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

9.3.2017
9.6.2017
„KIEŁBASA BIAŁA PARZONA WIELKOPOLSKA“
CHZO

Poľsko

Opis:
„Kiełbasa biała parzona wielkopolska“ je klobása vyrobená z neúdeného bravčového mäsa, stredne tučná, uvarená,
porciovaná, v prírodnom bravčovom čreve.
Fyzikálno-chemické vlastnosti:
Klobása so šedým vonkajším povrchom a prierezom. Môže obsahovať malé plochy ružovej farby z kúskov mäsa.
Majorán je viditeľný a môže byť hlavným znakom pri určovaní farby vonkajšieho povrchu a prierezu.
Klobásy sú v spojoch skrútené v odstupoch 10 – 12 cm. Povrch čreva je čistý, matný, mierne vlhký na dotyk.
Tvar typického spoja je daný prírodným skrútením čreva. Má okrúhly prierez.
Klobásy majú priemer maximálne 33 mm a sú 10 – 12 cm dlhé.
Po uvarení a bezprostredne pred konzumáciou nie sú v priereze príliš kompaktné. Mierny únik mäsovej šťavy je
povolený, keď je klobása nakrájaná na kolieska.
Organoleptické vlastnosti:
Prevláda chuť vareného bravčového mäsa s výraznou príchuťou majoránu a jemnou arómou cesnaku a korenia. Možno
rozpoznať prítomnosť soli.
Aróma je charakteristická pre neúdenú varenú bravčovú klobásu.

Link na zverejnený JD: OJ 2017/C 73/15
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0309(04)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:

23.3.2017
23.6.2017

Názov:
Označenie:

„KINTOA“

CHOP

Prihlasujúca krajina:
Francúzsko
Opis:
Bravčové mäso „Kintoa“ pochádza z ošípaných (vykastrované samce a samice, ktoré nikdy nedojčili) plemena
„Pie noir du pays Basque“. Ošípané sa zabíjajú vo veku najmenej 12 mesiacov a najviac 24 mesiacov. Hmotnosť
jatočného tela za studena je najmenej 100 kg. Chrbtová slanina bez kože medzi štvrtým a piatym stavcom je
hrubá najmenej 25 mm.
Mäso sa môže uvádzať na trh ako jatočné telo, jatočná polovička a porciované kusy. Chránené označenie môže
niesť iba čerstvé mäso, ktoré nebolo spracované inak ako krájaním. Mrazené alebo hlbokozmrazené mäso je
vylúčené.
Bravčové mäso „Kintoa“ má tieto vlastnosti: výrazná červená farba (farba na úrovni pliec posudzovaná podľa
japonskej stupnice farieb zodpovedá úrovni 4 až 6), biela až ružovkastá farba tuku, mramorovaný vzhľad, vysoký
obsah vnútrosvalového tuku (najmenej 6 % na úrovni krkovičky na strane karé), nízka úroveň straty vody pri
tepelnej úprave (šťavnaté mäso v ústach), mäkká a jemná textúra po tepelnej úprave, intenzívna a pretrvávajúca
chuť v ústach.
Link na zverejnený JD: OJ 2017/C 90/10

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0323(01)&from=SK
Dátum zverejnenia:
24.3.2017
Námietkové konanie do: 24.6.2017
Názov:
„THYM DE PROVENCE“
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina:
Francúzsko
Opis:
Tymian „Thym de Provence“ je aromatická rastlina druhu Thymus vulgaris L. z čeľade Lamiaceae. Je to 10 – 30
cm vysoký aromatický rozvetvený poloker s drevnatými spodnými časťami zväčša vzpriamených stoniek, ktorý
sa vyskytuje v podobe trsov alebo malých hustých kríkov.

Vždyzelené listy sivej alebo zelenej farby v závislosti od ročného obdobia a mladé stonky a kalichy obsahujú
žliazky naplnené silicou. Hlavnými zlúčeninami tejto silice fenolického typu sú karvakrol (najmenej 15 %),
tymol a paracymén (ich prekurzor).
Trvalka „Thym de Provence“ sa pestuje na poli alebo zbiera na schválenej parcele v prírodnom prostredí.
Tymian „Thym de Provence“ pochádza z týchto odrôd: VP 83 (miestny tymian), odroda Carvalia, odroda
Thymlia.
Zoznam povolených odrôd možno preskúmať na základe protokolu o preskúmaní, ktorý má zabezpečiť
dodržiavanie týchto vlastností:
— fenolický profil (obsah karvakrolu + tymolu + paracyménu > 50 %),
—

obsah karvakrolu 15 % a viac,

— vzpriamený rast a drevnatosť rastliny.
Tento zoznam sa po každej zmene distribuuje všetkým výrobcom, ako aj kontrolnému subjektu a príslušným
orgánom dohľadu.
Tymian „Thym de Provence“ sa uvádza na trh v podobe sušených alebo mrazených listov alebo čerstvých,
prípadne sušených vetvičiek. Vetvičky sa môžu uvádzať na trh nebalené alebo vo zväzku.
Má tieto vlastnosti:
— pri všetkých obchodných úpravách minimálny obsah karvakrolu v silici na úrovni 15 %.
Okrem toho v závislosti od obchodnej úpravy:
— pri čerstvých vetvičkách: maximálnu dĺžku stonky 16 cm,
— pri sušených vetvičkách: maximálnu dĺžku stonky 16 cm a maximálny obsah vlhkosti 12 %,
— pri sušených listoch: maximálny obsah vlhkosti 12 %, maximálny podiel stoniek 4 % a maximálny podiel
jemných častíc 2 %,
— pri mrazených listoch: maximálny podiel stoniek 4 % a maximálny podiel jemných častíc 2 %.
Link na zverejnený JD: OJ 2017/C 92/06

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0324(02)&from=SK
Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:

28.3.2017
28.6.2017

Názov:
Označenie:

„LIMONE INTERDONATO MESSINA“ – žiadosť o zmenu a doplnenie

Prihlasujúca krajina:
Opis:

Taliansko

CHZO

Plody s CHZO „Limone Interdonato Messina“, ktoré sa neuvádzajú na trh okamžite
po zbere, je povolené uchovávať pri nízkych teplotách. Na tento účel sa používajú
chladiarenské komory, v ktorých sa udržiava vysoká relatívna vlhkosť (75 – 95 %),
aby sa zachovalo vnútorné napätie ovocia, pričom vzduch sa pravidelne obnovuje
(5-krát objem chladiarenskej komory každých 24 hodín), aby sa zabránilo vzniku
tvorbe oxidu uhličitého a etylénu, ktoré vznikajú pri dýchaní ovocia. Citróny sa
uchovávajú pri teplotách od 6 °C do 11 °C. Ovocie sa musí zabaliť do 30 dní po
zbere úrody.
Výrobok s CHZO „Limone Interdonato Messina“ sa uvádza na trh v drevených,
plastových a/alebo kartónových prepravkách a/alebo na paletách, v sieťkach, s
hmotnosťou maximálne 5 kg a kartónových košoch. Obaly, vrecúška a koše musia
byť uzavreté tak, aby sa obsah nedal vybrať bez narušenia obalu. Citróny sa môžu
predávať aj voľne za predpokladu, že sa každý kus ovocia označí samostatným
štítkom.
3.6. Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný

názov
Na štítku na obale sa musí povinne uviesť: označenie CHZO „Limone Interdonato
Messina“ a logo, väčším písmom ako sa uvádzajú ostatné údaje na štítku, ako aj
meno, obchodný názov, adresa výrobcu a/alebo baliarne a obchodná kategória
(„Extra“ alebo „I“).

Logo tvoria dva sústredné kruhy: vo vnútri prvého kruhu sa na pozadí rovnako
zelenej farby ako má citrón Interdonato na začiatku svojej zrelosti nachádza nápis
„LIMONE INTERDONATO“ a dve vyobrazenia tohto ovocia. Vo vnútri druhého
kruhu sa na pozadí modrej farby znázorňujúcom more nachádza portrét plukovníka
Interdonata, šľachtiteľa tohto rovnomenného kultivaru, ako aj kontúry Sicílie a
názov MESSINA, ktorý dopĺňa CHZO.
Link na zverejnený JD: OJ 2017/C 96/08

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0328(01)&from=SK

