Dátum zverejnenia:
Námietkové
konanie do:
Názov:
Označenie:
Prihlasujúca krajina:

3.12.2016
3.3.2017
„ESTEPA“- žiadosť o zmenu a doplnenie
CHOP

Španielsko

Opis:
Extra panenský olivový olej získaný z plodov odrôd olivovníka (Olea europaea, L.)
vymenovaných ďalej. Existujú štyri druhy oleja:
—
Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual a Lechín de Sevilla,
—

Hojiblanca a Arbequina,

—

Hojiblanca,

—

Arbequina.

Všetky extra panenské olivové oleje sa musia získavať výlučne mechanickým alebo fyzikálnym
spôsobom, pri ktorom sa olej neznehodnotí, aby si zachovali chuť, arómu a vlastnosti plodov, z
ktorých sa vyrábajú.
Olivy musia pochádzať z povolených odrôd, zbierať sa priamo zo stromu po dosiahnutí stupňa
zrelosti, pri ktorom sa získajú ovocné oleje s požadovanými vlastnosťami.
Fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti olejov:
Medián ovocnosti: ≥ 4,5
Medián horkosti: ≥ 3 a ≤ 6
Medián ostrosti: ≥ 3 a ≤ 6
Kyslosť (v %): ≤ 0,3
Peroxidové číslo (mEq O2/kg): ≤ 15
K270: ≤ 0,18
Farba oleja na stupnici BTB môže byť rôzna v rozsahu: 2/3 – 3/3 – 2/4 – 3/4 – 2/5 – 3/5.
Polyfenoly: ≥ 405 ppm v prípade všetkých olejov s výnimkou jednoodrodového oleja
Arbequina, na ktorý sa vzťahuje požiadavka ≥ 250 ppm.
Oxidačná stabilita: ≥ 43,6 h pri 100 °C a ≥ 7 h pri 120 °C.
Tokoferoly: ≥ 261,1 ppm.
Metódy analýzy.
Polyfenoly: kvapalinová chromatografia s detektorom s ultrafialovým diódovým poľom (ppm
kyselina kávová).
Oxidačná stabilita: Hodnota Rancimat s prietokom vzduchu 10 l/h pri 110 °C a 120 °C (hodiny).
Tokoferoly: kvapalinová chromatografia s fluorescenčnou detekciou (ppm).
V dôsledku skorého zberu majú tieto oleje ovocný charakter pripomínajúci zelené až zrelé
olivy, pričom prevláda charakter zelenej olivy.
Vlastnosti olejov sa rôznia podľa použitých olív:
— Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual a Lechín de Sevilla.
Olej vyrobený z:
—
minimálne 15 % odrody Arbequina,
—
—

minimálne 35 % odrody Hojiblanca,
minimálne 5 % iných odrôd.

Tento druh oleja má ovocný charakter skôr zelených ako zrelých olív so strednou intenzitou. Na
jazyku je ostrý a horký, čo je typické pre oleje získané na začiatku sezóny.
— Hojiblanca a Arbequina
Olej vyrobený 20 % do 80 % olív odrody Hojiblanca a z 80 % do 20 % olív odrody Arbequina.
Tento druh oleja má ovocný charakter skôr zelených ako zrelých olív. Na jazyku je ostrý a
horký, čo je typické pre oleje získané na začiatku sezóny.
— Hojiblanca
100 % olej Hojiblanca, t. j. olej vyrobený výlučne z olív odrody Hojiblanca.
Tento druh oleja má ovocný charakter skôr zelených ako zrelých olív. Na jazyku je ostrý a
horký, čo je typické pre oleje získané na začiatku sezóny.
— Arbequina

100 % olej Arbequina, t. j. olej vyrobený výlučne z olív odrody Arbequina.
Jednoodrodový extra panenský olivový olej z olív odrody Arbequina s chráneným označením
pôvodu „Estepa“ má ovocný charakter skôr zelených ako zrelých olív a vyváženú horkosť a
ostrosť na jazyku.

Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 453/15
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=OJ:JOC_2016_453_R_0015&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové
konanie do:
Názov:
Označenie:

6.12.2016
6.3.2017
„MORCILLA DE BURGOS“

CHZO

Prihlasujúca krajina: Španielsko
Opis:
Krvavnička „Morcilla de Burgos“ je mäsový výrobok, ktorý sa získava plnením do klobás a
následným varením. Vyrába sa z týchto základných prísad: cibule odrody „Horcal“,
bravčovej masti alebo loja, ryže, krvi, korenia a soli.
Podiely nasledujúcich prísad v krvavničke „Morcilla de Burgos“ sú takéto:
—
: cibuľa odrody „Horcal“
: viac ako 35 %,
—
: ryža
: od 15 % do 30 %,
—
: krv
: viac ako 12 %,
—
: bravčová masť alebo loj
: od 10 % do 22 %.
Krvavnička „Morcilla de Burgos“ má po dokončení tieto morfologické a organoleptické
vlastnosti:
a) Tvar a vonkajší vzhľad:
Krvavnička „Morcilla de Burgos“ má po dokončení valcovitý tvar s priemerom 30 až 100
mm, rôznou dĺžkou od 150 do 350 mm a niekedy je v závislosti od tvaru použitého
črievka zakrivená. Konce sú upevnené svorkou alebo zviazané; v druhom prípade sa
ponecháva dostatočná dĺžka nite na voľné zavesenie.
Tvar výrobku závisí od tvaru črievka. Jeho vonkajšie sfarbenie je rôzne – od hnedej po
odtieň tmavohnedej, ktorý je takmer čierny. Krvavnička nie je popraskaná, v čreve nie
sú žiadne trhliny a nie je prítomná ani žiadna viditeľná pleseň. Klobása je na dotyk
pevná a kompaktná.
b) Farba a vzhľad na reze:
Na reze sú prevládajúcimi aspektmi vzhľadu klobásy biele škvrnky v dôsledku
prítomnosti ryže a rovnomerné rozdelenie zložiek. Niekedy možno vidieť malé kúsky
bravčovej masti. Farba spojiva závisí od povolených obmien v jeho zložení, hoci
základnou farbou sú vo všetkých prípadoch rôzne odtiene hnedej.
c) Textúra:
Klobása má v ústach drobivú textúru s badateľnou prítomnosťou cibule a celých zŕn
ryže, ktoré by nemali byť tvrdé. Na dotyk je jemne mastná.
d)
e)

Aróma a chuť:
Zreteľné by mali byť arómy a chute cibule a rôznych korenín.
Fyzikálno-chemické parametre konečného
výrobku:
—
pH od 6 do 7,
—

obsah vlhkosti: od 54 % do 67 %,

—
—

tuk: od 15 % do 25 % v sušine,
celkový obsah cukrov: ≥ 3,5 % v sušine,

—

vláknina: ≥ 2,7 % v sušine,

—

obsah soli: 0,5 % až 2 %.

Krvavničku „Morcilla de Burgos“ možno ponúkať na predaj vcelku, s črievkom alebo bez
neho, nakrájanú na kusy alebo plátky za predpokladu, že je balená a možno určiť jej
pôvod.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 455/07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC1206(04)&from=SK
Dátum zverejnenia: 6.12.2016
Námietkové
6.3.2017
konanie do:
Názov:
„WEST WALES CORACLE CAUGHT SEWIN“
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina: Spojené kráľovstvo
Opis:
Názvom „West Wales Coracle Caught Sewin“ sa označujú ryby druhu Salmo trutta ulovené
starodávnou a tradičnou waleskou metódou lovu z oválnych prútených kožou
potiahnutých člnov, ktoré sa nazývajú „coracle“.
Čerstvé pstruhy „West Wales Coracle Caught Sewin“ majú svetlostrieborné sfarbenie s
početnými čiernymi škvrnami pod bočnou čiarou aj nad ňou. Mäso pstruha (miestne
nazývaného sewin) je pevné, s pružným svalstvom a arómou čerstvých rýb. Mäso má
charakteristickú bledoružovú farbu, hoci sfarbenie sa môže mierne líšiť, lebo pstruhy
prijímajú potravu len v mori a na farbu mäsa vplýva ich morská potrava.
Pstruhy „West Wales Coracle Caught Sewin“ sú jedinečné, lebo sa chytajú v plytkých
prílivových vodách riek, hneď ako sa z mora dostanú do riečneho systému. Známkou ich
čerstvosti je, že ich vnútornosti pri pitvaní často stále obsahujú zvyšky morskej potravy,
napríklad piesočníc (Ammodytidae spp.). Ryby sú čerstvé, s pevným mäsom a výborne
vyvinutým svalstvom, vďaka čomu má mäso hustejšiu textúru. V dôsledku dlhej migrácie
a vysokej kvality zdrojov potravy v mori majú viditeľne predĺžený atletický tvar bez vrstiev
nadbytočného tuku. Celkový tvar a veľkosť pstruhov „West Wales Coracle Caught Sewin“
sa rôznia, lebo ide o voľne žijúci druh. Pstruhy „West Wales Coracle Caught Sewin“
neobsahujú žiadne umelé prídavné látky ani farbivá.
Pstruhy „West Wales Coracle Caught Sewin“ majú minimálnu hmotnosť 1 kg a maximálnu
hmotnosť 10 kg. Pstruhy „West Wales Coracle Caught Sewin“ by mali mať šupiny s
bezchybnou kresbou a chvost, plutvy a hlavu bez deformácií. Ryby sú pomerne oblé a
zavalité. Koniec chvosta je štvorcový alebo vypuklý. Koreň chvosta je široký a horná čeľusť
siaha až za úroveň zadného okraja oka. Keďže pri love z člnov „coracle“ sa pstruhy
chytajú jednotlivo, a nie hromadne, pstruhy „West Wales Coracle Caught Sewin“ nie sú
náchylné na poškodenie mäsa alebo deformácie, ktoré častokrát vykazujú pstruhy, ktoré
pochádzajú z farmových chovov alebo boli ulovené unášanými sieťami. Vďaka tomu sa
vyznačuje bezchybným, pevným mäsom s hustou textúrou, čo prispieva k vysokej
gastronomickej kvalite pstruha „West Wales Coracle Caught Sewin“.
Po uvarení sa mäso pstruha „West Wales Coracle Caught Sewin“ vyznačuje jemnou,
typickou miernou „maslovou“ chuťou s jemne „orieškovými“ podtónmi a má jedinečnú
(jemnú a čistú) čerstvú príchuť.
Pstruhy „West Wales Coracle Caught Sewin“ sa v prvom rade predávajú v celku a zväčša
čerstvo ulovené, môžu sa však predávať aj mrazené.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 455/08

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC1206(05)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové
konanie do:
Názov:
Označenie:

9.12.2016
9.3.2017
„NOVAC AFUMAT DIN ŢARA BÂRSEI“

CHZO

Prihlasujúca krajina: Rumunsko
Opis:
„Novac afumat din Ţara Bârsei“ je údené rybie filé, ktoré sa získava z rýb druhu tolstolobik
pestrý (Arystichthys nobilis). Na trh sa uvádza v údenom stave.
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad:
—
údené rybie filé s hmotnosťou 100 – 400 g,
—

údené rybie filé s jemných povrchom bez zmien sfarbenia kože či trhlín na koži.

Farba:
—
—

zlatistá zo strany kože,
červenkasto-hnedá zo strany svaloviny.

Vôňa a chuť:
—
bez zápachu a pachuti bahna, naplavenín či trávy,
—

špecifická vôňa ryby údenej horúcim dymom.

Fyzikálno-chemické vlastnosti:
Chlorid sodný: maximálne 5 %
Obsah vlhkosti: 65 – 75 %
Bielkoviny: minimálne 11 %
Tuk: maximálne 4 %
3.3. Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri
spracovaných výrobkoch)
Tolstolobik pestrý sa živí najmä zooplanktónom, ale nepohrdne ani malými množstvami
planktonických rias a hmyzu či hmyzích lariev.
Táto ryba, ktorá je surovinou na výrobu finálneho výrobku „Novac afumat din Ţara Bârsei“,
má trojročný rastový cyklus a chová sa na rybích farmách vo vymedzenej zemepisnej
oblasti. Ryby sa vyberajú z hmotnostnej skupiny 1 200 až 2 000 g.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 459/12

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC1209(04)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové
konanie do:
Názov:
Označenie:

10.12.2016
10.3.2017

Prihlasujúca krajina:
Opis:

Španielsko

„MOGETTE DE VENDÉE“ - žiadosť o zmenu a doplnenie

CHOP

„Mogette de Vendée“ je biela fazuľa druhu Phaseolus vulgaris, typu „lingot“. K zberu
dochádza v suchom stave (úplná zrelosť) alebo v polosuchom stave.
Semeno má pravidelný elipsovitý tvar širokej obličky s dĺžkou od 1 do 2 centimetrov, je
obdĺžnikovité, na konci často sploštené, s hrúbkou 4,5 mm alebo viac.
Opis suchej fazule „Mogette de Vendée“
—
Farba je rovnomerne biela, bez výrazného žilkovania.
—
—
—

Šupka je jemná a lesklá.
Z dôvodu maslovej konzistencie môžu byť semená jemne popukané.
Semeno je suché, obsah vlhkosti je 12 až 17 %.

— Takáto fazuľa je k dispozícii v pitnom náleve, ktorý pozostáva len z vody (slanej alebo
— sladkej).
Hmotnosť tisícich semien sa pohybuje medzi 400 g a 650 g.
Opis mrazenej polosuchej fazule „Mogette de Vendée“
— Majú maslovú konzistenciu, rovnorodý tvar a rovnorodú veľkosť.
— Pravidelný elipsovitý tvar širokej obličky, trocha väčší ako v suchom stave.
—
—
—

Podľa štádia zrelosti má bielu až svetlozelenú farbu.
Šupka je hladká a lesklá.
Ide o čerstvý produkt, ktorý netreba namáčať.

— Došlo síce k fyziologickej zrelosti, no semeno úplne nevyschlo a obsah vlhkosti je v
priemere 50 %.
Opis pasterizovanej alebo sterilizovanej fazule „Mogette de Vendée“
—
Semeno má svetlosmotanovú farbu (s odtieňmi).

Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 461/10

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC1210(04)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové
konanie do:
Názov:
Označenie:

17.12.2016
17.3.2017
„MARCHE“

CHZO

Prihlasujúca krajina: Taliansko
Opis:
Chránené zemepisné označenie „Marche“ je vyhradené pre extra panenský olivový olej,
ktorý sa vyrába z olív pestovaných v zemepisnej oblasti uvedenej v bode 4.
Na to, aby mohol byť extra panenský olivový olej“ s chráneným zemepisným označením
„Marche prepustený do voľného obehu, musí mať tieto vlastnosti:
—
farba: žltá/zelená,
—

vôňa/chuť:
Deskriptor

Medián

Defekty
Ovocnosť
Horkosť
Ostrosť
Tráva a/alebo mandle a/alebo artičoka
Maximálna celková kyslosť na hmotnosť, vyjadrená ako podiel kyseliny olejovej:
0,4 %
Peroxidové číslo: ≤ 12 (mEq O2\kg)
Kyselina olejová: min. 72 %
Kyselina linolová: max. 9 %
K232 : max. 2,2
K270 : max. 0,15
Delta K: max. 0,005
Celkový obsah polyfenolov: min. 200 mg/kg (určený kolorimetricky a vyjadrený ako
kyselina galová)
CHZO „Marche“ sa vyznačuje strednou zelenou ovocnosťou, strednou ostrosťou a
strednou horkosťou s miernymi stúpajúcimi alebo klesajúcimi obmenami intenzity
súvisiacimi s agronomickými/technologickými parametrami a rokom. Ovocnosť sa
vyznačuje čerstvými bylinnými tónmi sprevádzanými typickou vôňou trávy, niekedy
sprevádzanými/nahradenými vôňou mandlí a/alebo artičoky v závislosti od hlavnej.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 474/07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC1217(02)&from=SK

Dátum
zverejnenia:
Námietkové
konanie do:
Názov:
Označenie:

17.12.2016
17.3.2017
„LONDON CURE SMOKED SALMON“
CHZO

Prihlasujúca
Spojené kráľovstvo
krajina:
Opis:
„London Cure Smoked Salmon“ je názov lososa, ktorý sa solí a údi len
použitím kombinácie kamennej soli a dubového dymu. Na London Cured
môže byť použitý výberový losos z farmového chovu aj voľne žijúci losos.
Pokiaľ ide o lososa z farmového chovu, na London Cure sa zvyčajne
používa len výberový losos zo Škótska. Výberový losos je prvotriedny
výrobok bez podstatných chýb alebo nedostatkov. Výrobok musí mať
nepoškodenú kožu s leskom a musí byť bez významnej straty šupín. Na
bruchu ani svalstve nesmú byť žiadne otvorené rany alebo
pomliaždeniny/poškodenia. V svalstve nesmú byť nijaké melanínové
škvrny. Brušná membrána musí byť pevná a neporušená. Ryba musí mať
prirodzený štíhly tvar tela. Losos má rovnomerne oranžovú/ružovú farbu a
lesklú, hladkú textúru. Po údení sú v aróme vyvážené pachy dymu a lososa
v rovnakom pomere – ani jedna neprevyšuje druhú. Pokiaľ ide o voľne
žijúceho lososa, ktorý opäť tradične pochádza zo Škótska, ryba musí byť v
stave posmrtného stuhnutia (t. j. musí byť veľmi pevná, čo znamená, že je
čerstvo ulovená), musí mať červené žiabre, nezakalené oči a lesklé šupiny.

Sfarbenie voľne žijúceho lososa môže byť tmavosivé až červenoružové a
má krémovú textúru, ktorá je tuhšia a ťažšia ako pri lososovi z farmového
chovu. Po údení má arómu dymu a ryby v rovnakom pomere.
Názov London Cure sa môže vzťahovať na celé, neorezané boky, orezané
boky a plátky odrezané pozdĺž ryby (banketové plátky) alebo odrezané
naprieč rybou (v tvare písmena D). Neexistuje minimálna alebo maximálna
veľkosť rýb. Chuť „London Cure Smoked Salmon“ je jemná a lahodná.
Cieľom spracovania London Cure je mierne zvýrazniť chuť lososa najvyššej
kvality len pomocou kamennej soli a jemného dymu, čím sa zabezpečí
dominantná chuť lososa.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 474/08
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC1217(03)&from=SK

Dátum
zverejnenia:
Námietkové
konanie do:
Názov:
Označenie:

23.12.2016
23.3.2017
„VITELLONI PIEMONTESI DELLA COSCIA“
CHZO

Prihlasujúca
Taliansko
krajina:
Opis:
Chránené zemepisné označenie „Vitelloni Piemontesi della Coscia“ sa
používa výhradne na označenie mäsa zo zabitých býkov a jalovíc plemena
Piemontese, ktoré sú zapísané v príslušnej plemennej knihe (resp. z
potomkov rodičov, ktorí sú obaja zapísaní v plemennej knihe), sú staršie
ako 12 mesiacov a od odstavenia do zabitia boli chované a kŕmené vo
výrobnej oblasti.
Jatočné telá, z ktorých pochádza mäso „Vitelloni Piemontesi della Coscia“,
sú klasifikované podľa „stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočne
opracovaných tiel dospelého hovädzieho dobytka“. Kategórie: A jatočné
telá nevykastrovaných mladých samcov vo veku menej ako 24 mesiacov; C
jatočné telá vykastrovaných samcov; E jatočné telá ostatných zvierat
samičieho pohlavia. Triedy zmäsilosti: S, E a U. Pre kategóriu E je povolená
klasifikácia R.
Pretučnelosť: 1, 2. Po vychladnutí musia mať jatočné telá hmotnosť viac
ako: 360 kg pre kategóriu A; 260 kg pre kategóriu E; 320 kg pre kategóriu
C.
Výnosnosť pri zabití musí byť v prípade samcov minimálne 62 % a v
prípade samíc a vykastrovaných samcov minimálne 59 %.
Mäso musí zrieť minimálne 4 dni odo dňa zabitia zvieraťa.
Jatočné telá musia 24 hodín po zabití vykazovať pH menej ako 6. Hodnota
pH sa meria vo svale Longissimus Thoracis.
Mäso má ružovú až jasnočervenú farbu.
Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 481/11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016XC1223(03)&from=SK

