Dátum zverejnenia:
8.9.2016
Námietkové konanie do: 8.12.2016
Názov:
„BRILLAT-SAVARIN“
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina:
Francúzsko
Opis:
„Brillat-Savarin“ je mäkký syr z mliečnej syreniny vyrábaný z kravského mlieka a smotany, ktorý sa prvýkrát uvádza
na trh najskôr tri dni po syrení.
Ak je syr „Brillat-Savarin“ zrejúci, dozrieva najmenej päť dní od syrenia v prípade malých kusov a najmenej osem dní
v prípade veľkých kusov.
Pri prvom uvedení na trh má syr „Brillat-Savarin“ tieto vlastnosti:
—
celkový obsah sušiny 40 % a viac,
—

obsah tuku v sušine 72 % a viac,

—

obsah soli do 2 %,

— priemer 60 až 100 mm a hrúbku 30 až 60 mm v prípade menších kusov, ktorých hmotnosť sa pohybuje od 100 do
250 g,
— priemer 110 až 140 mm a hrúbku 40 až 70 mm v prípade veľkých kusov, ktorých hmotnosť je najmenej 500 g.
Syr „Brillat-Savarin“ sa predáva v celku alebo nakrájaný. Pri krájaní sa zachováva tvar syra, takže porcie alebo časti sa
krájajú v rovine alebo rovinách prechádzajúcich osou valca.
Syr „Brillat-Savarin“ má tieto organoleptické vlastnosti:
— pravidelný valcový tvar s plochou alebo mierne klenutou bočnou stenou a rovnou spodnou a hornou stranou,
—

prevládajúce arómy smotany alebo čerstvého masla,

—

kyslastá (mliečna) a jemne slaná chuť,

—

vláčna textúra,

—
jemná a homogénna syrová hmota.
Ak je syr „Brillat-Savarin“ označený prívlastkom „affiné“ (zrejúci), má kôrku bielej až slonovinovej farby pokrytú
povrchovou flórou, v ktorej prevláda Penicilium candidum a/alebo Geotrichum, a vyznačuje sa vôňou húb a lesného
podrastu s ovocným a lieskovcovým nádychom.

Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 330/07
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0908(01)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:

9.9.2016
9.12.2016

Názov:
Označenie:

„MIEL VILLUERCAS-IBORES“

CHOP

Prihlasujúca krajina:
Španielsko
Opis:
„Miel Villuercas-Ibores“ je med z pôvodnej flóry, ktorý produkujú včely druhu Apis mellifera.
Na základe rôznych oblastí vegetácie boli vymedzené tieto druhy medu:
—
kvetový med jednodruhový z kručinky (Retama sphaerocarpa),
—

kvetový med jednodruhový gaštanový (Castanea sativa),

—

kvetový med viacdruhový [miel de milflores],

—
medovicový med.
a) Spoločné vlastnosti všetkých medov „Miel Villuercas-Ibores“ s CHOP:
Fyzikálne vlastnosti
vlhkosť

14 – 17 %

Chemické vlastnosti
Obsah HMF (pri uvedení na trh)

< 10 mg/kg

Elektrická vodivosť

Najmenej 0,8 mS/cm (gaštanový a medovicový med).
Najviac 0,8 mS/cm (med z kručinky a kvetový med viacdruhový).

Sacharóza

< 5 g/100 g

Fruktóza + glukóza

> 60 g/100 g (všeobecne)
> 45 g/100 g (medovicový med)

b) Peľ:
Med z kručinky: > 50 % Retama sphaerocarpa.
Gaštanový med: > 70 % Castanea sativa.
Kvetový med viacdruhový: tento med sa vytáča na začiatku leta a jeho peľové spektrá odrážajú rozmanitosť
flóry z predchádzajúcich mesiacov. Je bohatý na peľ rastlín z čeľade Fabaceae, Fagaceae, Ericaceae, Lamiaceae
a/alebo Cistaceae, ktoré sú pre túto oblasť charakteristické.
Medovicový med: tento med produkujú včely z výlučkov vytvorených živými časťami rastlín alebo z výlučkov,
ktoré sa na nich nachádzajú, najmä druhy z čeľade Fagaceae a rodu Quercus, spolu s nízkym percentuálnym
podielom peľu rastlín z čeľade Fagaceae, Ericaceae, Lamiaceae a/alebo Cistaceae, ktoré sú pre túto oblasť
charakteristické.
Produkuje sa najmä koncom leta, t. j. počas obdobia, keď v oblastiach, v ktorých včely zbierajú nektár, kvitne
najmenej kvetov.
c) Diastatická aktivita: najmenej 30.
d) Organoleptické vlastnosti:
Med z kručinky: svetlá až tmavojantárová farba s červenkastým odleskom, veľmi aromatický so sladkou
chuťou.
Gaštanový med: tmavojantárová farba s červenkastými alebo zelenkavými tónmi, silná aróma, jemne kyslý,
horký a trpký.
Kvetový med viacdruhový: svetlá až tmavojantárová farba v závislosti od kvetov s rôznou arómou a chuťou.
Medovicový med: tmavojantárová farba, menej sladká chuť a výrazná, charakteristická vôňa.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 331/04

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(03)&from=SK
Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:
Názov:

10.9.2016
10.12.2016
„SPECK ALTO ADIGE“/„SÜDTIROLER
MARKENSPECK“/„SÜDTIROLER SPECK“- žiadosť o zmenu a
doplnenie
CHZO
Taliansko

Označenie:
Prihlasujúca krajina:
Opis:
„Speck Alto Adige“ (po taliansky), „Südtiroler Markenspeck“ a „Südtiroler Speck“ (po nemecky) sa vyrába z
vykosteného bravčového stehna, ktoré sa zľahka osolí a ochutí, vyúdi za studena v na to určených priestoroch pri
maximálnej teplote 20 °C a dozreje, ako to vyžadujú miestne tradície a zvyky. Má osobitné organoleptické
vlastnosti.
Keď je šunka „Speck Alto Adige“/„Südtiroler Markenspeck“/„Südtiroler Speck“ pripravená na spotrebu, má
zvonku hnedú farbu a na reze červenú s bielymi, trochu ružovkastými časťami. Vôňa je údená, aromatická a
príjemná, chuť je typická a výrazná. Chemické, fyzikálno-chemické a mikrobiologické vlastnosti sú tieto:
proteíny spolu predstavujú 20 % alebo viac,
pomer vody k proteínom je 2,0 alebo menej,
pomer tuku k proteínom je 1,5 alebo menej,
obsah chloridu sodného najviac 5 %,
obsah dusičnanu draselného menej ako 150 mg/kg,
obsah dusičnanu sodného menej ako 50 mg/kg,
stupeň mezofilného mikrobiologického znečistenia v súlade s normou UNI ISO 4833 (2003),
mliečne baktérie v rámci prípustnej normy 1 × 10 8 kolóniu tvoriacich jednotiek na gram (KTJ/gram).
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 334/08

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0910(03)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:

10.9.2016
10.12.2016

Názov:
Označenie:

„OSSAU-IRATY“- žiadosť o zmenu a doplnenie

CHOP

Prihlasujúca krajina:
Francúzsko
Opis:
„Ossau-Iraty“ je syr vyrobený výlučne z ovčieho mlieka v prirodzenom stave, ktoré nebolo štandardizované ani
vyzrážané. Je solený a zrejúci, má valcovitý tvar, mierne lisovanú nevarenú hmotu s rovným alebo mierne
vypuklým obvodom, obsahuje najmenej 50 % tukov v celkovej sušine a obsah sušiny nesmie byť nižší ako 58
gramov na 100 gramov syra.
Farmársky „Ossau-Iraty“ sa vyrába výlučne zo surového mlieka.
Rozmery a hmotnosť syrov:
— priemer 22,5 až 27 cm a výška 8 až 14 cm v prípade vyzretých syrov s hmotnosťou 3,8 až 6 kg,
— priemer 17 až 21 cm a výška 7 až 13 cm v prípade vyzretých syrov s hmotnosťou 1,8 až 3,3 kg.
V závislosti od vyzretia má hmota slonovinovobielu až jantárovokrémovú farbu. Je hladká, pevná až krémová.
Môže sa v nej nachádzať niekoľko dierok.
Kôra je prírodná a tvorí ju živá mikrobiálna flóra. Neoddeľuje sa od hmoty, nie je narušená mikroorganizmami,
neštiepi sa ani sa nedrobí. Na dotyk je suchá až mierne vlhká a nie je lepkavá. Jej farba sa pohybuje od
žltooranžovej až po sivú.
Zrenie trvá minimálne 80 dní v prípade syrov s hmotnosťou 1,8 až 3,3 kg a 120 dní v prípade syrov s
hmotnosťou 3,8 až 6 kg.
Každý syr musí byť identifikovateľný. Na tento účel sa používa vyrazená alebo kazeínová značka, ktorou sa syr
označuje vo fázach vkladania do formy a vyberania z formy. Má vizuálnu podobu ovčej hlavy, ktorá je odlišná
pre farmársky syr a syr z mliekarne. Z vyradených syrov sa táto značka odstráni. Syry vyrobené na pastvinách sa
identifikujú špecifickým spôsobom.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 334/09

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0910(04)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:

28.9.2016
28.12.2016

Názov:
Označenie:

„POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ“ - žiadosť o zmenu a doplnenie

CHOP

Prihlasujúca krajina:
Francúzsko
Opis:
„Pomme de terre de l’île de Ré“ je skorý zemiak s priemerom menším než 70 mm.
Zemiaky oprávnené na chránené označenie pôvodu „Pomme de terre de l’île de Ré“ pochádzajú z odrôd
konzumných zemiakov (Alcmaria, Starlette, Carrera a Primabelle) a z odrôd konzumných zemiakov s pevnou
dužinou (Amandine, Charlotte, Celtiane a Léontine).
Zemiak sa vyznačuje vláčnou dužinou a osobitnou arómou, ktorá môže mať jemný akcent rastlinnej vône. V deň
zberu je obsah sušiny v rozmedzí 15 až 20,5 % v prípade odrôd Alcmaria, Starlette, Carrera a Primabelle a 16 až
21 % v prípade odrôd Amandine, Charlotte a Celtiane a Léontine.
Keďže sa zbiera pred úplným dozretím, má jemnú šupku, ktorá sa jednoduchým škrabaním ľahko uvoľní.
Ide o sezónnu produkciu, ktorá sa môže uvádzať na trh len do 31. júla roku zberu (vrátane 31. júla) a ktorá nie je
vhodná na dlhé skladovanie.
„Pomme de terre de l’île de Ré“ je čerstvá zelenina, ktorá sa musí uvádzať na trh rýchlo po zbere.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 355/05

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0928(02)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:

30.9.2016
30.12.2016

Názov:
Označenie:

„FOIN DE CRAU“ - žiadosť o zmenu a doplnenie

CHOP

Prihlasujúca krajina:
Francúzsko
Opis:
Seno „Foin de Crau“ pochádza z trvalých prírodných lúk, kde má svoje zastúpenie približne dvadsať druhov
voľne rastúcich kŕmnych rastlín (trávy, bôbovité, zložnokveté a iné). Tvorí ho prevažne ovsík obyčajný
(Arrhenatherum elatius P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata L.), ďatelina
lúčna (Trifolium pratense L.) a ďatelina plazivá (Trifolium repens L.).
Seno „Foin de Crau“ sa suší na slnku na poli. Jeho kvalita nebola zhoršená vplyvom dažďa. Má typický vzhľad
súvisiaci s viac alebo menej hrubými steblami zelenej farby a vyznačuje sa výrazne intenzívnou vôňou s
nádychom kvetov.
Seno „Foin de Crau“ sa predáva v balíkoch alebo vreckách (do 10 kg).
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 359/10

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_359_R_0010&from=SK

