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

1.6.2018
1.9.2018
„COMTÉ“ – žiadosť o zmenu a doplnenie
CHOP

Francúzsko

Opis:
„Comté“ je syr vyrábaný z kravského mlieka, ktoré sa spracúva surové. Ide o tepelne spracovaný, lisovaný syr solený
na povrchu alebo v slanom náleve. V momente uvedenia na trh po období zrenia minimálne 120 dní je to syr
slonovinovej až žltej farby zvyčajne s „otvorom“, ktorý môže dosahovať veľkosť malej čerešne.
Syr „Comté“ obsahuje minimálne 45 gramov a maximálne 54 gramov tuku na 100 gramov syra po úplnom vysušení a
obsah sušiny je najmenej 62 gramov na 100 gramov syra. Obsah soli je najmenej 0,6 gramu chloridu sodného na 100
gramov syra. Obsah vody v odtučnenej hmote syra je najviac 54 %.
Syr „Comté“ sa predkladá spotrebiteľom vo forme bochníka, ktorý má hmotnosť 32 – 45 kilogramov, priemer 55 – 75
centimetrov, rovnú alebo mierne vypuklú bočnú stranu s výškou 8 – 13 centimetrov, trenú, pevnú a zrnitú kôru
zlatožltej až hnedej farby. Hrúbka v strede bochníka neprekračuje výšku bočných strán upravenú koeficientom 1,4.
Syr „Comté“ sa môže spotrebiteľom predkladať aj v podobe balení porciovaného alebo strúhaného syra.
Chuť syra „Comté“ je komplexná. Hoci je všeobecný senzorický rozsah rovnaký pre všetky bochníky, možno tvrdiť, že
neexistujú dva úplne totožné bochníky syra „Comté“. Pri syre „Comté“ bolo identifikovaných šesť hlavných skupín
aróm (ovocná, mliečna, pražená, rastlinná, živočíšna, korenistá), ktoré zahŕňajú viac než 90 odtieňov.

Link na zverejnený JD: OJ 2018/C 187/07
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_187_R_0007&from=SK

Dátum zverejnenia:
1.6.2018
Námietkové konanie do: 1.9.2018
Názov:
„MAHÓN-MENORCA“ – žiadosť o zmenu
Označenie:
CHOP
Prihlasujúca krajina:
Španielsko
Opis:
Lisovaný syr vyrobený z plnotučného mlieka frízskeho plemena kráv, plemena Mahonesa/Menorquina a/alebo
plemena Bruna Alpina s možným prídavkom mlieka z ovčieho plemena Menorquina v pomere najviac 5:100.
CHOP sa vzťahuje na dva druhy syra: „Mahón-Menorca Artesano“ sa vyrába v remeselných syrárňach s
použitím surového mlieka, zatiaľ čo „Mahón-Menorca“ sa vyrába v priemyselných syrárňach s použitím mlieka,
ktoré bolo určitým spôsobom spracované a/alebo konzervované.
Pre oba druhy sa stanovili dve označenia: „semicurado“ (polozrelý) v prípade, že zrel menej ako 150 dní, a
„curado“ (zrelý) v prípade, že zrel dlhšie ako 150 dní, pričom treba pripomenúť, že minimálny čas zrenia syra
„Mahón-Menorca Artesano“ je 60 dní.
Po vyzretí má syr tieto priemerné vlastnosti:
Tvar: kváder so štvorcovou základňou a zaoblenými hranami a rohmi;
výška: od 5 cm do 9 cm;
hmotnosť: od 0,6 kg do 4 kg.
Syr má pevnú, mastnú kôru žltej až žltohnedej farby, na vrchnej strane remeselných syrov so stopami po
záhyboch syrárskej plachty, tzv. fogasser.
Syrová hmota je pevná, neporuší sa ani pri prerezaní a má slonovinovožltú farbu.
Chuť sa vyznačuje jemnou kyslou príchuťou, jemnými mliečnymi tónmi a prevažujúcou štipľavosťou v zrelých
syroch, ktorá sa dlhším časom zrenia zintenzívňuje. V syre sa vyskytujú viac-menej okrúhle diery, ktoré sú v
malých počtoch rozmiestnené nerovnomerne, sú rôzne veľké, no nie väčšie ako hrášok.
Obsah tuku v sušine je najmenej 38 %, celková sušina predstavuje najmenej 50 %.
Link na zverejnený JD: OJ 2018/C 187/08

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_187_R_0008&from=SK

Dátum zverejnenia:
7.6.2018
Námietkové konanie do: 7.9.2018
Názov:
„GAILTALER SPECK“ – žiadosť o zmenu a doplnenie
Označenie:
CHZO
Prihlasujúca krajina:
Rakúsko
Opis:
Gailtaler Speck je surový solený výrobok vyrobený z nelisovanej bravčoviny bez kostí.
Gailtaler Speck sa môže v zásade vyrábať z akýchkoľvek kusov mäsa, aj z celých slaninových bokov.
Uprednostňujú sa však bôčik, karé, bôčik z karé, stehno a pliecko.
Slanina Gailtaler Speck sa predáva nebalená alebo balená, v celých bokoch, v kusoch alebo krájaná. Celé kusy
slaniny musia byť vždy, bez ohľadu na to, či sú balené alebo nie, označené červenou alebo zelenou očíslovanou
pečaťou, ktorú je možné vysledovať naspäť k používateľovi pečate a na ktorej je zobrazená hlava usmievajúceho
sa prasaťa a nápis „Gailtaler Speck“.
Organoleptické vlastnosti:
Výrobok Gailtaler Speck má zlatožltú vonkajšiu farbu, obsah tuku je v reze jasne rozpoznateľný a je čisto biely a
svalovina má intenzívnu červenú farbu. Slanina chutí jemne korenisto, bez dominantnej borievkovej príchuti, a
mierne slano a vyznačuje sa výraznou údenou, dymovou a mäsovou chuťou; napriek veľkej pevnosti tukového
obsahu v porovnaní s inými druhmi slaniny sa slanina Gailtaler Speck pozvoľna rozpúšťa na jazyku a na
zahryznutie je jemná.
Link na zverejnený JD: 2018/C 195/14

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0607(01)&from=SK

Dátum zverejnenia:
Námietkové konanie do:
Názov:

26.6.2018
26.9.2018
„CIDRE DE BRETAGNE“/„CIDRE BRETON“ – žiadosť
o zmenu a doplnenie
CHZO
Francúzsko

Označenie:
Prihlasujúca krajina:
Opis:
„Cidre de Bretagne“/„Cidre breton“ je šumivý cider, ktorý sa získava kvasením muštov vyrobených z čerstvých
muštových jabĺk, ktoré sa pestujú a spracúvajú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
Mušty z muštových jabĺk môžu čiastočne pochádzať z koncentrovaných muštov, ak podiel koncentrovaných
muštov neprekročí 40 % celkového objemu použitých muštov (vyjadrené ako rekonštituované mušty).
Rozmanitosť odrodového zloženia sadov umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi rôznymi odrodovými typmi na
úrovni zemepisnej oblasti. S takmer polovicou plôch s horkými a horko-sladkými jablkami, s tretinou kyslastých
alebo kyslých jabĺk a so zostávajúcim podielom tvoreným sladkými jablkami môžu výrobcovia cidera
spracovávať jablká tak, aby získali čo najvhodnejšie spojenie.
„Cidre de Bretagne“/„Cidre breton“ má podobu číreho alebo zakaleného nápoja, ktorý sa získava kvasením
muštov vyrobených lisovaním dužiny muštových jabĺk s pridaním vody alebo bez nej. Obsahuje drobné bublinky
a jemnú penu.
Šumenie pochádza z prítomnosti CO2, ktorý vzniká kvasením a/alebo sa pridáva.
Cider „Cidre de Bretagne“ sa vyznačuje bohatými arómami, ktoré môžu byť robustné a rustikálne, alebo s
ovocnými a kvetinovými tónmi, občas obohatenými zrejúcimi arómami (pikantné tóny).
Jeho chuť a farba sa menia od prevládajúcej kyslej chuti a pomerne svetlej farby po prevládajúcu horkú chuť a
hnedomahagónovú farbu.
Cider „Cidre de Bretagne“ je známy chuťovou rovnováhou medzi horkosťou, kyslosťou a sladkosťou.
Minimálny celkový obsah alkoholu v objemových percentách je 5 % a minimálny skutočný obsah alkoholu v
objemových percentách je 1,5 %. Maximálny obsah prchavých kyselín je 1 g/l (kyselina sírová).
Množstvá určené na priemyselné použitie a výrobu zložených výrobkov sa môžu uvádzať na trh bez podmienky
šumenia.
Link na zverejnený JD: 2018/C 222/13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_222_R_0013&from=SK

