NOTA DE PREMSA
ORGANITZACIONS COREANES DE CERTIFICACIÓ I RECERCA S’INTERESSEN PELS
PRODUCTES DE LA IGP
Una delegació de l’institut alimentari Korea Food Research Institute (KFRI) i del Servei Nacional de
Gestió de Qualitat de Productes Agrícoles (NAQs) va visitar ahir a la tarda una planta d’elaboració de
Llonganissa de Vic per conèixer de prop els processos d’elaboració i certificació del producte.
18/9/18 – Membres de l’Institut de recerca alimentària de Corea, el Korea Food Research Institute, i del
Servei Nacional de Gestió de Qualitat de Productes Agrícoles (NAQs) van visitar ahir la planta d’Splendid
Foods, a Seva, per conèixer els sistemes de qualitat de la IGP Llonganissa de Vic i quins són els processos
d’elaboració i certificació. Aquesta delegació va anar acompanyada de la cap del Servei de Coordinació i
Gestió Territorial dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Patrícia Pladevall.
La visita s’emmarca dintre de la recerca de mercat que estan fent ambdues organitzacions sobre el
sistema de certificació, els criteris que segueixen i el procés de fabricació de diferents productes, de cara
al desenvolupament que estan duent a terme d’un sistema de certificació i normes alimentàries per a
aliments tradicionals.
KFRI i NAQS estan finançades pel Govern coreà, i s'encarreguen de la certificació i la investigació en els
àmbits sobre aliments, agricultura i indústria pesquera amb la finalitat de continuar treballant en el
desenvolupament de la indústria alimentària del seu país i la qualitat de vida dels consumidors a Corea
del Sud.
Sobre IGP Llonganissa de Vic
Aquest producte s'elabora amb carns magres de porc seleccionades, sal i pebre negre, en empreses
ubicades als municipis que integren la Plana de Vic i que estan inscrites en els registres del Consell
Regulador de la IGP Llonganissa de Vic. Actualment, en formen part vuit empreses: Splendid Foods
(marca Can Duran), Embotits Salgot, Sucesores de J. Pont, Agroalimentària de Savassona (marca
Fussimanya), Casa Riera Ordeix, Embotits Casolans Ca La Glòria (marca Casa Oms), Aliments i Embotits
(marca Bon Vic) i Embutidos Solá.
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