot de uitlopers van de 
Pyreneeën, en van de oevers van de 
Garonne tot de Atlantische stranden 
van Landes. Het is een wijngaard die 
bestaat uit verschillende deelgebieden 
die kunnen worden opgedeeld in zes 
delen: de uitlopers van de Pyreneeën, 
de Gascogne, het bekken van de 
Garonne, het bekken van de Tarn, de 
vallei van de Lot en het bekken van de 
Aveyron.

DE SUD-OUEST, EEN RESERVOIR 
VAN BIODIVERSITEIT
 
In de Sud-Ouest zijn er bijna 300 
druivenrassen, waarvan meer dan 130 
inheems, wat neerkomt op ongeveer 
30% van de rassenrijkdom van het 
Franse wijnbouwareaal. Sommige 
van deze variëteiten zijn niet te 
vinden buiten de collecties van de 

conservatoria. Het zijn niet alleen 
onuitputtelijke bronnen van ontdekking 
en zintuiglijke ervaring, maar ook 
een potentieel voor vernieuwing en 
aanpassing van de wijngaard aan 
veranderingen in de teelt en aan de 
klimatologische omstandigheden.

Tot de essentiële variëteiten behoren: 
négrette, malbec, tannat, fer servadou, 
abouriou, prunelard, duras, cabernet 
franc voor de rode variëteiten, en petit/
gros manseng, colombard, mauzac, loin 
de l’oeil voor de witte variëteiten.

SUBTIELE AROMA’S

Pompelmoes, zwarte bessen, truffel, 
zwarte peper of zelfs viooltjes... 
allemaal originele aroma’s die door 
gepassioneerde wijnbouwers worden 
bewerkt om het uitzonderlijke bouquet 
van de wijnsoorten te optimaliseren.

CMJN : 95-72-15-67
P : 533 C

RVB : 14-34-68
#0E2244

EEN GUNSTIG KLIMAAT VOOR 
DRUIVENRASSEN
 
De wijngaarden in het westelijke 
deel van het bekken profiteren van 
de gematigde oceanische invloed, 
met een mild en vochtig klimaat. Het 
merendeel van de wijngaarden ligt op 
de vruchtbare bodems van het bekken 
van Aquitaine, bestaande uit klei, zand 
en kiezels. Deze oneindige geologische 
variëteit is bijzonder gunstig voor de 
wijnbouw en draagt bij tot de diversiteit 
van de wijnen van de Sud-Ouest.
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DE KNOWHOW VAN DE BAYONNEHAM

EEN UITZONDERLIJK PRODUCT 
MET EEN RIJKE GESCHIEDENIS

Wist je dat? De Bayonneham is niet 
ontstaan in Bayonne, maar in het 
omliggende platteland van het bekken 
van de Adour. De mooie Baskische stad 
dankt haar naam aan de Hambeurs die 
sinds 1426 in Bayonne wordt gehouden 
en van waaruit de ham per boot werd 
verscheept.

VOOROUDERLIJKE EN ERKENDE 
METHODEN

Bayonneham wordt uitsluitend 
gemaakt van varkens die zijn geboren 
en grootgebracht in het Zuidwesten 
van Frankrijk.

Het zout van de BGA Salies de Béarn is 
het enige zout dat wordt gebruikt om 
Bayonneham te bereiden. Het bekken 

van de Adour, tussen de Atlantische 
Oceaan en de bergen van de Pyreneeën, 
is het exclusieve zout- en rijpingsgebied. 
Het omvat de Atlantische Pyreneeën en 
de aangrenzende kantons Landes, Gers 
en Hautes Pyrénées.

Een plakje Bayonneham heeft een 
aantrekkelijke rozerode kleur. In de 
mond ontwikkelt hij subtiele aroma’s 
met een aangename lengte.
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DE PRODUCTEN VAN EEND VAN DE SUD-OUEST: 
EENDENBORST EN FOIE GRAS

MEER DAN EEN OORSPRONG, 
EEN ERKENDE TRADITIONELE 
KNOW-HOW 

De geschiedenis van de eend van de 
Sud-Ouest gaat terug tot het ogenblik 
dat er voor het eerst (16de eeuw) twee 
nieuwigheden uit Zuid-Amerika worden 
ingevoerd: maïs en het eendenras 
cairina moschata of de Barbarie-eend.

In de 17de eeuw verkregen de 
landbouwers via kruisingen de canard 
Mulard. De dieren voederen met maïs in 
plaats van gierst bleek een goede zet. 
De eendenlever uit de Sud-Ouest kreeg 
een uitstekende reputatie en werd 
gerenommeerd in heel Europa.

PRODUCENTEN DIE ZICH AL 
DECENNIA’S INZETTEN

In de Sud-Ouest zijn er 1800 
eendenfokkers, waarvan voornamelijk 
familiebedrijven. In totaal zijn meer 
dan 160 bedrijven in de Sud-Ouest 
gespecialiseerd in de verwerking en 
bereiding van foie gras (eendenlever), 
magret (eendenborst) en confit. 

HOE HERKEN JE DE 
AUTHENTIEKE KWALITEIT VAN 
DE SUD-OUEST?

Zodra de geografische aanduiding 
Sud-Ouest op een verpakking staat, is 
er sprake van garantie! Consumenten 
kunnen het met het volste vertrouwen 
kopen.

© Studio Prigent

© Studio Prigent
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DE KUNST VAN HET COMBINEREN VAN GERECHT EN WIJN

Het combineren van een gerecht met 
een wijn is een oefening die kennis en 
passie voor de specialiteiten van de 
Sud-Ouest vereist. De smaakkenmerken 
van het gerecht en de wijn, de aroma’s, 
de stijl en het gamma van de wijn... 
er moet met verschillende factoren 
rekening worden gehouden. Om u te 
helpen volgen hier enkele getuigenissen 
van wijn- en gastronomieprofessionals, 
gevolgd door een praktische toepassing 
in de vorm van enkele recepten.

Enrico Bernardo
 
Beste sommelier van de wereld 2004 
“Ik ben vaak naar de Sud-Ouest gereisd 
voor gastronomische evenementen 
en de wijnen van deze regio komen 
in de restaurants altijd goed tot hun 
recht. Het zijn authentieke wijnen 
die steunen op de diversiteit van 
de terroirs en de druivenrassen. Het 
zijn wijnen met karakter, rijk aan 
persoonlijkheid, zonnig, gulzig en rond. 
Het zijn ‘vriendenwijnen’: perfect voor 
gezellige momenten. In een steeds 
meer gestandaardiseerde wereld zal 
hun diversiteit in de komende jaren hun 
voordeel zijn.”

Julien Duboué

Chef uit Landes en bedenker van 
BOULOM

“Eten en wijn combineren betekent 
geleidelijk te werk gaan, maar ook 
luisteren naar uw verlangens. Van het 
begin tot het einde van de maaltijd 
moet u ervoor zorgen dat de smaken 
van de wijn en de gerechten sterker 
worden, en niet andersom. Dit is een 
basisrecept dat u moet aanpassen aan 
uw wensen, maar ook aan de smaak van 
uw gasten. Persoonlijk pas ik het ook 
aan naargelang de gekozen recepten 
voor de maaltijd.

Bijvoorbeeld: in mijn recept voor 
Medaillon van lotte in een jasje van 
Bayonneham heb ik ervoor gekozen 
het gerecht te begeleiden met een 
glas rosé van de BOB Fronton. Dankzij 
zijn florale aroma’s, bestaande uit 
rode vruchten en citrus, sublimeert de 
wijn de harmonie tussen land en zee 
van dit gerecht door het een vleugje 
originaliteit te geven.”
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CARPACCIO VAN FOIE GRAS VAN DE SUD-OUEST, MANGOTARTAAR 
EN KAVIAAR VAN AQUITAINE

INGREDIËNTEN

 200g rauwe foie gras van de 
Sud-Ouest BGA

 1 mango
 1 kleine tomaat
 8 stengels bieslook
 1 eetlepel olijfolie
 Fleur de sel en versgemalen 

peper (vijfbessenmengsel)

25 min Gemakkelijk

01. Bewaar de foie gras in de 
koelkast. Verwijder de zaden van 
de tomaat en snijd de tomaat in 
kleine blokjes.

02. Hak 4 stengels bieslook fijn. Schil 
de mango en snijd hem met een 
scherp mes in dunne plakjes.

03. Snijd enkele plakjes mango in 
blokjes.

04.  Meng de blokjes tomaat met de 
blokjes mango, voeg de gehakte 
bieslook, fleur de sel, gemalen 
peper en olijfolie toe.

05.  Snijd de foie gras in dunne plakjes, 
breng op smaak met fleur de sel 
en gemalen peper, en rol ze op. 

06.  Schik de mangotartaar met een 
dresseerring in het midden van 
het bord.

07.  Schik de mangoblaadjes en de 
rolletjes foie gras rond het bord 
en versier met de overgebleven 
bieslookstengels.

BEREIDING

WIJNARRANGEMENT

Zoete wijn
BGA Côtes de Gascogne
BOB Pacherenc du Vic-Bilh 
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Toast Bayonneham

INGREDIËNTEN (voor één persoon)

 2 sneetjes boerenbrood
 2 plakjes Bayonneham
 1 teentje knoflook
 Tapenade
 1 tomaat
 1 ui
 Mozzarella
 Bieslook
 Basilicum
 Peper

15 min Gemakkelijk

01. Verwarm de oven voor op 180° C 
(thermostaat 6). Snipper de ui en 
tomaat.

02. Rooster de sneetjes brood en 
wrijf ze in met knoflook. Besmeer 
met tapenade, leg er een plakje 
Bayonneham op, drie of vier 
schijfjes tomaat, drie of vier 
schijfjes ui.

03. Snijd dunne plakjes mozzarella 
en leg ze op het sneetje brood. 
Hak de bieslook en basilicum fijn 
en strooi erover. Breng op smaak 
met een beetje peper.

04. Rooster de toast gedurende 5 
minuten in de oven.

BEREIDING

WIJNARRANGEMENT

Rosé
BOB Saint Mont corsé

Rood
BOB Fronton
BOB Gaillac
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Piperade van Bayonneham

INGREDIËNTEN (voor vier personen)

 4 genereuze plakken 
Bayonneham

 8 eieren
 1kg groene paprika
 1kg tomaten
 Gehakte peterselie
 1 chilipeper
 1 ui, 1 teentje knoflook
 Olie, suiker, zout
 1 lepel ganzenvet

40-45 MIN Gemakkelijk

01. Schil de groene paprika’s, ontpit 
ze en snijd ze in reepjes. Snipper 
de ui, snijd de knoflook fijn, pel de 
tomaten en verwijder de zaden, 
snijd de peper in reepjes. Stoof 
alles in twee eetlepels olie en 
voeg een snufje suiker toe.

02. Laat zachtjes koken tot de 
vloeistof verdampt is. Klop acht 
eieren tot een omelet en voeg een 
beetje zout toe.

03. Sauteer vier plakken Bayonneham 
gedurende twee minuten in 
ganzenvet, houd warm en giet het 
braadvet bij de groenten.

04. Haal de pan van het vuur en roer 
de eieren door de groenten.

05. Kluts het mengsel tot het zacht 
is en zet het gedurende drie 
minuten op een zacht vuurtje.

BEREIDING

WIJNARRANGEMENT

Wit (droog)
BOB Saint Mont
BOB Pacherenc 
du Vic-Bilh Sec

Rosé
BOB Fronton
BGA Côtes de Gascogne

Rood
BOB Fronton
BOB Gaillac
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#EnjoyItsFromEurope #EuropeDefendsItsTerritories
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De inhoud van deze promotiecampagne geeft alleen de mening van de auteur weer en is zijn/haar verantwoordelijkheid. 
De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het 
gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in dit document.


