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

2.5.2018
2.8.2018
„LIČKA JANJETINA“
CHZO

Chorvátsko

Opis:
„Lička janjetina“ je mäso, ktoré sa získava zabitím samcov a samíc jahniat autochtónneho ovčieho plemena „lička
pramenka“ (Lika Curly, lická kučeravá).
Jahňatá plemena „lička pramenka“ používané na výrobu mäsa „Lička janjetina“ sa zabíjajú vo veku 90 až 160 dní, keď
ich telesná hmotnosť dosahuje 22 až 36 kg. Hmotnosť vypitvaných jatočných tiel, ktoré sa používajú na výrobu mäsa
„Lička janjetina“, sa pohybuje od 12 do 18 kg; ich dĺžka je do 80 cm. Čerstvé mäso „Lička janjetina“ má svetlú až
výraznejšiu červenú farbu a jemnú štruktúru svalstva s pevnými vrstvami podkožného a viscerálneho tuku bielej farby
so žltkastým odtieňom a intenzívnou, no nie príliš dominantnou vôňou baraniny.
Mäso „Lička janjetina“ sa konzumuje len tepelne upravené. Keď sa mäso „Lička janjetina“ tepelne upravuje, tuk sa
postupne topí, mäso nadobúda šťavnatosť a jemnosť a vyvíja sa intenzívna, ale nie dominantná chuť a vôňa baraniny.
Aromatický profil mäsa „Lička janjetina“ obsahuje prchavé zlúčeniny (aldehydy, alkoholy, ketóny) z krmiva jahniat
plemena „lička pramenka“, ktoré je zložené z rastlinných druhov pasienkov a lúk v zemepisnej oblasti chovu oviec
plemena „lička pramenka“.

Link na zverejnený JD: OJ 2018/C 153/05
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0502(02)&from=SK

Dátum zverejnenia:
2.5.2018
Námietkové konanie do: 5.8.2018
Názov:
„LUCANICA DI PICERNO“
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina:
Taliansko
Opis:
Chránené zemepisné označenie „Lucanica di Picerno“ je vyhradené pre spracovaný mäsový výrobok s týmito
vlastnosťami:
Fyzikálne vlastnosti:
Výrobok „Lucanica di Picerno“ má typicky zakrivený tvar písmena U. Hmotnosť výrobku sa pohybuje od 250 do
350 g, priemer od 3,0 do 3,6 cm a dĺžka od 20 do 35 cm.
Výrobok „Lucanica di Picerno“, ktorý je určený na nakrájanie na plátky, má hmotnosť max. 1,2 kg, priemer od
3,0 do 3,6 cm a dĺžku od 40 do 70 cm.
Organoleptické vlastnosti:
Farba: keď je výrobok nakrájaný, plátky sú pevné, majú rubínovočervenú farbu a obsahujú tukové tkanivo.
Vôňa a chuť: typické senzorické vlastnosti výrobku vyplývajú z prevládajúcej arómy „feniklu divokého“
(Foeniculum vulgare), t. j. vône a príchuti feniklových semien, z pridruženej „korenistej“ arómy, t. j. vône a
príchuti čierneho korenia (Piper nigrum), a z arómy „čili“ (Capsicum annuum), t. j. vône a príchuti vločiek alebo
semien čili. V opisnej senzorickej analýze sa „korenistá“ a „čili“ aróma uvádza ako menej intenzívna než aróma
„feniklu divokého“.
Povolená je aj pikantná verzia výrobku, pri ktorej je vnímaná intenzita „čili“ arómy vyššia, aj v tomto prípade
však musí prevládať aróma „fenikla divokého“.
Chemické a chemicko-fyzikálne vlastnosti:
Obsah tuku od 18 % do 35 %;
Obsah vlhkosti od 35 % do 50 %;
Aktivita vody (Aw) max. 0,88;
pH od 5,4 do 5,8.
Link na zverejnený JD: OJ 2018/C 153/06

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0502(03)&from=SK

Dátum zverejnenia:
4.5.2018
Námietkové konanie do: 4.8.2018
Názov:
„VLEES VAN HET ROOD RAS VAN WEST-VLAANDEREN“
Označenie:
CHOP
Prihlasujúca krajina:
Belgicko
Opis:
Názov „Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen“ sa môže používať iba pre čerstvé mäso pochádzajúce z tri
a polročných až osemročných kráv plemena Belgické červené a z dvojročných až tri a polročných býčkov
plemena Belgické červené.
Jatočné telá musia spĺňať tieto špecifikácie:
— hmotnosť: najmenej 380 kg;
— mäsitosť: triedy S, E, U, R a O klasifikačnej stupnice SEUROP pre hovädzí dobytok;
— vrstva tuku na povrchu: 2, 3, 4 alebo 5.
Mäso je tmavočervené s jemným, miernym žilkovaním a jemne zrnitou štruktúrou.
Mäso má plnú, výraznú chuť a tenké prúžky tuku mu dodávajú smotanový nádych.
Link na zverejnený JD: 2018/C 157/07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0504(02)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:
Názov:

7.5.2018
7.8.2018
„CORDERO DE NAVARRA“ alebo „NAFARROAKO
ARKUMEA“ – žiadosť o zmenu a doplnenie
CHZO
Španielsko

Označenie:
Prihlasujúca krajina:
Opis:
Toto zemepisné označenie sa vzťahuje na jahňatá čistokrvných plemien Navarra a Lacho, ktoré sa predávajú ako
čerstvé mäso.
Rozoznávame dve odlišné kategórie: jahňatá kŕmené mliekom (lechal) a ľahké jahňatá (ternasco).
Jahňatá kŕmené mliekom sú samce alebo samice jahniat plemien Lacho alebo Navarra dojčené materským
mliekom bahníc až do zabitia, s hmotnosťou jatočného tela (vrátane hlavy a vnútorností) 5 – 8 kg (plemeno
Lacho) alebo 6 – 8 kg (plemeno Navarra).
Ľahké jahňatá sú samce alebo samice plemena Navarra, dojčené materským mliekom bahníc minimálne 45 dní
od narodenia, s hmotnosťou jatočného tela 9 – 12 kg (bez hlavy a vnútorností).
Jahňatá kŕmené mliekom musia byť z „prvej“ kvalitatívnej triedy kategórií „A“ alebo „B“ stupnice Spoločenstva
na klasifikáciu jatočných tiel jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 13 kg [delegované nariadenie Komisie
(EÚ) 2017/1182] a ľahké jahňatá musia byť z „prvej“ kvalitatívnej triedy kategórií „B“ alebo „C“ tej istej
stupnice.
Jatočné telá musia mať okrem iného tieto vlastnosti:
Jahňatá kŕmené mliekom (lechal): slabá alebo priemerná vrstva tuku [stupeň 2 alebo 3 stupnice Spoločenstva na
klasifikáciu jatočných tiel jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 13 kg stanovenej v prílohe III k
delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1182] a krehké a veľmi šťavnaté mäso perleťovo bielej až
bledoružovej farby, s jemnou svalovinou a charakteristickou chuťou.
Ľahké jahňatá (ternasco): slabá alebo priemerná vrstva tuku [stupeň 2 alebo 3 stupnice Spoločenstva na
klasifikáciu jatočných tiel jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 13 kg stanovenej v prílohe III k
delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1182] a bledoružové mäso, mierne mramorované vnútrosvalovým
tukom, krehké a veľmi šťavnaté, s jemnou svalovinou a charakteristickou chuťou.
Link na zverejnený JD: 2018/C 159/06

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(03)&from=SK

Dátum zverejnenia:
7.5.2018
Námietkové konanie do: 7.8.2018
Názov:
„CIOCCOLATO DI MODICA“
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina:
Taliansko
Opis:
Názov „Cioccolato di Modica“ označuje výlučne výrobok získaný spracovaním horkej kakaovej hmoty s
cukrom.
V čase uvedenia na trh má výrobok „Cioccolato di Modica“ tieto vlastnosti:
— Fyzické vlastnosti
Tvar: obdĺžnikový kváder so zúženými stranami tvaru zrezanej pyramídy.
Hmotnosť: najviac 100 g.
Hmota: hnedej farby so zreteľnou zrnitosťou z dôvodu prítomnosti kryštálov cukru vo výrobku. Prípadne
viditeľné kakaové maslo na povrchu na vonkajšom povrchu.
— Organoleptické vlastnosti
Chuť: sladká s nádychom horkosti. Vnímanie obsahu zŕn alebo piesku. Dobrá rozpustnosť v ústach a
chrumkavá textúra.
— Chemické vlastnosti
Minimálny obsah kakaovej sušiny: najmenej 50 %;
Minimálny obsah kakaového masla: najmenej 25 %.
Vlhkosť: najviac 2,5 %.
Do čokolády „Cioccolato di Modica“ sa môže pridať jedna alebo viac nepovinných prísad uvedených
nasledujúcom bode 3.3.
Link na zverejnený JD: 2018/C 159/07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(04)&from=SK
Dátum zverejnenia:
8.5.2018
Námietkové konanie do: 8.8.2018
Názov:
„SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ“
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina:
Rumunsko
Opis:
Názvom „Scrumbie de Dunăre afumată“ sa označuje údená alóza neškvrnitá pochádzajúca z delty Dunaja. Táto
ryba patrí do čeľade Clupeidae, druh: alóza neškvrnitá (Alosa pontica), poddruh: alosa pontica var. Danubii.
Ryby s hmotnosťou najmenej 250 g a najviac 400 g a s dĺžkou od 25 do 30 cm sa spracúvajú celé, a to tak, že sa
nasolia a vyúdia studeným dymom s využitím starodávnej metódy, ktorá je typická pre vymedzenú zemepisnú
oblasť. Ryby v procese údenia nadobudnú na celom povrchu kovovozlatú farbu, majú šťavnatú textúru a jemne
slanú chuť údenej ryby s olejovou konzistenciou.
Fyzikálne a chemické vlastnosti
Celkový obsah tuku: minimálne 11 %.
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
: Má vonkajší vzhľad údenej ryby, je vcelku, zbavená šupín a vnútorností, má čistú a suchú
kožu bez stôp soli. Ryba je hladká bez prasklín na koži.
Vonkajšia
farba

: zlatá s jednoliatym kovovým leskom.

Farba na reze

: biela – žltkastá – ružovkastá

Chuť a vôňa

: jednotná, jemne slaná chuť údenej ryby. Vzhľadom na spôsob spracovania ryba chutí
spočiatku sladko, neskôr nasleduje jemne slaná a kyslá príchuť.

Konzistencia

: hustá, pružná, krémová.

Textúra
: šťavnatá.
Link na zverejnený JD: 2018/C 162/07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0508(03)&from=SK

Dátum zverejnenia:
8.5.2018
Námietkové konanie do: 8.8.2018
Názov:
„SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ“
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina:
Rumunsko
Opis:
Názvom „Scrumbie de Dunăre afumată“ sa označuje údená alóza neškvrnitá pochádzajúca z delty Dunaja. Táto
ryba patrí do čeľade Clupeidae, druh: alóza neškvrnitá (Alosa pontica), poddruh: alosa pontica var. Danubii.
Ryby s hmotnosťou najmenej 250 g a najviac 400 g a s dĺžkou od 25 do 30 cm sa spracúvajú celé, a to tak, že sa
nasolia a vyúdia studeným dymom s využitím starodávnej metódy, ktorá je typická pre vymedzenú zemepisnú
oblasť. Ryby v procese údenia nadobudnú na celom povrchu kovovozlatú farbu, majú šťavnatú textúru a jemne
slanú chuť údenej ryby s olejovou konzistenciou.
Fyzikálne a chemické vlastnosti
Celkový obsah tuku: minimálne 11 %.
Organoleptické vlastnosti
Vzhľad
: Má vonkajší vzhľad údenej ryby, je vcelku, zbavená šupín a vnútorností, má čistú a suchú
kožu bez stôp soli. Ryba je hladká bez prasklín na koži.
Vonkajšia
farba

: zlatá s jednoliatym kovovým leskom.

Farba na reze

: biela – žltkastá – ružovkastá

Chuť a vôňa

: jednotná, jemne slaná chuť údenej ryby. Vzhľadom na spôsob spracovania ryba chutí
spočiatku sladko, neskôr nasleduje jemne slaná a kyslá príchuť.

Konzistencia

: hustá, pružná, krémová.

Textúra
: šťavnatá.
Link na zverejnený JD: 2018/C 162/07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(04)&from=SK

