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„TRÓJNIAK”
EG-nummer: PL/TSG/007/0033/06.09.2005
1.

Naam en adres van de aanvragende groepering
Naam:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo — Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adres:

ul. Czackiego 3/6, PL-00-043 Warszawa

Tel.

(48-22) 828 27 21

E-mailadres: krwim@sitspoz.pl
2.

Lidstaat of derde land
Polen

3.

Productdossier

3.1. Benaming waarvoor de registratie wordt aangevraagd
„Trójniak”
Als het product op de markt wordt gebracht, mag het etiket de volgende informatie bevatten: „miód
pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (volgens een oude Poolse traditie geproduceerde
mede). Deze informatie moet in de andere officiële talen worden vertaald.
3.2. De benaming
is zelf specifiek
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verleden bepaalde samenstelling en bereidingswijze van „trójniak” — de verhouding tussen honing en
water in de most voor de medebereiding is één deel honing op twee delen water. De naam brengt
daarom de specificiteit van het product tot uitdrukking. Omdat de term „trójniak” uitsluitend wordt
gebruikt om een specifieke soort van mede aan te duiden, moet die naam ook worden beschouwd als
zelf specifiek.

3.3. Aanvraag tot registratie met of zonder reservering overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 509/2006
Registratie met reservering van de benaming
Registratie zonder reservering van de benaming
3.4. Productcategorie
Categorie 1.8 — Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten
3.5. Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel waarvoor de in punt 3.1 vermelde benaming geldt
„Trójniak” is een mede (of honingwijn), een heldere drank die is bereid door vergisting van honingmost
en wordt gekenmerkt door een karakteristiek honingaroma en de smaak van de gebruikte grondstof.
De smaak van „trójniak” kan worden verrijkt door de smaak van de gebruikte specerijen. De kleur van
„trójniak” varieert van goudkleurig tot donker amberkleurig afhankelijk van de soort honing die voor
de productie ervan is gebruikt.
De voor „trójniak” typische fysisch-chemische indicatoren zijn:
— alcoholgehalte: 12-15 % vol;
— reducerende suikers na inversie: 65-120 g/l;
— totaal zuurgehalte, uitgedrukt in appelzuur: 3,5-8 g/l;
— gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in azijnzuur: ten hoogste 1,4 g/l;
— totaal gehalte aan gebruikte suiker op basis van de werkelijke alcoholconcentratie (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten minste 323 g;
— suikervrij extract: niet minder dan:
— 20 g/l;
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— reducerende suikers na inversie: 65-120 g/l;
— totaal zuurgehalte, uitgedrukt in appelzuur: 3,5-8 g/l;
— gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in azijnzuur: ten hoogste 1,4 g/l;
— totaal gehalte aan gebruikte suiker op basis van de werkelijke alcoholconcentratie (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten minste 323 g;
— suikervrij extract: niet minder dan:
— 20 g/l;
— 25 g/l in het geval van vruchtenmede (melomel);
— asgehalte: ten minste 1,3 g/l — in het geval van vruchtenmede.
Bij de productie van „trójniak” is het gebruik van bewaarmiddelen, stabilisatoren en kunstmatige kleuren smaakstoffen verboden.
3.6. Beschrijving van de methode waarmee het landbouwproduct of het levensmiddel met de in punt 3.1 vermelde
benaming wordt geproduceerd
G r ond s t o f fe n
— natuurhoning met de volgende parameters:
— watergehalte: ten hoogste 20 massaprocenten;
— gehalte aan reducerende suikers: ten minste 70 massaprocenten;
— gecombineerd sucrose- en melezitosegehalte: ten hoogste 5 massaprocenten;
— totaal zuurgehalte — 1 mol/l NaOH-oplossing per 100 g honing: binnen de bandbreedte
1-5 ml;
— gehalte aan 5-hydroxy-methyl-furfurol (HMF): ten hoogste 4,0 mg per 100 g honing;
— gist voor medebereiding tot een hoge vergistingsgraad — m.a.w. gist die geschikt is om in de most
waaraan deze is toegevoegd, een hoog percentage van de aanwezige suikers in alcohol om te zetten;
— kruiden en specerijen: kruidnagel, kaneel, nootmuskaat of gember;
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—NLnatuurlijke vruchtensappen Publicatieblad
of verse vruchten.
van de Europese Unie
Pr odu c t i e m e t h o d e
Stadium 1
De honingmost, die bestaat uit één deel honing op twee delen water (of met vruchtensap vermengd
water) en waaraan kruiden of specerijen kunnen zijn toegevoegd, wordt gekookt bij een temperatuur
van 95-105 °C. In het geval van vruchtenmede moet ten minste 30 % van het water zijn vervangen
door vruchtensap.
Aan de verhouding tussen water en honing moet strikt de hand worden gehouden en om de benodigde
suikeroplossing te verkrijgen moet een ketel worden gebruikt die is voorzien van een stoommantel. Bij
deze wijze van koken wordt karamellisering van de suikers voorkomen.
Stadium 2
De most wordt gekoeld tot 20-22 °C, de optimale temperatuur voor de vermeerdering van de gist. De
most moet worden gekoeld op de dag zelf waarop deze is geproduceerd, en de koeltijd is afhankelijk
van de efficiëntie van de koelinrichting. Door de koeling wordt de microbiologische veiligheid van de
most gegarandeerd.
Stadium 3
In een gistingstank wordt aan de most een gistoplossing toegevoegd.
Stadium 4
A. Hoofdgisting: 6-10 dagen. Door de temperatuur op maximaal 28 °C te houden wordt ervoor
gezorgd dat het gistingsproces naar behoren verloopt.
B. Nagisting: 3-6 weken. Door de nagisting worden de vereiste fysisch-chemische parameters bereikt.
Stadium 5
De gegiste most moet worden geklaard.
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gezorgd dat het gistingsproces naar behoren verloopt.
B. Nagisting: 3-6 weken. Door de nagisting worden de vereiste fysisch-chemische parameters bereikt.
Stadium 5
De gegiste most moet worden geklaard.
Nadat een alcoholgehalte van ten minste 12 % vol is bereikt, moet het verkregen product voor de
rijping wordt geklaard. Dit garandeert dat de mede de passende fysisch-chemische en organoleptische
eigenschappen zal hebben. Als de most na de nagisting op de gistdrab zou worden gelaten, zou de
autolyse van de gist een nadelig effect hebben op de organoleptische eigenschappen van de mede.
Stadium 6
Het product moet tijdens de rijping zo vaak als nodig is worden overgeheveld om te voorkomen dat
zich in de gistdrab ongewenste processen voordoen (autolyse van de gist). Ook mogen tijdens de rijping
behandelingen worden uitgevoerd zoals pasteurisatie en filtrering. Dit stadium is van essentieel belang
om ervoor te zorgen dat het product de juiste organoleptische eigenschappen krijgt.
De minimale rijpingstijd voor „trójniak” bedraagt één jaar.
Stadium 7
In het stadium van het op smaak brengen (aanpassing van de samenstelling) gaat het erom een eindproduct te bereiden dat de voor „trójniak” passende organoleptische en fysisch-chemische eigenschappen bezit zoals aangegeven in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel. Om ervoor te zorgen dat de vereiste waarden worden bereikt, kunnen de organoleptische en
fysisch-chemische eigenschappen worden gecorrigeerd door:
— honing toe te voegen om de mede zoeter te maken;
— kruiden en specerijen toe te voegen.
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Doel van dit stadium is een product te verkrijgen met de voor „trójniak” karakteristieke geur en smaak.
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Stadium 8
Bij een temperatuur van of 55-60 °C wordt het product in de individuele recipiënten gedaan. Aanbevolen wordt om voor „trójniak” traditionele verpakkingen te gebruiken zoals: mandflessen, keramische
recipiënten of eikenhouten vaten.
3.7. Specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel
De specificiteit van „trójniak” is te danken aan:
— de bereiding van de most (samenstelling en verhouding tussen de grondstoffen);
— de rijping;
— de fysisch-chemische en organoleptische eigenschappen.
B er eid i n g v a n d e m o s t ( s a m e n s te l ling en verhouding tussen de grondstoffen)
De specificiteit van „trójniak” is vooral te danken aan het feit dat voor de bereiding van de honingmost
strikt de hand wordt gehouden aan de vastgestelde verhouding tussen honing en water: één deel honing
op twee delen water. Deze verhouding is in alle verdere stadia van de productie van „trójniak” de bepalende factor die dit product zijn unieke eigenschappen verleent.
R ijpin g
Zoals uit de oude, traditionele Poolse receptuur blijkt, is het karakter van dergelijke producten afhankelijk van de tijd dat zij hebben gerijpt. In het geval van „trójniak” bedraagt deze rijpingstijd ten minste
één jaar.
Fy s is c h - ch e m i s c he e n o r g a n o l e pt ische kenmerken
Een correcte uitvoering van alle in het productdossier beschreven productiestadia zorgt ervoor dat een
product met een unieke smaak en aroma wordt verkregen.
De unieke smaak en geur van „trójniak” zijn

het resultaat van een passend suiker- en alcoholgehalte:
— reducerende suikers na inversie: > 65-120 g/l,
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Zoals uit de oude, traditionele Poolse receptuur blijkt, is het karakter van dergelijke producten afhankelijk van de tijd dat zij hebben gerijpt. In het geval van „trójniak” bedraagt deze rijpingstijd ten minste
één jaar.
Fy s is c h - ch e m i s c he e n o r g a n o l e pt ische kenmerken
Een correcte uitvoering van alle in het productdossier beschreven productiestadia zorgt ervoor dat een
product met een unieke smaak en aroma wordt verkregen. De unieke smaak en geur van „trójniak” zijn
het resultaat van een passend suiker- en alcoholgehalte:
— reducerende suikers na inversie: > 65-120 g/l,
— totaal gehalte aan gebruikte suiker op basis van de werkelijke alcoholconcentratie (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten minste 323 g,
— alcoholgehalte: 12-15 % vol.
Als gevolg van de strikt vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten die bij de productie van „trójniak” worden gebruikt, bezit dit product een enigszins stroperige en dikvloeibare consistentie die
typisch is en het van andere soorten mede onderscheidt.
3.8. Traditioneel karakter van het landbouwproduct of het levensmiddel
Tr a dit i o n e l e p r o d u c t i e m e t h o d e
Al meer dan duizend jaar worden in Polen allerlei soorten mede geproduceerd. Die verscheidenheid is
ontstaan door de ontwikkeling en de verbetering van de productiemethode in de loop der eeuwen. De
geschiedenis van de productie van mede gaat terug tot het begin van de staatsvorming in Polen. In 966
schreef de Spaanse diplomaat, handelaar en reiziger Ibrahim ibn Yaqub het volgende: „In het land van
Mieszko I is naast voedsel, vlees en akkerland ook mede in overvloed te vinden, zo worden de Slavische wijnen en
sterke dranken genoemd”. (Mieszko I was de eerste historische koning van Polen). De kronieken van Gallus
Anonymus, die omstreeks de overgang van de 11e naar de 12e eeuw de Poolse geschiedenis heeft opgetekend, bevat eveneens talrijke verwijzingen naar de productie van mede.
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Het Poolse nationale epos „Pan Tadeusz” van Adam Mickiewicz, dat het verhaal van de adel in 1811 en
1812 vertelt, verschaft heel wat informatie over de productie en het verbruik van mede en over de
verschillende soorten mede. Vermeldingen van mede zijn ook te vinden in de gedichten van Tomasz
Zan (1796-1855) en in de trilogie van Henryk Sienkiewicz waarin de gebeurtenissen in Polen in de
17e eeuw worden beschreven („Ogniem i mieczem”, gepubliceerd in 1884, „Potop”, gepubliceerd in 1886,
Publicatieblad
van
de Europese Unie
enNL
„Pan Wołodyjowski”, gepubliceerd
in 1887 en
1888).
Bronnenmateriaal dat de Poolse culinaire tradities van de 17e en de 18e eeuw beschrijft, bevat niet
alleen algemene verwijzingen naar mede, maar ook verwijzingen naar verschillende soorten mede.
Afhankelijk van de productiemethode werden deze respectievelijk „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en
„czwórniak” genoemd, waarbij de verschillen betrekking hadden op de verhouding tussen honing en
water of sap en de rijpingstijd. De productietechniek voor „trójniak” wordt, afgezien van geringe
aanpassingen, al eeuwenlang gebruikt.

Tr a dit i o n e l e s a m e n s t e l l i n g
De traditionele indeling van de soorten mede in „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en „czwórniak”
bestaat in Polen dus al eeuwenlang en is tot op de dag van vandaag bekend bij de consumenten. Na de
tweede wereldoorlog zijn pogingen ondernomen om die indeling in vier categorieën te reguleren.
Uiteindelijk is een en ander in 1948 in het Poolse recht vastgelegd door middel van de wet op de
productie van wijn, wijnmost en mede en op de handel in dergelijke producten (staatsblad van de Republiek Polen van 18 november 1948). Die wet bevat regels voor de productie van mede, waarbij de
verhouding tussen honing en water en de technologische eisen zijn gespecificeerd. De verhouding
tussen honing en water voor „trójniak” is als volgt bepaald: „Alleen mede die is geproduceerd met
behulp van één deel natuurhoning op twee delen water, mag „trójniak” worden genoemd”.
3.9. Minimumeisen en procedures voor de controle van de specificiteit
De verplichte controles betreffen:
— de inachtneming van de vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten in de honingmost;
— de inachtneming van de duur van de rijpingstijd;
— de organoleptische eigenschappen van het eindproduct (smaak, geur, kleur, helderheid);
— de fysisch-chemische indicatoren van het eindproduct:
alcoholgehalte, totaal gehalte aan gebruikte

suiker, gehalte aan reducerende suikers na inversie, totaal zuurgehalte, gehalte aan vluchtige zuren,
suikervrij extract en, in het geval van vruchtenmede, asgehalte — de waarden moeten in overeenstemming zijn met de in punt 3.5 van het productdossier vermelde waarden.
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— de inachtneming van de vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten in de honingmost;
— de inachtneming van de duur van de rijpingstijd;
— de organoleptische eigenschappen van het eindproduct (smaak, geur, kleur, helderheid);
— de fysisch-chemische indicatoren van het eindproduct: alcoholgehalte, totaal gehalte aan gebruikte
suiker, gehalte aan reducerende suikers na inversie, totaal zuurgehalte, gehalte aan vluchtige zuren,
suikervrij extract en, in het geval van vruchtenmede, asgehalte — de waarden moeten in overeenstemming zijn met de in punt 3.5 van het productdossier vermelde waarden.
De verplichte controles worden ten minste éénmaal per jaar verricht.
Aanbevolen wordt ook controles te verrichten tijdens de hierna genoemde productiestadia. Het is niet
verplicht in die productiestadia controles te verrichten, maar het wordt aangeraden omdat dergelijke
controles mogelijke fouten in de verschillende productiestadia helpen te voorkomen.

Stadium 4
Gedurende het gistingsproces dienen regelmatig laboratoriumtests te worden uitgevoerd naar de organoleptische eigenschappen (smaak en geur) en naar fysisch-chemische parameters zoals het alcoholgehalte en het gehalte aan tijdens de alcoholische gisting aan verandering onderhevige suikers.

Stadium 6
Tijdens de rijping dienen regelmatig controles te worden verricht met betrekking tot de elementaire
organoleptische eigenschappen van het product en fysisch-chemische indicatoren zoals het alcoholgehalte, het totale gehalte aan gebruikte suiker, het totale zuurgehalte en het gehalte aan vluchtige
zuren.

Stadium 8
Voor het bottelen dienen controles te worden verricht met betrekking tot de verschillende fysisch-chemische en organoleptische parameters die zijn genoemd in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel.
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4.

Autoriteiten of organen die de naleving van het productdossier controleren

4.1. Naam en adres
Naam:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych

Adres:

ul. Wspólna 30, PL-00-930 Warszawa

Tel.

(48-22) 623 29 00

Fax

(48-22) 623 29 98

E-mailadres: —
Openbaar

Particulier

4.2. Specifieke taken van de autoriteit of het orgaan
De bovengenoemde controleautoriteit is verantwoordelijk voor de controle met betrekking tot het
gehele productdossier.
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V
(Bekendmakingen)

ANDERE BESLUITEN

COMMISSIE
Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006
van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en
levensmiddelen
(2007/C 266/07)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 509/2006 van
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
AANVRAAG TOT REGISTRATIE VAN EEN GTS
VERORDENING (EG) Nr. 509/2006 VAN DE RAAD
„CZWÓRNIAK”
EG-nummer: PL/TSG/007/0035/06.09.2006
1.

Naam en adres van de aanvragende groepering
Naam:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo — Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adres:

ul. Czackiego 3/6
PL-00-043 Warszawa

Tel.

(48) 22 828 27 21

E-mailadres: krwim@sitspoz.pl
2.

Lidstaat of derde land
Polen

3.

Productdossier

3.1. Benaming waarvoor de registratie wordt aangevraagd
„Czwórniak”
Als het product op de markt wordt gebracht, mag het etiket de volgende informatie bevatten: „miód
pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (volgens een oude Poolse traditie geproduceerde
mede). Deze informatie moet in de andere officiële talen worden vertaald.
3.2. De benaming
is zelf specifiek
brengt de specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel tot uitdrukking
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.
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De naam „czwórniak” is afgeleid van het getal „4” (PL: „cztery”) en houdt rechtstreeks verband met de
in het verleden bepaalde samenstelling en bereidingswijze van „czwórniak” — de verhouding tussen
honing en water in de most voor de medebereiding is één deel honing op drie delen water. De naam
brengt daarom de specificiteit van het product tot uitdrukking. Omdat de term „czwórniak” uitsluitend
wordt gebruikt om een specifieke soort van mede aan te duiden, moet die naam ook worden
beschouwd als zelf specifiek.
3.3. Aanvraag tot registratie met of zonder reservering overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 509/2006
Registratie met reservering van de benaming
Registratie zonder reservering van de benaming
3.4. Productcategorie
Categorie 1.8 — Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten
3.5. Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel waarvoor de in punt 3.1 vermelde benaming geldt
„Czwórniak” is een mede (of honingwijn), een heldere drank die is bereid door vergisting van honingmost en wordt gekenmerkt door een karakteristiek honingaroma en de smaak van de gebruikte
grondstof.
De smaak van „czwórniak” kan worden verrijkt door de smaak van de gebruikte specerijen. De kleur
van „czwórniak” varieert van goudkleurig tot donker amberkleurig afhankelijk van de soort honing die
voor de productie ervan is gebruikt.
De voor „czwórniak” typische fysisch-chemische indicatoren zijn:
— alcoholgehalte: 9-12 % vol;
— reducerende suikers na inversie: 35-90 g/l;
— totaal zuurgehalte, uitgedrukt in appelzuur: 3,5-8 g/l;
— gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in azijnzuur: ten hoogste 1,4 g/l;
— totaal suikergehalte (g) plus het werkelijke alcoholgehalte (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten
minste 240 g;
— suikervrij extract: niet minder dan:
— 15 g/l;
— 20 g/l in het geval van vruchtenmede (melomel);
— asgehalte: ten minste 1,3 g/l — in het geval van vruchtenmede.
Bij de productie van „czwórniak” is het gebruik van bewaarmiddelen, stabilisatoren en kunstmatige
kleur- en smaakstoffen verboden.
3.6. Beschrijving van de methode waarmee het landbouwproduct of het levensmiddel met de in punt 3.1 vermelde
benaming wordt geproduceerd
Gr ond s t o f fe n
— natuurhoning met de volgende parameters:
— watergehalte: ten hoogste 20 massaprocenten;
— gehalte aan reducerende suikers: ten minste 70 massaprocenten;
— gecombineerd sucrose- en melezitosegehalte: ten hoogste 5 massaprocenten;
— totaal zuurgehalte: 1 mol/l NaOH-oplossing per 100 g honing: binnen de bandbreedte 1-5 ml;
— gehalte aan 5-hydroxy-methyl-furfurol (HMF): ten hoogste 4,0 mg per 100 g honing.
— gist voor medebereiding tot een hoge vergistingsgraad — m.a.w. gist die geschikt is om in de most
waaraan deze is toegevoegd, een hoog percentage van de aanwezige suikers in alcohol om te zetten;
— kruiden en specerijen: kruidnagel, kaneel, nootmuskaat of gember;
— natuurlijke vruchtensappen of verse vruchten.
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P r odu c t i e m e t h o d e
Stadium 1
De honingmost, die voor „czwórniak” bestaat uit één deel honing op drie delen water (of met vruchtensap vermengd water) en waaraan kruiden of specerijen kunnen zijn toegevoegd, wordt gekookt bij
een temperatuur van 95-105 °C. In het geval van vruchtenmede moet ten minste 30 % van het water
zijn vervangen door vruchtensap.
Aan de verhouding tussen water en honing moet strikt de hand worden gehouden en om de benodigde
suikeroplossing te verkrijgen moet een ketel worden gebruikt die is voorzien van een stoommantel. Bij
deze wijze van koken wordt karamellisering van de suikers voorkomen.
Stadium 2
De most wordt gekoeld tot 20-22 °C, de optimale temperatuur voor de vermeerdering van de gist. De
most moet worden gekoeld op de dag zelf waarop deze is geproduceerd, en de koeltijd is afhankelijk
van de efficiëntie van de koelinrichting. Door de koeling wordt de microbiologische veiligheid van de
most gegarandeerd.
Stadium 3
In een gistingstank wordt aan de most een gistoplossing toegevoegd.
Stadium 4
A. Hoofdgisting: 6-10 dagen. Door de temperatuur op maximaal 28 °C te houden wordt ervoor
gezorgd dat het gistingsproces naar behoren verloopt.
B. Nagisting: 3-6 weken. Door de nagisting worden de vereiste fysisch-chemische parameters bereikt.
Stadium 5
De gegiste most moet worden geklaard.
Nadat een alcoholgehalte van ten minste 9 % vol is bereikt, moet het verkregen product voor de rijping
wordt geklaard. Dit garandeert dat de „czwórniak” de passende fysisch-chemische en organoleptische
eigenschappen zal hebben. Als de most na de nagisting op de gistdrab zou worden gelaten, zou de
autolyse van de gist een nadelig effect hebben op de organoleptische eigenschappen van de mede.
Stadium 6
Het product moet tijdens de rijping zo vaak als nodig is worden overgeheveld om te voorkomen dat
zich in de gistdrab ongewenste processen voordoen (autolyse van de gist). Ook mogen tijdens de rijping
behandelingen worden uitgevoerd zoals pasteurisatie en filtrering.
Dit stadium is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het product de juiste organoleptische
eigenschappen krijgt.
De minimale rijpingstijd voor „czwórniak” bedraagt negen maanden.
Stadium 7
In het stadium van het op smaak brengen (aanpassing van de samenstelling) gaat het erom een
eindproduct te bereiden dat de voor „czwórniak” passende organoleptische en fysisch-chemische
eigenschappen bezit zoals aangegeven in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het
levensmiddel. Om ervoor te zorgen dat de vereiste waarden worden bereikt, kunnen de organoleptische
en fysisch-chemische eigenschappen worden gecorrigeerd door:
— honing toe te voegen om de mede zoeter te maken;
— kruiden en specerijen toe te voegen.
Doel van dit stadium is een product te verkrijgen met de voor „czwórniak” karakteristieke geur en
smaak.
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Stadium 8
Bij een temperatuur van of 55-60 °C wordt het product in de individuele recipiënten gedaan.
Aanbevolen wordt om voor „czwórniak” traditionele verpakkingen te gebruiken zoals: mandflessen,
keramische recipiënten of eikenhouten vaten.
3.7. Specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel
De specificiteit van „czwórniak” is te danken aan:
— de bereiding van de most (samenstelling en verhouding tussen de grondstoffen);
— de rijping;
— de fysisch-chemische en organoleptische eigenschappen.
B er eid i n g v a n d e m o s t ( s a m e n s te l ling en verhouding tussen de grondstoffen)
De specificiteit van „czwórniak” is vooral te danken aan het feit dat voor de bereiding van de honingmost strikt de hand wordt gehouden aan de vastgestelde verhouding tussen honing en water: één deel
honing op drie delen water. Deze verhouding is in alle verdere stadia van de productie van „czwórniak”
de bepalende factor die dit product zijn unieke eigenschappen verleent.
R ijpin g
Zoals uit de oude, traditionele Poolse receptuur blijkt, is het karakter van dergelijke producten afhankelijk van de tijd dat zij hebben gerijpt. In het geval van „czwórniak” bedraagt deze rijpingstijd ten minste
negen maanden.
Fy s is c h - ch e m i s c he e n o r g a n o l e pt ische kenmerken
Een correcte uitvoering van alle in het productdossier beschreven productiestadia zorgt ervoor dat een
product met een unieke smaak en aroma wordt verkregen. De unieke smaak en geur van „czwórniak”
zijn het resultaat van een passend suiker- en alcoholgehalte:
— reducerende suikers na inversie: > 35-90 g/l;
— totaal suikergehalte (g) plus het werkelijke alcoholgehalte (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten
minste 240 g;
— alcoholgehalte: 9-12 % vol.
Als gevolg van de strikt vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten die bij de productie van „czwórniak” worden gebruikt, bezit dit product een enigszins stroperige en dikvloeibare consistentie die
typisch is en het van andere soorten mede onderscheidt.
3.8. Traditioneel karakter van het landbouwproduct of het levensmiddel
Tr a dit i o n e l e p r o d u c t i e m e t h o d e
Al meer dan duizend jaar worden in Polen allerlei soorten mede geproduceerd. Die verscheidenheid is
ontstaan door de ontwikkeling en de verbetering van de productiemethode in de loop der eeuwen. De
geschiedenis van de productie van mede gaat terug tot het begin van de staatsvorming in Polen. In 966
schreef de Spaanse diplomaat, handelaar en reiziger Ibrahim ibn Yaqub het volgende: „In het land van
Mieszko I is naast voedsel, vlees en akkerland ook mede in overvloed te vinden, zo worden de Slavische
wijnen en sterke dranken genoemd” (Mieszko I was de eerste historische koning van Polen). De
kronieken van Gallus Anonymus, die omstreeks de overgang van de 11e naar de 12e eeuw de Poolse
geschiedenis heeft opgetekend, bevat eveneens talrijke verwijzingen naar de productie van mede.
Het Poolse nationale epos „Pan Tadeusz” van Adam Mickiewicz, dat het verhaal van de adel in 1811
en 1812 vertelt, verschaft heel wat informatie over de productie en het verbruik van mede en over de
verschillende soorten mede. Vermeldingen van mede zijn ook te vinden in de gedichten van Tomasz
Zan (1796-1855) en in de trilogie van Henryk Sienkiewicz waarin de gebeurtenissen in Polen in de
17e eeuw worden beschreven („Ogniem i mieczem”, gepubliceerd in 1884, „Potop”, gepubliceerd in 1886,
en „Pan Wołodyjowski”, gepubliceerd in 1887 en 1888).
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Bronnenmateriaal dat de Poolse culinaire tradities van de 17e en de 18e eeuw beschrijft, bevat niet
alleen algemene verwijzingen naar mede, maar ook verwijzingen naar verschillende soorten mede.
Afhankelijk van de productiemethode werden deze respectievelijk „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en
„czwórniak” genoemd, waarbij de verschillen betrekking hadden op de verhouding tussen honing en
water of sap en de rijpingstijd. De productietechniek voor „czwórniak” wordt, afgezien van geringe
aanpassingen, al eeuwenlang gebruikt.

Tr a dit i o n e l e s a m e n s t e l l i n g
De traditionele indeling van de soorten mede in „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en „czwórniak”
bestaat in Polen dus al eeuwenlang en is tot op de dag van vandaag bekend bij de consumenten. Na de
tweede wereldoorlog zijn pogingen ondernomen om die indeling in vier categorieën te reguleren.
Uiteindelijk is een en ander in 1948 in het Poolse recht vastgelegd door middel van de wet op de
productie van wijn, wijnmost en mede en op de handel in dergelijke producten (staatsblad van de Republiek Polen van 18 november 1948). Die wet bevat regels voor de productie van mede, waarbij de
verhouding tussen honing en water en de technologische eisen zijn gespecificeerd. De verhouding
tussen honing en water voor „czwórniak” is als volgt bepaald: „Alleen mede die is geproduceerd met
behulp van één deel natuurhoning op drie delen water, mag „czwórniak” worden genoemd”.

3.9. Minimumeisen en procedures voor de controle van de specificiteit
De verplichte controles betreffen:
— de inachtneming van de vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten in de honingmost;
— de inachtneming van de duur van de rijpingstijd;
— de organoleptische eigenschappen van het eindproduct (smaak, geur, kleur, helderheid);
— de fysisch-chemische indicatoren van het eindproduct: alcoholgehalte, totaal suikergehalte, gehalte
aan reducerende suikers na inversie, totaal zuurgehalte, gehalte aan vluchtige zuren, suikervrij
extract en, in het geval van vruchtenmede, asgehalte — de waarden moeten in overeenstemming
zijn met de in punt 3.5 van het productdossier vermelde waarden.
De verplichte controles worden ten minste éénmaal per jaar verricht.
Aanbevolen wordt ook controles te verrichten tijdens de hierna genoemde productiestadia. Het is niet
verplicht in die productiestadia controles te verrichten, maar het wordt aangeraden omdat dergelijke
controles mogelijke fouten in de verschillende productiestadia helpen te voorkomen.

Stadium 4
Gedurende het gistingsproces dienen regelmatig laboratoriumtests te worden uitgevoerd naar de organoleptische eigenschappen (smaak en geur) en naar fysisch-chemische parameters zoals het alcoholgehalte en het gehalte aan tijdens de alcoholische gisting aan verandering onderhevige suikers.

Stadium 6
Tijdens de rijping dienen regelmatig controles te worden verricht met betrekking tot de elementaire
organoleptische eigenschappen van het product en fysisch-chemische indicatoren zoals het alcoholgehalte, het totale suikergehalte, het totale zuurgehalte en het gehalte aan vluchtige zuren.

Stadium 8
Voor het bottelen dienen controles te worden verricht met betrekking tot de verschillende fysischchemische en organoleptische parameters die zijn genoemd in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel.
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4.
Autoriteiten of organen
die de naleving van het productdossier controleren
Hoofdproductschap
Akkerbouw
4.1. Naam en adres

Openbare kennisgevingen
Naam:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych
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30
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Postbus
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De bovengenoemde controleautoriteit is verantwoordelijk voor de controle met betrekking tot het
levensmiddelen
gehele productdossier.

kopij zie f:/opmaak/00/pbo/C en C

(2007/C 267/15)

C 267/40

Gelet
op artikel  van
de Landbouwkwaliteitsregeling
aanduidingen,
Deze bekendmaking
verleent
het recht om op grond van artikelgeografische
9 van Verordening
(EG) nr. 509/2006 van
oorsprongsbenamingen
specificiteitscertificering,
maakt het Hoofdproductschap
de Raad (1) bezwaar aan teen
tekenen
tegen de aanvraag. Bezwaarschriften
moeten de CommissieAkkerbouw
bereiken
binnen
zes maanden
te rekeneninvanaf
de datum van deze
bekendmaking.
de
navolgende
publicaties
het Publicatieblad
van
de Europese Gemeenschappen, nr. C 
van  november 00, bekend.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een wettig economisch belang te hebben in
AANVRAAGvoorgenomen
TOT REGISTRATIE
VAN EENvan
GTSbetreffende productdossiers,
verband met de door de Commissie
registraties
van dedaartegen
Europese Unie
9.11.2007
kan totNLuiterlijk 1 maart
00 Publicatieblad
zijn bedenkingen
maken door middel van
VERORDENING
(EG) Nr. 509/2006
VANkenbaar
DE RAAD
toezending van een gemotiveerde verklaring aan het Hoofdproductschap Akkerbouw,
secretariaat AGOS, Postbus , 0„PÓŁTORAK”
LS Den Haag.
EG-nummer:
PL/TSG/007/0034/06.09.2005
kopij zie f:/opmaak/00/pbo/C,
CA
en CB
1.

Naam en adres van de aanvragende groepering

ANDERE BESLUITEN

GeletNaam:
op artikel Krajowa
van deRada
Landbouwkwaliteitsregeling
geografische
aanduidingen,
Winiarstwa i Miodosytnictwa przy
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Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 509/2006 van
3. Productdossier
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
3.1. Benaming waarvoor de registratie wordt aangevraagd



„Półtorak”

AANVRAAG TOT REGISTRATIE VAN EEN GTS

Als het product op de markt wordt gebracht, mag het etiket de volgende informatie bevatten: „miód
VERORDENING (EG) Nr. 509/2006 VAN DE RAAD
pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (volgens een oude Poolse traditie geproduceerde
mede). Deze informatie moet in de andere officiële talen worden vertaald.
„PÓŁTORAK”
EG-nummer: PL/TSG/007/0034/06.09.2005

3.2. De benaming
1.

Naam
en specifiek
adres van de aanvragende groepering
is zelf
brengt de specificiteit
vanWiniarstwa
het landbouwproduct
of het przy
levensmiddel
tot uitdrukking
Naam:
Krajowa Rada
i Miodosytnictwa
Stowarzyszeniu
Naukowo — Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.

Adres:

ul. Czackiego 3/6
PL-00-043 Warszawa

Tel.

(48-22) 828 27 21

E-mailadres: krwim@sitspoz.pl
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„PÓŁTORAK”
EG-nummer: PL/TSG/007/0034/06.09.2005
1.

Naam en adres van de aanvragende groepering
Naam:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo — Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adres:

ul. Czackiego 3/6
PL-00-043 Warszawa

Tel.

(48-22) 828 27 21

E-mailadres: krwim@sitspoz.pl
2.

Lidstaat of derde land
Polen

3.

Productdossier

3.1. Benaming waarvoor de registratie wordt aangevraagd
„Półtorak”
Als het product op de markt wordt gebracht, mag het etiket de volgende informatie bevatten: „miód
pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (volgens een oude Poolse traditie geproduceerde
mede). Deze informatie moet in de andere officiële talen worden vertaald.
3.2. De benaming
is zelf specifiek
9.11.2007
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van deofEuropese
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brengt de specificiteit van het
landbouwproduct
het levensmiddel
tot uitdrukking
(1) PBDe
L 93naam
van 31.3.2006,
„półtorak”blz.is 1.afgeleid van het getal „1,5” (PL: „półtora”) en houdt rechtstreeks verband met de

in het verleden bepaalde samenstelling en bereidingswijze van „półtorak” — de verhouding tussen
honing en water in de most voor de medebereiding is één deel honing op een half deel water. De naam
brengt daarom de specificiteit van het product tot uitdrukking. Omdat de term „półtorak” uitsluitend
wordt gebruikt om een specifieke soort van mede aan te duiden, moet die naam ook worden
beschouwd als zelf specifiek.

3.3. Aanvraag tot registratie met of zonder reservering overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 509/2006
Registratie met reservering van de benaming
Registratie zonder reservering van de benaming
3.4. Productcategorie
Categorie 1.8 — Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten
3.5. Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel waarvoor de in punt 3.1 vermelde benaming geldt
„Półtorak” is een mede (of honingwijn), een heldere drank die is bereid door vergisting van honingmost
en wordt gekenmerkt door een karakteristiek honingaroma en de smaak van de gebruikte grondstof.
De smaak van „półtorak” kan worden verrijkt door de smaak van de gebruikte specerijen. De kleur van
„półtorak” varieert van goudkleurig tot donker amberkleurig afhankelijk van de soort honing die voor
de productie ervan is gebruikt.
De voor „półtorak” typische fysisch-chemische indicatoren zijn:
— alcoholgehalte: 15-18 % vol;
— reducerende suikers na inversie: meer dan 300 g/l;
— totaal zuurgehalte, uitgedrukt in appelzuur: 3,5-8 g/l;
— gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in azijnzuur: ten hoogste 1,4 g/l;
— totaal gehalte aan gebruikte suiker op basis van de werkelijke alcoholconcentratie (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten minste 600 g;
— suikervrij extract: niet minder dan:
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— 30 g/l;
— 35 g/l in het geval van vruchtenmede (melomel);
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— reducerende suikers na inversie: meer dan 300 g/l;
— totaal zuurgehalte, uitgedrukt in appelzuur: 3,5-8 g/l;
— gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in azijnzuur: ten hoogste 1,4 g/l;
— totaal gehalte aan gebruikte suiker op basis van de werkelijke alcoholconcentratie (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten minste 600 g;
— suikervrij extract: niet minder dan:
— 30 g/l;
— 35 g/l in het geval van vruchtenmede (melomel);
— asgehalte: ten minste 1,3 g/l — in het geval van vruchtenmede.
Bij de productie van „półtorak” is het gebruik van bewaarmiddelen, stabilisatoren en kunstmatige kleuren smaakstoffen verboden.
3.6. Beschrijving van de methode waarmee het landbouwproduct of het levensmiddel met de in punt 3.1 vermelde
benaming wordt geproduceerd
Gr ond s t o f fe n
— Natuurhoning met de volgende parameters:
— watergehalte: ten hoogste 20 massaprocenten;
— gehalte aan reducerende suikers: ten minste 70 massaprocenten;
— gecombineerd sucrose- en melezitosegehalte: ten hoogste 5 massaprocenten;
— totaal zuurgehalte — voor neutralisering benodigde NaOH-oplossing (1 mol/liter) per 100 g
honing: binnen de bandbreedte 1-5 ml;
— gehalte aan 5-hydroxy-methyl-furfurol (HMF): ten hoogste 4,0 mg per 100 g honing;
— gist voor medebereiding tot een hoge vergistingsgraad — m.a.w. gist die geschikt is om in de most
waaraan deze is toegevoegd, een hoog percentage van de aanwezige suikers in alcohol om te zetten;
— kruiden en specerijen: kruidnagel, kaneel, nootmuskaat of gember;
— natuurlijke vruchtensappen of verse vruchten;
C 267/42

— ethylalcohol uit landbouwproducten (eventueel).
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P r odu c t i e m e t h o d e
Stadium 1
De honingmost wordt gekookt bij een temperatuur van 95-105 °C. Voor „półtorak” is de vereiste
verhouding tussen honing en water in het eindproduct één deel honing op een half deel water (of met
vruchtensap vermengd water). Omdat de gist bij die suikerconcentratie niet werkzaam is, wordt een
most bereid die bestaat uit één deel honing op twee delen water en waaraan kruiden of specerijen
kunnen zijn toegevoegd. In het geval van vruchtenmede moet ten minste 30 % van het water zijn
vervangen door vruchtensap. Om te komen tot de verhouding tussen honing en water die kenmerkend
is voor „półtorak”, wordt de rest van de honing toegevoegd in het eindstadium van de gisting of tijdens
de rijping.
Aan de verhouding tussen water en honing moet strikt de hand worden gehouden en om de benodigde
suikeroplossing te verkrijgen moet een ketel worden gebruikt die is voorzien van een stoommantel. Bij
deze wijze van koken wordt karamellisering van de suikers voorkomen.

Stadium 2
De most wordt gekoeld tot 20-22 °C, de optimale temperatuur voor de vermeerdering van de gist. De
most moet worden gekoeld op de dag zelf waarop deze is geproduceerd, en de koeltijd is afhankelijk
van de efficiëntie van de koelinrichting. Door de koeling wordt de microbiologische veiligheid van de
most gegarandeerd.

Stadium 3
In een gistingstank wordt aan de most een gistoplossing toegevoegd.

Stadium 4
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A. Hoofdgisting: 6-10 dagen. Door de temperatuur op maximaal 28 °C te houden wordt ervoor
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Stadium 3
In een gistingstank wordt aan de most een gistoplossing toegevoegd.

Stadium 4
A. Hoofdgisting: 6-10 dagen. Door de temperatuur op maximaal 28 °C te houden wordt ervoor
gezorgd dat het gistingsproces naar behoren verloopt.
B. Nagisting: 3-6 weken. Door de nagisting worden de vereiste fysisch-chemische parameters bereikt.
In dit stadium kan de resterende hoeveelheid honing worden toegevoegd om de voor „półtorak” vereiste
verhouding te realiseren.

Stadium 5
De gegiste most moet worden geklaard.
Nadat een alcoholgehalte van ten minste 12 % vol is bereikt, moet het verkregen product voor de
rijping wordt geklaard. Dit garandeert dat de mede de passende fysisch-chemische en organoleptische
eigenschappen zal hebben. Als de most na de nagisting op de gistdrab zou worden gelaten, zou de
autolyse van de gist een nadelig effect hebben op de organoleptische eigenschappen van de mede.

Stadium 6
Het product moet tijdens de rijping zo vaak als nodig is worden overgeheveld om te voorkomen dat
zich in de gistdrab ongewenste processen voordoen (autolyse van de gist). Ook mogen tijdens de rijping
behandelingen worden uitgevoerd zoals pasteurisatie en filtrering. In dit stadium kan, als dat niet in het
eindstadium van de gisting is gedaan, de resterende hoeveelheid honing worden toegevoegd om de voor
„półtorak” vereiste verhouding te realiseren. Dit stadium is van essentieel belang om ervoor te zorgen
dat het product de juiste organoleptische eigenschappen krijgt.
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De minimale rijpingstijd voor „półtorak” bedraagt drie jaar.
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Stadium 7
In het stadium van het op smaak brengen (aanpassing van de samenstelling) gaat het erom een
eindproduct te bereiden dat de voor „półtorak” passende organoleptische en fysisch-chemische
eigenschappen bezit zoals aangegeven in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het
levensmiddel. Om ervoor te zorgen dat de vereiste waarden worden bereikt, kunnen de organoleptische
en fysisch-chemische eigenschappen worden gecorrigeerd door:
— honing toe te voegen om de mede zoeter te maken;
— kruiden en specerijen toe te voegen;
— ethylalcohol uit landbouwproducten toe te voegen.
Doel van dit stadium is een product te verkrijgen met de voor „półtorak” karakteristieke geur en smaak.

Stadium 8
Bij een temperatuur van of 18-25 °C wordt het product in de individuele recipiënten gedaan. Aanbevolen wordt om voor „półtorak” traditionele verpakkingen te gebruiken zoals: mandflessen, keramische
recipiënten of eikenhouten vaten.
3.7. Specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel
De specificiteit van „półtorak” is te danken aan:
— de bereiding van de most (samenstelling en verhouding tussen de grondstoffen);
— de rijping;
— de fysisch-chemische en organoleptische eigenschappen.
16
Ber eid i n g v a n d e m o s t ( s a m e n s te l ling en verhouding tussen de grondstoffen)
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De specificiteit van „półtorak” is te danken aan:
— de bereiding van de most (samenstelling en verhouding tussen de grondstoffen);
— de rijping;
— de fysisch-chemische en organoleptische eigenschappen.
Ber eid i n g v a n d e m o s t ( s a m e n s te l ling en verhouding tussen de grondstoffen)
De specificiteit van „półtorak” is vooral te danken aan het feit dat strikt de hand wordt gehouden aan
de vastgestelde verhouding tussen honing en water: één deel honing op een half deel water. Deze
verhouding is de bepalende factor die „półtorak” zijn unieke eigenschappen verleent.

Rijpin g
Zoals uit de oude, traditionele Poolse receptuur blijkt, is het karakter van dergelijke producten afhankelijk van de tijd dat zij hebben gerijpt. In het geval van „półtorak” bedraagt deze rijpingstijd ten minste
drie jaar.

Fy s is c h - ch e m i s c he e n o r g a n o l e pt ische kenmerken
Een correcte uitvoering van alle in het productdossier beschreven productiestadia zorgt ervoor dat een
product met een unieke smaak en aroma wordt verkregen. De unieke smaak en geur van „półtorak” zijn
het resultaat van een passend suiker- en alcoholgehalte:
— reducerende suikers na inversie: > 300 g/l;
— totaal gehalte aan gebruikte suiker op basis van de werkelijke alcoholconcentratie (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten minste 600 g;
— alcoholgehalte: 15-18 % vol.

C 267/44

Als gevolg van de strikt vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten die bij de productie van
„półtorak” worden gebruikt, bezit dit product een enigszins stroperige en dikvloeibare consistentie die
typisch is en het van andere soorten mede onderscheidt.
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3.8. Traditioneel karakter van het landbouwproduct of het levensmiddel
Tr a dit i o n e l e p r o d u c t i e m e t h o d e
Al meer dan duizend jaar worden in Polen allerlei soorten mede geproduceerd. Die verscheidenheid is
ontstaan door de ontwikkeling en de verbetering van de productiemethode in de loop der eeuwen. De
geschiedenis van de productie van mede gaat terug tot het begin van de staatsvorming in Polen. In 966
schreef de Spaanse diplomaat, handelaar en reiziger Ibrahim ibn Yaqub het volgende: „In het land van
Mieszko I is naast voedsel, vlees en akkerland ook mede in overvloed te vinden, zo worden de Slavische
wijnen en sterke dranken genoemd” (Mieszko I was de eerste historische koning van Polen). De
kronieken van Gallus Anonymus, die omstreeks de overgang van de 11e naar de 12e eeuw de Poolse
geschiedenis heeft opgetekend, bevat eveneens talrijke verwijzingen naar de productie van mede.
Het Poolse nationale epos „Pan Tadeusz” van Adam Mickiewicz, dat het verhaal van de adel in 1811
en 1812 vertelt, verschaft heel wat informatie over de productie en het verbruik van mede en over de
verschillende soorten mede. Vermeldingen van mede zijn ook te vinden in de gedichten van Tomasz
Zan (1796-1855) en in de trilogie van Henryk Sienkiewicz waarin de gebeurtenissen in Polen in de
17e eeuw worden beschreven („Ogniem i mieczem”, gepubliceerd in 1884, „Potop”, gepubliceerd in 1886,
en „Pan Wołodyjowski”, gepubliceerd in 1887 en 1888).
Bronnenmateriaal dat de Poolse culinaire tradities van de 17e en de 18e eeuw beschrijft, bevat niet
alleen algemene verwijzingen naar mede, maar ook verwijzingen naar verschillende soorten mede.
Afhankelijk van de productiemethode werden deze respectievelijk „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en
„czwórniak” genoemd, waarbij de verschillen betrekking hadden op de verhouding tussen honing en
water of sap en de rijpingstijd. De productietechniek voor „półtorak” wordt, afgezien van geringe
aanpassingen, al eeuwenlang gebruikt.

Tr a dit i o n e l e s a m e n s t e l l i n g
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De traditionele indeling van de soorten mede in „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en „czwórniak”
bestaat in Polen dus al eeuwenlang en is tot op de dag van vandaag bekend bij de consumenten. Na de
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water of sap en de rijpingstijd. De productietechniek voor „półtorak” wordt, afgezien van geringe
aanpassingen, al eeuwenlang gebruikt.

Tr a dit i o n e l e s a m e n s t e l l i n g
De traditionele indeling van de soorten mede in „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en „czwórniak”
bestaat in Polen dus al eeuwenlang en is tot op de dag van vandaag bekend bij de consumenten. Na de
tweede wereldoorlog zijn pogingen ondernomen om die indeling in vier categorieën te reguleren.
Uiteindelijk is een en ander in 1948 in het Poolse recht vastgelegd door middel van de wet op de
productie van wijn, wijnmost en mede en op de handel in dergelijke producten (staatsblad van de Republiek Polen van 18 november 1948). Die wet bevat regels voor de productie van mede, waarbij de
verhouding tussen honing en water en de technologische eisen zijn gespecificeerd. De verhouding
tussen honing en water voor „półtorak” is als volgt bepaald: „Alleen mede die is geproduceerd met
behulp van één deel natuurhoning op een half deel water, mag „półtorak” worden genoemd”.

3.9. Minimumeisen en procedures voor de controle van de specificiteit
De verplichte controles betreffen:
— de inachtneming van de vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten in de honingmost;
— de inachtneming van de duur van de rijpingstijd;
— de organoleptische eigenschappen van het eindproduct (smaak, geur, kleur, helderheid);
— de fysisch-chemische indicatoren van het eindproduct: alcoholgehalte, totaal suikergehalte; gehalte
aan reducerende suikers na inversie, totaal zuurgehalte, gehalte aan vluchtige zuren, suikervrij
extract en, in het geval van vruchtenmede, asgehalte — de waarden moeten in overeenstemming
zijn met de in punt 3.5 van het productdossier vermelde waarden.
De verplichte controles worden ten minste éénmaal per jaar verricht.
Aanbevolen wordt ook controles te verrichten tijdens de hierna genoemde productiestadia. Het is niet
verplicht in die productiestadia controles te verrichten, maar het wordt aangeraden omdat dergelijke
de Europese helpen
Unie te voorkomen.
NL
controles
mogelijke fouten in dePublicatieblad
verschillendevan
productiestadia

9.11.2007

Stadium 4
Gedurende het gistingsproces dienen regelmatig laboratoriumtests te worden uitgevoerd naar de organoleptische eigenschappen (smaak en geur) en naar fysisch-chemische parameters zoals het alcoholgehalte en het gehalte aan tijdens de alcoholische gisting aan verandering onderhevige suikers.
Stadium 6
Tijdens de rijping dienen regelmatig controles te worden verricht met betrekking tot de elementaire
organoleptische eigenschappen van het product en fysisch-chemische indicatoren zoals het alcoholgehalte, het totale suikergehalte, het totale zuurgehalte en het gehalte aan vluchtige zuren.
Stadium 8
Voor het bottelen dienen controles te worden verricht met betrekking tot de verschillende fysischchemische en organoleptische parameters die zijn genoemd in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel.
4.

Autoriteiten of organen die de naleving van het productdossier controleren

4.1. Naam en adres
Naam:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych

Adres:

ul. Wspólna 30, PL-00-930 Warszawa

Tel.

(48-22) 623 29 00

Fax

(48-22) 623 29 98

E-mailadres: —
Openbaar

Particulier

4.2. Specifieke taken van de autoriteit of het orgaan
De bovengenoemde controleautoriteit is verantwoordelijk voor de controle met betrekking tot het
18
gehele productdossier.
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Fax

(48-22) 623 29 98

E-mailadres: —
C 267/46
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4.2. Specifieke taken van de autoriteit of het orgaan
Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
bovengenoemde
controleautoriteit
verantwoordelijk
voor de controle
met betrekking tot van
het
van De
de Raad
inzake de bescherming
vanisgeografische
aanduidingen
en oorsprongsbenamingen
gehele productdossier.
landbouwproducten en levensmiddelen
C 267/46
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Deze bekendmaking
verleent
het recht
om op grond artikel
van artikel
van
Verordening
(EG)(EG)
nr. 510/2006
van
Bekendmaking
van een
aanvraag
overeenkomstig
6, lid7 2,
van
Verordening
nr. 510/2006
de Raad
(1) bezwaar
te tekenen tegen
aanvraag. Bezwaarschriften
de Commissie bereiken
van
de Raad
inzake aan
de bescherming
van de
geografische
aanduidingen enmoeten
oorsprongsbenamingen
van
binnen zes maanden te rekenen vanaf
de datum van deze
landbouwproducten
en bekendmaking.
levensmiddelen
(2007/C 267/16)
SAMENVATTING
VERORDENING
(EG)
Nr. van
510/2006
RAAD (EG) nr. 510/2006 van
Deze bekendmaking verleent
het recht om op
grond
artikel VAN
7 vanDE
Verordening
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
DE LOZERE”
binnen zes maanden te rekenen vanaf de „AGNEAU
datum van deze
bekendmaking.
EG-nummer: FR/PGI/005/0501/06.10.2005
SAMENVATTING
BOB ( ) BGA ( X )
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
„AGNEAU DE LOZERE”
1.

Bevoegde dienst van de lidstaat:
EG-nummer: FR/PGI/005/0501/06.10.2005
Naam:

Institut National des Appellations d'Origine (I.N.A.O.)
BOB ( ) BGA ( X )
Adres: 51, rue d'Anjou
F-75008
Deze samenvatting
bevatParis
de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
Tel.
(33) 153 89 80 00
1.

Bevoegde
dienst
van de
Fax
(33) 142
25lidstaat:
57 97
E-mail: info@inao.gouv.fr
Naam: Institut National des Appellations d'Origine (I.N.A.O.)

2.

Adres:
51, rue d'Anjou
Groepering:
F-75008 Paris
Naam: (33) 153Association
Tel.
89 80 00 Viande d'Agneau de Lozère (A.V.A.L.)
Adres:
Fax

(33) 142c/o25Cobevial
57 97
Avenue
Pierre Sémard
E-mail: info@inao.gouv.fr
F-48100 Marvejols
2.

Tel.
Groepering:
Fax
Naam:
E-mail:
Adres:
Samenstelling:

(33) 466 32 43 08

3.

Productcategorie:
Tel.
(33) 466 32 43 08

(33) 466 32 04 02
Association Viande d'Agneau de Lozère (A.V.A.L.)
cobevial-48@wanadoo.fr
c/o Cobevial
Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( X )
Avenue Pierre Sémard
F-48100 Marvejols

Categorie 1.1: Vers
Fax
(33)vlees
466(en
32 verse
04 02slachtafvallen)
E-mail:
cobevial-48@wanadoo.fr
Overzicht van het Producenten/verwerkers
productdossier:
Samenstelling:
( X ) Andere samenstelling ( X )
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)
3. Productcategorie:
4.1. Na a m : „Agneau de Lozère”
vlees
(en verse
slachtafvallen)
4.2. Categorie
B e s c h r i j 1.1:
v i n gVers
: Het
product
waarop
de BGA betrekking heeft, bezit de volgende kenmerken:
4.

Ras: de mannelijke en vrouwelijke fokdieren zijn van het ras Blanche du Massif Central.
Overzicht van het productdossier:
Type van dieren:
lammeren
jong en licht.
Zij houden het
midden
(samenvatting
vande
de (mannelijke
in artikel 4, en
lid vrouwelijke)
2, van Verordening
(EG)zijn
nr. 510/2006
voorgeschreven
gegevens)
tussen zuiglammeren en weidelammeren. Totdat zij van het bedrijf worden afgevoerd, worden zij niet
van
hun
moeder de
gescheiden:
4.1. N
aam
: „Agneau
Lozère” zij worden gezoogd tot de natuurlijke spening en krijgen in geen geval
kunstmelk.
4.2. B e s c h r i j v i n g : Het product waarop de BGA betrekking heeft, bezit de volgende kenmerken:
4.

(1) PBRas:
L 93de
vanmannelijke
31.3.2006, blz.
12.
en vrouwelijke
fokdieren zijn van het ras Blanche du Massif Central.

Type van dieren: de (mannelijke en vrouwelijke) lammeren
zijn jong en licht. Zij houden het midden
19
tussen zuiglammeren en weidelammeren. Totdat zij van het bedrijf worden afgevoerd, worden zij niet
van hun moeder gescheiden: zij worden gezoogd tot de natuurlijke spening en krijgen in geen geval
kunstmelk.
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Categorie 1.1: Vers vlees (en verse slachtafvallen)
4.

Overzicht van het productdossier:
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1. N a a m : „Agneau de Lozère”
4.2. B e s c h r i j v i n g : Het product waarop de BGA betrekking heeft, bezit de volgende kenmerken:
Ras: de mannelijke en vrouwelijke fokdieren zijn van het ras Blanche du Massif Central.
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Type van dieren: de (mannelijke en vrouwelijke) lammeren zijn jong en licht. Zij houden het midden
tussen zuiglammeren en weidelammeren. Totdat zij van het bedrijf worden afgevoerd, worden zij niet
van hun moeder gescheiden: zij worden gezoogd tot de natuurlijke spening en krijgen in geen geval
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kunstmelk.
(1) PBOpfokmethode:
L 93 van 31.3.2006,
blz.de
12.opfok wordt een zuinige methode toegepast die is gebaseerd op een optimaal
voor

gebruik van de voor herders bruikbare gronden in het BGA-gebied. Bij dit systeem is het belangrijk zo
veel mogelijk rond te trekken met de kudden. Die systematische benutting van herdersgronden garandeert de specifieke eigenschappen van het product. De moederdieren zijn voor hun voeding aangewezen op schrale gronden met een gevarieerde vegetatie. Via de moedermelk is dit van invloed op de
lammeren, die zo verschillen van lammeren die worden opgefokt in gebieden waar intensievere productiemethoden worden toegepast.
De lammeren worden geslacht wanneer zij minder dan 130 dagen oud zijn.
De geslachte dieren vertonen de volgende kenmerken:
— geslacht gewicht van de lammeren tussen de 7 en de 19 kg;
— bevleesdheid: de klassen U, R en O van het EUROP-schema;
— vetheid: de klassen 2 en 3 van het EUROP-schema;
— kleur: witrose;
— kwaliteit van het vet: met een stevige, kneedbare consistentie en wit van kleur.
Het lamsvlees wordt vers verkocht in de volgende vormen:
— hele en halve karkassen;
— nog verder uit te snijden deelstukken;
— deelstukken die gereed zijn om er porties af te snijden;
— individueel verpakte porties voor verkoop aan de consument.

4.3. G e o g r a f i s c h g e b i e d : De lammeren worden geboren, opgefokt en geslacht in het BGA-gebied.
Het BGA-gebied „Agneau de Lozère” is begrensd aan de hand van de volgende criteria:
— de aanwezigheid van ooien van het ras Blanche du Massif Central (BMC);
— gebruikt criterium: aanwezigheid van BMC-ooien: meer dan 500 BMC-ooien aanwezig per
kanton;
— de hoogte, die stijgt wanneer een lijn wordt gevolgd die loopt van het zuidoosten naar het noordwesten;
— gebruikt criterium: kantons met een hoogteligging boven de 800 meter of tussen de 600 en de
800 meter;
— het bestaan van laagproductieve weidegronden, waarvan er steeds meer worden aangetroffen
wanneer een lijn wordt gevolgd die loopt van het noordwesten naar het zuidoosten;
— gebruikt criterium: meer dan 20 % van de oppervlakte is laagproductieve, altijd met een kruidenvegetatie begroeide grond;
— geen vulkanische ondergrond, omdat die leidt tot een intensiever productietempo per dier en per
hectare.
Het geografische gebied omvat 259 gemeenten in 4 departementen:
— Departement Lozère (48): het hele departement, d.w.z. 185 gemeenten.
— Departement Cantal (15): 33 gemeenten: Alleuze, Anglards-de-Saint-Flour, Anterrieux, Celoux,
Chaliers, Chaudes-Aigues, Chazelles, Clavieres, Coren, Deux-Verges, Espinasse, Faverolles, Fridefont,
Jabrun, Lieutades, Lorcieres, Loubaresse, Maurines, Mentieres, Montchamp, Rageade, Ruynes-enMargeride, Saint-Georges, Saint-Just, Saint-Marc, Saint-Martial, Saint-Remy-de-Chaudes-Aig, SaintUrcize, Soulages, Tiviers, Trinitat, Vabres, Vedrines-Saint-Loup.
— Departement Ardèche (07): 11 gemeenten: Borne, Cellier-du-Luc, Laval-d'Aurelle, Laveyrune,
Lesperon, Malarce-sur-la-Thines, Montselgues, Saint-Alban-en-Montagne, Saint-Etienne-de-Lugdares,
Saint-Laurent-les-Bains, Sainte-Marguerite-Lafiger.
— Departement Haute Loire (43): 30 gemeenten: Alleyras, Ally, Arlet, Auvers, Besseyre-Saint-Mary,
Chanaleilles, Charraix, Hastel, Chazelles, Croisances, Cronce, Cubelles, Desges, Esplantas, Ferrussac,
Grezes, Langeac, Monistrol-d'Allier, Pebrac, Pinols, Prades, Saint-Austremoine, Saint-Christophed'Allier, Saint-Prejet-d'Allier, Saint-Venerand,20Saugues, Tailhac, Thoras, Vazeilles-près-Saugues,
Venteuges.
4.4. B e w i j s v a n o o r s p r o n g : Vanaf de geboorte van de dieren tot de verkoop van het vlees aan de
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— Departement Ardèche (07): 11 gemeenten: Borne, Cellier-du-Luc, Laval-d'Aurelle, Laveyrune,
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4.4. B e w i j s v a n o o r s p r o n g : Vanaf de geboorte van de dieren tot de verkoop van het vlees aan de
consument wordt het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat de herkomst van de producten traceerbaar is. De schapenhouders moeten het bedrijfsregister bijhouden en hun dieren identificeren overeenkomstig de regelgeving.
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De niet voor de BGA in aanmerking te nemen dieren worden gemerkt met een rood kruis op hun rug.
De voor de BGA in aanmerking te nemen dieren worden voorzien van een specifiek oormerk waarop
een desbetreffende vermelding is aangebracht.
Het werknummer van elk dier zorgt ervoor dat de levende dieren traceerbaar zijn.
De karkassen zijn traceerbaar aan de hand van het slachtnummer (met koppeling aan het werknummer), terwijl de deelstukken traceerbaar zijn via het nummer van de uitgesneden partij.
4.5. We r k w ij z e v o o r h e t v e r k r ij g e n v a n h e t p r o d u c t : Om „agneau de Lozère” te mogen produceren moet een schapenbedrijf daarvoor geschikt zijn gebleken.
De lammeren zijn het product van ooien van het ras Blanche du Massif Central en rammen van
hetzelfde ras. Bij de rasveredeling worden momenteel de volgende doeleinden nagestreefd: verbetering
van de eigenschappen van de moederdieren, verbetering van de eigenschappen van de melk, die van
invloed zijn op de kwaliteit en de kleur van het vet, en voorts verbetering van de vruchtbaarheid, van
de groei en vooral van de slachtkwaliteit (bevleesdheid en hoeveelheid vet).
De veebezetting blijft onder de 1,4 GVE/ha, wat neerkomt op minder dan 10 ooien per gebruikte
hectare (weiden; woeste gronden: heidevelden, bosondergroei, bergweiden).
In de stal moet er ongeveer 1,5 m2 ruimte per gevoerde ooi zijn als de stal is voorzien van traditionele
voerbakken of van transportbanden voor voerverstrekking die haaks op een centrale gang staan. Gaat
het om anders geplaatste transportbanden, dan bedraagt de vereiste oppervlakte slechts 1,3 m 2 per ooi.
Voeding van de moederdieren
De voerproductie op de herdersgronden verloopt traag als gevolg van het klimaat (koude winters, droge
zomers, enz.), wat het aanbod op en de gebruiksduur van die gronden beperkt. Daarom gebruikt de
schapenhouder nu eens meer de weiden en dan weer meer de woeste gronden, afhankelijk van het
seizoen en van de fysiologische behoeften van de dieren. Deze wisselende begrazing van weiden en
woeste gronden wordt aangevuld met de verstrekking van ander voer, namelijk voer dat afkomstig is
van niet-begraasde woeste gronden of weiden, en voorts al dan niet gedroogde voedergewassen.
De schapenhouders verbinden zich ertoe de voorkeur te geven aan zelfvoorziening wat het ruwvoer
betreft (geoogst groenvoer, beweiding). Het verbruikte ruwvoer, ook het aangekochte, is voor 100 %
afkomstig uit het BGA-gebied afgezien van de gedroogde luzerne die nodig is als aanvullende eiwitbron.
De aangekochte gedroogde luzerne echter mag niet meer dan 10 % uitmaken van het verbruikte
ruwvoer.
Voeding van de lammeren
De lammeren worden gedurende het eerste deel van hun leven uitsluitend met moedermelk gevoed. Tot
de natuurlijke spening worden zij gezoogd door hun moeder en om de lactatieperiode zo lang mogelijk
te laten duren gebeurt dat ten minste tweemaal per dag. De lammeren worden in geen geval van hun
moeder gescheiden tot het moment dat zij van het bedrijf worden afgevoerd.
Aan het einde van de opfokperiode kunnen de lammeren naast moedermelk ook aanvullend voer
krijgen dat voor ten minste 50 % uit granen en bijproducten van granen bestaat. Het aanvullend voer
maakt ten hoogste 31 % van het totale rantsoen uit en hoeft niet uit het BGA-gebied afkomstig te zijn.
Slachten en uitsnijden
De lammeren worden in het BGA-gebied geslacht. De karkassen mogen buiten het BGA-gebied worden
uitgesneden. Het vlees mag met gebruikmaking van folie worden verpakt, vacuüm of in een gemodificeerde atmosfeer.
4.6. Ve r b a n d : Het BMC-ras, een landras dat raszuiver wordt gehouden
— historisch wordt het ras Blanche du Massif Central
21 (BMC) beschouwd als een van de takken van een
grote schapenpopulatie die vroeger bekendstond onder de naam „Caussenards” en die sinds meer
dan 2 000 jaar voorkwam in de Causses, dit zijn droge gebieden met een arme bodem vol stenen
die aan het Massif Central grenzen ten zuiden en zuidwesten daarvan;
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De lammeren worden in het BGA-gebied geslacht. De karkassen mogen buiten het BGA-gebied worden
uitgesneden. Het vlees mag met gebruikmaking van folie worden verpakt, vacuüm of in een gemodificeerde atmosfeer.
4.6. Ve r b a n d : Het BMC-ras, een landras dat raszuiver wordt gehouden
— historisch wordt het ras Blanche du Massif Central (BMC) beschouwd als een van de takken van een
grote schapenpopulatie die vroeger bekendstond onder de naam „Caussenards” en die sinds meer
dan 2 000 jaar voorkwam in de Causses, dit zijn droge gebieden met een arme bodem vol stenen
die aan het Massif Central grenzen ten zuiden en zuidwesten daarvan;
— in de afgelopen decennia was de term „Blanc de Lozère” in zwang geraakt naar aanleiding van de
ontwikkeling die de populatie in het gebied Margeride had ondergaan onder invloed van fokkers die
naar zwaardere dieren streefden met gebruikmaking van materiaal uit de beste kuddes;
9.11.2007

— omdat het ras verspreid was geraakt over een veel groter gebied dan zijn bakermat, heeft het uiteinEuropese
Unie(BMC) gekregen.
NLdelijk de minder restrictievePublicatieblad
naam „Blanchevan
dude
Massif
Central”
Voordelen van het BMC-ras in het licht van het houderijsysteem: raskenmerken waardoor de schapen
bijzonder goed aan het gebied zijn aangepast
— Het BMC-ras is goed aangepast aan de uiteenlopende en soms moeilijke omstandigheden waaronder
de dieren, die vrijwel voortdurend in de open lucht verblijven, worden gehouden. Het gaat om dorre
en droge streken of berggebieden waar een meer continentaal klimaat heerst. Schapen van dit ras
kunnen de slechtste weersomstandigheden trotseren op plateaus waar zij niet kunnen schuilen. Zij
eten wat zij kunnen vinden en zijn in staat lange afstanden af te leggen om hun kostje bij elkaar te
scharrelen.
— In Lozère wordt voor de productie van lamsvlees het BMC-ras nog steeds veel meer gebruikt dan
andere vleesrassen, wat hoofdzakelijk is toe te schrijven aan het feit dat dit ras zo gehard is. De
kwaliteit van het in het BGA-gebied geproduceerde lamsvlees is, via de specifieke voeding van de
zogende ooien en van de lammeren, aan dat gebied te danken.
— Het BMC-ras is dankzij zijn duurzame eigenschappen de sterke schakel in het verband met het
gebied.
Het belang van het trekken met de kudden
— De schapenhouderij die de BGA-lammeren produceert, is gebaseerd op het trekken met de kudden.
Daarmee betreft het een zuinig houderijsysteem dat is gebaseerd op een optimaal gebruik van lokale
hulpbronnen: beweiding, het oogsten van groenvoer en het voeren van graan van het eigen bedrijf.
— Door het trekken met de kudden wordt gebruikgemaakt van specifieke gronden die zich, anders
dan arealen zoals grasland, niet of nauwelijks voor de klassieke gemechaniseerde technieken lenen,
althans niet op economisch aanvaardbare wijze. De gebruikte herdersgronden zijn niet of nauwelijks
geschikt voor begrazing door andere soorten zoals runderen.
— De specifieke kenmerken van het product „agneau de Lozère” zijn dus te danken aan de combinatie
van een hoge kwaliteit, die verband houdt met de raszuiverheid en de gevarieerde voeding van de
dieren, en een milieukwaliteit die mede is toe te schrijven aan landbouwmethoden waarbij de
natuurlijke omgeving en de voorouderlijke tradities in ere worden gehouden.
Gewaardeerd vlees
— Het BMC-ras is een landras, maar het wordt wel erkend als het beste vleesras van de Franse landrassen. Daarom worden bij de fokkerij geen kruisingen toegepast.
— Het lamsvlees „agneau de Lozère” geniet tegenwoordig een zeer grote bekendheid, zoals blijkt uit
verschillende artikelen in de algemene en de gespecialiseerde pers en uit de getuigenissen van grote
chefs (David Van Laer, Philippe Groult). Lokale restauranthouders met wereldfaam zeggen over het
lamsvlees uit Lozère dat het zijdeachtig is, een fijne en dichte textuur heeft en smaakt alsof het is
„geparfumeerd met geuren van kruiden”.
4.7. C o n t r o l e s t r u c t u u r :
Naam:

Qualisud, Organisme certificateur agréé EN 45011

Adres:

2, rue des Remparts
F-40000 Mont-de-Marsan

Tel.

(33) 558 06 15 21

Fax

(33) 558 75 13 36

E-mail: qualisud@wanadoo.fr
4.8. E t iket te r i n g : Naam van het product: „Agneau de Lozère”.
In de etikettering zal het BGA-logo of de vermelding „Indication Géographique Protégée” (beschermde
geografische aanduiding) worden gebruikt.
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Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
van
de Raad inzake
de aanvraag
bescherming
van geografische
oorsprongsbenamingen
van
Bekendmaking
van een
overeenkomstig
artikelaanduidingen
6, lid 2, van en
Verordening
(EG) nr. 510/2006
landbouwproducten
en levensmiddelen
van de Raad inzake de bescherming
van geografische
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
(2007/C 267/17)
(2007/C 267/17)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
de
Raad
(1) bezwaar verleent
aan te tekenen
de grond
aanvraag.
moeten de
Commissie
bereiken
Deze
bekendmaking
het rechttegen
om op
van Bezwaarschriften
artikel 7 van Verordening
(EG)
nr. 510/2006
van
binnen
rekenen
vanaf tegen
de datum
van deze bekendmaking.
de Raadzes
(1) maanden
bezwaar teaan
te tekenen
de aanvraag.
Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
SAMENVATTING
SAMENVATTING
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
„MAZAPÁN DE TOLEDO”
„MAZAPÁN DE TOLEDO”
EG-nummer: ES/PGI/005/0291/14.05.2003
EG-nummer: ES/PGI/005/0291/14.05.2003
BOB ( ) BGA ( X )
BOB ( ) BGA ( X )
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
1.
1.

Bevoegde dienst van de lidstaat:
Bevoegde dienst van de lidstaat:
Naam: Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General
Industria Agroalimentaria
y Alimentación.
Subsecretaría
de Agricultura,
Pesca y AlimentaNaam: de
Subdirección
General de Calidad
Agroalimentaria
y Agricultura
Ecológica. Dirección
General
ción
del Ministerio
de Agricultura,
Pesca y Alimentación
de Industria
Agroalimentaria
y Alimentación.
Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del
de Agricultura,
Pesca y Alimentación
Adres: Paseo
de Ministerio
la Infanta Isabel,
no 1
Adres:

Tel.
Tel.
Fax

2.
2.

E-28071
Madrid
Paseo de la
Infanta Isabel, no 1
E-28071
Madrid
(34) 913 47 53 94

(34) 913
913 47
47 54
53 10
94
(34)
Fax
(34)
913
47
54
10
E-mail: sgcaproagro@mapya.es
E-mail: sgcaproagro@mapya.es
Aanvragende groepering:
Aanvragende groepering:
Naam:
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Mazapán de Toledo
Naam:
Consejo
Adres:
Paseo
de Regulador
Recaredo, de
no 1la Indicación Geográfica Protegida Mazapán de Toledo
Adres:

Tel.
Tel.
Fax

Fax
E-mail:
E-mail:
Samenstelling:
3.
3.
4.
4.
4.1.
4.1.
4.2.
4.2.

E-45002
Toledo no 1
Paseo de Recaredo,
E-45002
Toledo
(34) 925 22
87 10

(34) 925
925 21
22 18
87 12
10
(34)
(34)
925
21
18
12
—

—
Producenten/verwerkers
( X ) Andere samenstelling ( )
Samenstelling: Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )
Productcategorie:
Productcategorie:
Categorie 2.4: Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
Categorie 2.4: Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
Overzicht van het productdossier:
Overzicht van het productdossier:
(samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)
(samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)
N a a m : „Mazapán de Toledo”.
N a a m : „Mazapán de Toledo”.
B es ch r i jv i n g : „Mazapán de Toledo” is de fijne, compacte massa die ontstaat na vermenging van
onverwerkte,
en gemalen
amandelen
suiker
of suikers.
Bes ch r i jv i n gepelde
g : „Mazapán
de Toledo”
is demet
fijne,
compacte
massa die ontstaat na vermenging van
onverwerkte, gepelde en gemalen amandelen met suiker of suikers.
Hoofdingrediënt van „Mazapán de Toledo” zijn de amandelen, die minimaal 50 % van het totale
gewicht
moeten van
uitmaken.
De amandelen
bereiding die
van minimaal
„Mazapán50de %Toledo”
Hoofdingrediënt
„Mazapán
de Toledo” die
zijnbijde deamandelen,
van hetworden
totale
gebruikt,
zijn gepelde
amandelen
van zoete variëteiten,
met een vetgehalte
van tendeminste
50 worden
%. Als
gewicht moeten
uitmaken.
De amandelen
die bij de bereiding
van „Mazapán
Toledo”
gevolg
vereiste
minimumpercentage
amandelenmet
eneen
hetvetgehalte
minimumvetgehalte
daarvan,
gebruikt,van
zijnhetgepelde
amandelen
van zoete variëteiten,
van ten minste
50 %.moet
Als
„Mazapán
Toledo”
derhalve
een vetgehalte hebben
van minimaal
26 %.
gevolg vandehet
vereiste
minimumpercentage
amandelen
en het minimumvetgehalte
daarvan, moet
„Mazapán de Toledo” derhalve een vetgehalte hebben van minimaal 26 %.

(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
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De beoordeling van de organoleptische kenmerken van het product vindt plaats aan de hand van een
speciale proeftest. Vooral de volgende twee aspecten worden gecontroleerd:
— de geur- en smaakervaring: deze test staat voor 66,5 % van het totale puntenaantal;
— de textuur: het resterende percentage is gereserveerd voor de appreciatie van andere zintuiglijke
gewaarwordingen in de mond.
De producten die met de benaming geografische aanduiding „Mazapán de Toledo” in de handel worden
gebracht moeten ten minste 48 punten halen en mogen voor geen enkele parameter van de verschillende onderdelen van de proeftest als „ontoereikend” of „af te wijzen” worden gequoteerd.
4.3. G eogr a f i s ch g e b i e d : de provincie Toledo.
4.4. B ew ij s v a n o o r s p r o n g : De oorsprong van het woord „mazapán” (marsepein) is hoogstwaarschijnlijk te vinden in het Arabisch dat in al Andalus werd gesproken tijdens de Middeleeuwse periode waarin
verschillende rassen en culturen in de centrale en zuidelijke gebieden van het Iberisch schiereiland
samenleefden.
Na het einde van de Arabische overheersing bleef men in de stad Toledo, zowel in kloosters als in
bedrijven, dit product bereiden. Tot vandaag zijn de lokale en provinciale producenten ononderbroken
ambachtelijk marsepein blijven vervaardigen en hebben zij daarbij een schat aan kennis en ervaring
opgedaan.
Om de consument te garanderen dat het echt om „Mazapán de Toledo” gaat, moeten de producten die
van de beschermde geografische aanduiding zijn voorzien, worden vervaardigd door fabrikanten die in
plaatsen binnen de provincie Toledo zijn gevestigd en die worden gecontroleerd door de in de controlestructuur ingebedde instelling voor de certificatie van het product.
4.5. We r k w i j ze v oo r h e t v e r k r i j ge n v an het product :
— vermengen van de onverwerkte, gepelde en bevochtigde amandelen met verschillende soorten
suiker of suikers;
— de amandelen die bij de bereiding van „Mazapán de Toledo” worden gebruikt, zijn gepelde amandelen van zoete variëteiten, met een vetgehalte van ten minste 50 %; gesuikerd wordt met biet- of
rietsuiker, honing, glucose, sucrose of andere natuurlijke suikers;
— zeven, kneden, verpakken.
4.6. Ve r b a n d : Hoewel suiker zich pas in de 16e eeuw over geheel Europa heeft verspreid, is het zeker dat
dit product dankzij de massale invoer uit Amerika op grote schaal werd gebruikt in al Andalus en op
Sicilië, van waaruit Castilianen, Catalanen, Portugezen en Italianen het importeerden. Suiker werd naast
honing gebruikt of verving deze zelfs bij de bereiding van heerlijke nagerechten en dranken, in sterk
verschillende combinaties.
Suiker vermengt zich met noten en gedroogde vruchten en vooral met de amandel, waardoor typisch
oosters banketbakkerswerk ontstaat, zoals marsepein uit Toledo, noga, amandelpasta, gebak met pijnboompitten, suikeramandelen en tal van andere traditionele zoeternijen waarvan het fabrieksgeheim
angstvallig wordt beschermd, hoewel uit hun naam de Arabische oorsprong blijkt, zoals bij „alajú”
(honingkoek) uit Cuenca, of de Andalusische „alfajor” (kruidkoek) („gevuld”, alhashu, in het Arabisch).
In Toledo werd de banketbakkerij verheven tot een ware kustvorm die veel aanzien genoot en blijk gaf
van subtiliteit, harmonie en vindingrijkheid. Hiertoe droeg de Arabische en Joodse erfenis bij, samen
met het goede werk van de kloosternonnen en het indrukwekkende vakmanschap van hun suikerbakkers. Het prestige en de roem van de Toledaanse lekkernijen — zonder twijfel de belangrijkste culinaire
bijdrage — waren enorm. Karel V — en later zijn zoon Filips II — liet zich vanuit zijn toevluchtsoord
Yuste marsepein en andere lekkernijen bezorgen die in de keizerstad werden gemaakt. De Toledaanse
lekkernijen uit die tijd werden vanwege hun verscheidenheid, originaliteit en verfijning als de beste van
Europa beschouwd. De hoeveelheid recepten was onuitputtelijk.
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Het eerste marsepeinrecept is teruggevonden is het kookboek „Libro de guisados, manjares y potajes” van
de kok Ruperto de Nola. De eerste druk van dit boek in het Spaans dateert uit het jaar 1525, een jaar
waarin Karel V een bezoek heeft gebracht aan Toledo, tevens de plaats waar het boek werd gedrukt.

Bij besluit van koning Filips III uit 1615 werd de Ordenanza del Gremio de Confiteros de Toledo goedgekeurd; in artikel 10 van dit reglement voor banketbakkers wordt met de volgende woorden verwezen
naar de vervaardiging van marsepein: „marsepein moet worden vervaardigd uit amandelen uit Valencia
en witte suiker en uit geen enkele andere grondstof; hij die dit reglement overtreedt, wordt bestraft met
een boete van duizend maravedi's”.

Daarnaast blijkt uit talrijke historische, literaire en journalistieke teksten dat marsepein op traditionele,
getrouwe en onveranderde wijze in diverse plaatsen binnen de provincie Toledo is vervaardigd.

De reputatie van „Mazapán de Toledo” wordt bekrachtigd door een overvloed aan historische, literaire
en journalistieke teksten, waarin de vermelding van de lekkernij steeds gebonden blijkt aan de naam
van die provincie.

— Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882). In zijn boek „Escenas matritenses” (Scènes uit Madrid)
schrijft hij marsepein als een „kunstwerk van vindingrijkheid” („Welk offer kan ik brengen aan de
maagd van mijn eerste liefdes dat gevoeligheid en delicatesse op het hoogste niveau met elkaar
verenigt? „Een doos marsepein uit Toledo”, roep ik enthousiast uit terwijl ik ze op tafel zet”).

— Concepción Arenal (1820-1923) draagt één van haar gedichten op aan een kerstgeschenk. „Valencia
en Murcia brengen een eerbetoon en offer met karren vol limoenen, sinaasappelen, dadels, druiven en
gedroogde vijgen. Alicante en Jijona sturen zachte en harde noga die in hun pracht de marsepein uit Toledo in
de schaduw stelt. Uit Malaga zijn er rozijnen”.

— Leopoldo Alas Ureña (Clarín) (1852-1901). In een artikel in het tijdschrift „Museum” geeft de
auteur van La Regenta commentaar op een aantal werken van Emilia Pardo Bazán: „Al deze liefdes
geven de lezer een gevoel de hele dag gedroogde eierdraden te kauwen, of marsepein uit Toledo die naar de
doos smaakt, of oude beschuit …”.

— Enrique Gaspar (1842-1902). In zijn operette „De wilde stam” die op 23 mei 1901 wordt opgevoerd. Kinderen in een klas „zingen” de tafels van vermenigvuldiging en de leraar besluit een
„uitstapje te maken in de politiekfysieke, industriële en landbouwgeografie” van het schiereiland. De leerlingen verbinden elke stad met het bekendste plaatselijke product: „In Gijón krijg je cider, in Toledo
marsepein”.

— Benito Pérez Galdos (1843-1920) bracht veel tijd door in Toledo, dat het decor vormt voor een
aantal van zijn romans. In „El Audaz” (De Branie) komen twee vermeldingen van de marsepein uit
Toledo voor. In „Fortunata en Jacinta” wordt deze marsepein herhaaldelijk genoemd in verband met
de voorbereidingen voor Kerstmis. De reputatie en de bekendheid van „Mazapán de Toledo” leven
ook vandaag nog, getuige de talrijke feesten, artikelen in verschillende communicatiemedia en prestigieuze gastronomische gidsen en het gebruik van het product in gerenommeerde restaurants.
„Mazapán de Toledo” krijgt dan de volgende kwalificaties mee: exquisiet, een klassieker, typisch,
alom beroemd, wijd en zijd beroemd, eerste gastronomische specialiteit. Traditioneel worden in de
uitstalramen van de bekendste Toledaanse banketbakkers gedetailleerde reproducties, religieuze of
heraldische taferelen of dagelijkse scènes, allemaal van marsepein, uitgestald. Bijgevoegd ziet u een
foto van een uitstalraam in de straat Santo Tomé de Toledo, waarin de „Puerta de los Leones” (een
van de toegangsportalen van de kathedraal van Toledo) minutieus in marsepein is gereconstrueerd.

Sinds het oorspronkelijke recept en de kennis van de ambachtslieden zich buiten de muren van de
keizerstad over de provincie Toledo verspreidden, speelt marsepein in de plaatsen waar marsepeinfabrieken zijn gevestigd, een belangrijke rol in feesten en specifieke tradities. Traditionele productiecentra
van marsepein zijn Sonseca, Gálvez, Consuegra, Fuensalida, Polán en een aantal andere dorpen.
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In prestigieuze gastronomische gidsen zijn de volgende referenties te vinden.
— Michelin-gids: „De eerste gastronomische specialiteit van Toledo is zonder twijfel de wijd en zijd
beroemde marsepein van Toledo, op basis van amandelen en suiker”.

BEDRIJFSLICHAMEN
— Campsa-gids: „Toledo kan bogen op een belangrijk museumaanbod en een heerlijke gastronomie
die nog meer te bieden heeft dan de beroemde marsepein”.

De marsepein prijkt op de dessertkaart van de meest gerenommeerde restaurants van Toledo, zoals
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ANDERE BESLUITEN

COMMISSIE
Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006
van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en
levensmiddelen
(2007/C 268/13)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 509/2006 van
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
AANVRAAG TOT REGISTRATIE VAN EEN GTS
VERORDENING (EG) Nr. 509/2006 VAN DE RAAD
„DWÓJNIAK”
EG-nummer: PL/TSG/007/036/06.09.2005
1.

Naam en adres van de aanvragende groepering
Naam:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo — Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adres:

ul. Czackiego 3/6
PL-00-043 Warszawa

Tel.

(48-22) 828 27 21

E-mailadres: krwim@sitspoz.pl
2.

Lidstaat of derde land
Polen

3.

Productdossier

3.1. Benaming waarvoor de registratie wordt aangevraagd
„Dwójniak”
Als het product op de markt wordt gebracht, mag het etiket de volgende informatie bevatten: „miód
pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (volgens een oude Poolse traditie geproduceerde
mede). Deze informatie moet in de andere officiële talen worden vertaald.
3.2. De benaming
is zelf specifiek
brengt de specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel tot uitdrukking
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.
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De naam „dwójniak” is afgeleid van het getal „2” (PL: „dwa”) en houdt rechtstreeks verband met de in
het verleden bepaalde samenstelling en bereidingswijze van „dwójniak” — de verhouding tussen honing
en water in de most voor de medebereiding is één deel honing op één deel water. De naam brengt
daarom de specificiteit van het product tot uitdrukking. Omdat de term „dwójniak” uitsluitend wordt
gebruikt om een specifieke soort van mede aan te duiden, moet die naam ook worden beschouwd als
zelf specifiek.
3.3. Aanvraag tot registratie met of zonder reservering overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 509/2006
Registratie met reservering van de benaming
Registratie zonder reservering van de benaming
3.4. Productcategorie
Categorie 1.8 — Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten
3.5. Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel waarvoor de in punt 3.1 vermelde benaming geldt
„Dwójniak” is een mede (of honingwijn), een heldere drank die is bereid door vergisting van honingmost en wordt gekenmerkt door een karakteristiek honingaroma en de smaak van de gebruikte
grondstof.
De smaak van „dwójniak” kan worden verrijkt door de smaak van de gebruikte specerijen. De kleur van
„dwójniak” varieert van goudkleurig tot donker amberkleurig afhankelijk van de soort honing die voor
de productie ervan is gebruikt.
De voor „dwójniak” typische fysisch-chemische indicatoren zijn:
— alcoholgehalte: 15-18 % vol;
— reducerende suikers na inversie: 175-230 g/l;
— totaal zuurgehalte, uitgedrukt in appelzuur: 3,5-8 g/l;
— gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in azijnzuur: ten hoogste 1,4 g/l;
— som van totaal suikergehalte (g) en werkelijk alcoholgehalte (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten
minste 490;
— suikervrij extract: niet minder dan:
— 25 g/l;
— 30 g/l in het geval van vruchtenmede (melomel);
— asgehalte: ten minste 1,3 g/l — in het geval van vruchtenmede.
Bij de productie van „dwójniak” is het gebruik van bewaarmiddelen, stabilisatoren en kunstmatige kleuren smaakstoffen verboden.
3.6. Beschrijving van de methode waarmee het landbouwproduct of het levensmiddel met de in punt 3.1 vermelde
benaming wordt geproduceerd
Gr ond s t o f fe n
— natuurhoning met de volgende parameters:
— watergehalte: ten hoogste 20 massaprocenten;
— gehalte aan reducerende suikers: ten minste 70 massaprocenten;
— gecombineerd sucrose- en melezitosegehalte: ten hoogste 5 massaprocenten;
— totaal zuurgehalte — voor neutralisering benodigde NaOH-oplossing (1 mol/liter) per 100 g
honing: binnen de bandbreedte 1-5 ml;
— gehalte aan 5-hydroxy-methyl-furfurol (HMF): ten hoogste 4,0 mg per 100 g honing;
— gist voor medebereiding tot een hoge vergistingsgraad — m.a.w. gist die geschikt is om in de most
waaraan deze is toegevoegd, een hoog percentage van de aanwezige suikers in alcohol om te zetten;
— kruiden en specerijen: kruidnagel, kaneel, nootmuskaat of gember;
— natuurlijke vruchtensappen of verse vruchten;
— ethylalcohol uit landbouwproducten (eventueel).
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P r odu c t i e m e t h o d e
Stadium 1
De honingmost wordt gekookt bij een temperatuur van 95-105 °C. Voor „dwójniak” is de vereiste
verhouding tussen honing en water in het eindproduct één deel honing op één deel water (of met
vruchtensap vermengd water). Omdat de gist bij die suikerconcentratie niet werkzaam is, wordt een
most bereid die bestaat uit één deel honing op twee delen water en waaraan kruiden of specerijen
kunnen zijn toegevoegd. In het geval van vruchtenmede moet ten minste 30 % van het water zijn
vervangen door vruchtensap. Om te komen tot de verhouding tussen honing en water die kenmerkend
is voor „dwójniak”, wordt de rest van de honing toegevoegd in het eindstadium van de gisting of tijdens
de rijping.
Aan de verhouding tussen water en honing moet strikt de hand worden gehouden en om de benodigde
suikeroplossing te verkrijgen moet een ketel worden gebruikt die is voorzien van een stoommantel. Bij
deze wijze van koken wordt karamellisering van de suikers voorkomen.

Stadium 2
De most wordt gekoeld tot 20-22 °C, de optimale temperatuur voor de vermeerdering van de gist. De
most moet worden gekoeld op de dag zelf waarop deze is geproduceerd, en de koeltijd is afhankelijk
van de efficiëntie van de koelinrichting. Door de koeling wordt de microbiologische veiligheid van de
most gegarandeerd.

Stadium 3
In een gistingstank wordt aan de most een gistoplossing toegevoegd.

Stadium 4
A. Hoofdgisting: 6-10 dagen. Door de temperatuur op maximaal 28 °C te houden wordt ervoor
gezorgd dat het gistingsproces naar behoren verloopt.
B. Nagisting: 3-6 weken. Door de nagisting worden de vereiste fysisch-chemische parameters bereikt.
In dit stadium kan de resterende hoeveelheid honing worden toegevoegd om de voor „dwójniak”
vereiste verhouding te realiseren.

Stadium 5
De gegiste most moet worden geklaard.
Nadat een alcoholgehalte van ten minste 12 % vol is bereikt, moet het verkregen product voor de
rijping wordt geklaard. Dit garandeert dat de mede de passende fysisch-chemische en organoleptische
eigenschappen zal hebben. Als de most na de nagisting op de gistdrab zou worden gelaten, zou de
autolyse van de gist een nadelig effect hebben op de organoleptische eigenschappen van de mede.

Stadium 6
Het product moet tijdens de rijping zo vaak als nodig is worden overgeheveld om te voorkomen dat
zich in de gistdrab ongewenste processen voordoen (autolyse van de gist). Ook mogen tijdens de rijping
behandelingen worden uitgevoerd zoals pasteurisatie en filtrering.
In dit stadium kan, als dat niet in het eindstadium van de gisting is gedaan, de resterende hoeveelheid
honing worden toegevoegd om de voor „dwójniak” vereiste verhouding te realiseren. Dit stadium is van
essentieel belang om ervoor te zorgen dat het product de juiste organoleptische eigenschappen krijgt.
De minimale rijpingstijd voor „dwójniak” bedraagt twee jaar.

29

10.11.2007

10.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Stadium 7
In het stadium van het op smaak brengen (aanpassing van de samenstelling) gaat het erom een
eindproduct te bereiden dat de voor „dwójniak” passende organoleptische en fysisch-chemische
eigenschappen bezit zoals aangegeven in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het
levensmiddel. Om ervoor te zorgen dat de vereiste waarden worden bereikt, kunnen de organoleptische
en fysisch-chemische eigenschappen worden gecorrigeerd door:
— honing toe te voegen om de mede zoeter te maken;
— kruiden en specerijen toe te voegen;
— ethylalcohol uit landbouwproducten toe te voegen.
Doel van dit stadium is een product te verkrijgen met de voor „dwójniak” karakteristieke geur en
smaak.

Stadium 8
Bij een temperatuur van of 18-25 °C wordt het product in de individuele recipiënten gedaan. Aanbevolen wordt om voor „dwójniak” traditionele verpakkingen te gebruiken zoals: mandflessen, keramische
recipiënten of eikenhouten vaten.
3.7. Specificiteit van het landbouwproduct of het levensmiddel
De specificiteit van „dwójniak” is te danken aan:
— de bereiding van de most (samenstelling en verhouding tussen de grondstoffen);
— de rijping;
— de fysisch-chemische en organoleptische eigenschappen.
Ber eid i n g v a n d e m o s t ( s a m e n s te l ling en verhouding tussen de grondstoffen)
De specificiteit van „dwójniak” is vooral te danken aan het feit dat strikt de hand wordt gehouden aan
de vastgestelde verhouding tussen honing en water: één deel honing op één deel water. Deze verhouding is de bepalende factor die „dwójniak” zijn unieke eigenschappen verleent.

Rijpin g
Zoals uit de oude, traditionele Poolse receptuur blijkt, is het karakter van dergelijke producten afhankelijk van de tijd dat zij hebben gerijpt. In het geval van „dwójniak” bedraagt deze rijpingstijd ten minste
twee jaar.

F y s is c h - ch e m i s c he e n o r g a n o l e pt ische kenmerken
Een correcte uitvoering van alle in het productdossier beschreven productiestadia zorgt ervoor dat een
product met een unieke smaak en aroma wordt verkregen. De unieke smaak en geur van „dwójniak”
zijn het resultaat van een passend suiker- en alcoholgehalte:
— reducerende suikers na inversie: 175-230 g/l;
— som van totaal suikergehalte (g) en werkelijk alcoholgehalte (in % vol), vermenigvuldigd met 18: ten
minste 490;
— alcoholgehalte: 15-18 % vol.
Als gevolg van de strikt vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten die bij de productie van „dwójniak” worden gebruikt, bezit dit product een enigszins stroperige en dikvloeibare consistentie die
typisch is en het van andere soorten mede onderscheidt.
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3.8. Traditioneel karakter van het landbouwproduct of het levensmiddel
Tr a dit i o n e l e p r o d u c t i e m e t h o d e
Al meer dan duizend jaar worden in Polen allerlei soorten mede geproduceerd. Die verscheidenheid is
ontstaan door de ontwikkeling en de verbetering van de productiemethode in de loop der eeuwen. De
geschiedenis van de productie van mede gaat terug tot het begin van de staatsvorming in Polen. In 966
schreef de Spaanse diplomaat, handelaar en reiziger Ibrahim ibn Yaqub het volgende: „In het land van
Mieszko I is naast voedsel, vlees en akkerland ook mede in overvloed te vinden, zo worden de Slavische
wijnen en sterke dranken genoemd”. (Mieszko I was de eerste historische koning van Polen). De
kronieken van Gallus Anonymus, die omstreeks de overgang van de 11e naar de 12e eeuw de Poolse
geschiedenis heeft opgetekend, bevat eveneens talrijke verwijzingen naar de productie van mede.
Het Poolse nationale epos „Pan Tadeusz” van Adam Mickiewicz, dat het verhaal van de adel in 1811
en 1812 vertelt, verschaft heel wat informatie over de productie en het verbruik van mede en over de
verschillende soorten mede. Vermeldingen van mede zijn ook te vinden in de gedichten van Tomasz
Zan (1796-1855) en in de trilogie van Henryk Sienkiewicz waarin de gebeurtenissen in Polen in de
17e eeuw worden beschreven („Ogniem i mieczem”, gepubliceerd in 1884, „Potop”, gepubliceerd in 1886,
en „Pan Wołodyjowski”, gepubliceerd in 1887 en 1888).
Bronnenmateriaal dat de Poolse culinaire tradities van de 17e en de 18e eeuw beschrijft, bevat niet
alleen algemene verwijzingen naar mede, maar ook verwijzingen naar verschillende soorten mede.
Afhankelijk van de productiemethode werden deze respectievelijk „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en
„czwórniak” genoemd, waarbij de verschillen betrekking hadden op de verhouding tussen honing en
water of sap en de rijpingstijd. De productietechniek voor „dwójniak” wordt, afgezien van geringe
aanpassingen, al eeuwenlang gebruikt.

Tr a dit i o n e l e s a m e n s t e l l i n g
De traditionele indeling van de soorten mede in „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” en „czwórniak”
bestaat in Polen dus al eeuwenlang en is tot op de dag van vandaag bekend bij de consumenten. Na de
tweede wereldoorlog zijn pogingen ondernomen om die indeling in vier categorieën te reguleren.
Uiteindelijk is een en ander in 1948 in het Poolse recht vastgelegd door middel van de wet op de
productie van wijn, wijnmost en mede en op de handel in dergelijke producten (staatsblad van de Republiek Polen van 18 november 1948). Die wet bevat regels voor de productie van mede, waarbij de
verhouding tussen honing en water en de technologische eisen zijn gespecificeerd. De verhouding
tussen honing en water voor „dwójniak” is als volgt bepaald: „Alleen mede die is geproduceerd met
behulp van één deel natuurhoning op één deel water, mag „dwójniak” worden genoemd”.

3.9. Minimumeisen en procedures voor de controle van de specificiteit
De verplichte controles betreffen:
— de inachtneming van de vastgestelde verhouding tussen de ingrediënten in de honingmost;
— de inachtneming van de duur van de rijpingstijd;
— de organoleptische eigenschappen van het eindproduct (smaak, geur, kleur, helderheid);
— de fysisch-chemische indicatoren van het eindproduct: alcoholgehalte, totaal suikergehalte, gehalte
aan reducerende suikers na inversie, totaal zuurgehalte, gehalte aan vluchtige zuren, suikervrij
extract en, in het geval van vruchtenmede, asgehalte — de waarden moeten in overeenstemming
zijn met de in punt 3.5 van het productdossier vermelde waarden.
De verplichte controles worden ten minste éénmaal per jaar verricht.
Aanbevolen wordt ook controles te verrichten tijdens de hierna genoemde productiestadia. Het is niet
verplicht in die productiestadia controles te verrichten, maar het wordt aangeraden omdat dergelijke
controles mogelijke fouten in de verschillende productiestadia helpen te voorkomen.
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Stadium 4

Gedurende het gistingsproces dienen regelmatig laboratoriumtests te worden uitgevoerd naar de orgaBekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG)
noleptische eigenschappen (smaak en geur) en naar fysisch-chemische parameters zoals het alcoholnr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbegehalte en het gehalte aan tijdens de alcoholische gisting aan verandering onderhevige suikers.
namingen van landbouwproducten en levensmiddelen
Stadium 6

(2007/C 268/14)
Tijdens de rijping dienen regelmatig controles te worden verricht met betrekking tot de elementaire
organoleptische eigenschappen van het product en fysisch-chemische indicatoren zoals het alcoholDeze gehalte,
bekendmaking
verleent
het recht
op grond
van artikel
van Verordening
(EG)
nr. 510/2006 van
het totale
suikergehalte,
hetom
totale
zuurgehalte
en het7gehalte
aan vluchtige
zuren.
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
Stadium 8
Voor het bottelen dienen controles te worden verricht met betrekking tot de verschillende fysisch-chemische en organoleptische parameters dieSAMENVATTING
zijn genoemd in punt 3.5 — Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel.
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
4. Autoriteiten of organen die de naleving van het productdossier controleren
„AFUEGA'L PITU”
4.1. Naam en adres
EG-nummer:
Naam:
Główny Inspektorat
JakościES/PDO/005/0307/20.08.2003
Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych
Adres:

ul. Wspólna 30
PL-00-930 Warszawa

BOB ( X ) BGA ( )

Deze Tel.
samenvatting (48-22)
bevat de623
belangrijkste
29 00 gegevens uit het productdossier ter informatie.
1.

Fax
(48-22) 623 29 98
Bevoegde dienst —
van de lidstaat:
E-mailadres:

Naam:
Subdirección General
de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General
Openbaar
Particulier
de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
4.2. Specifieke de
taken
van de autoriteit of het orgaan
España
Adres:
Infanta Isabel,
1
De
bovengenoemde
controleautoriteit
is verantwoordelijk voor de controle met betrekking tot het
E-28071 Madrid
gehele
productdossier.
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Tel.
(34) 91 347 53 94
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Fax
(34) 91 347 54 10
Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG)
E-mail:
sgcaproagro@mapya.es
nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
2. Aanvragende groepering:
(2007/C 268/14)
Naam:
Quesería La Borbolla, C.B. y otros
La Borbolla,
9
Deze Adres:
bekendmaking verleent
het recht
om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
E-33820
Grado
1
de Raad ( ) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen
rekenen
vanaf
de datum van deze bekendmaking.
Tel.zes maanden te
(34)
985 75
08 10
Fax

(34) 985 75 08 10

E-mail:

queseríalaborbolla@hotmail.com
SAMENVATTING
Samenstelling: Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
3.

Productcategorie:
Categorie 1.3 — Kaas

„AFUEGA'L PITU”
EG-nummer: ES/PDO/005/0307/20.08.2003

BOB ( X ) BGA ( )
Overzicht van het productdossier:
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.

4.

4.1. N a a m v a n h e t p r o d u c t : „Afuega'l Pitu”.
1. Bevoegde dienst van de lidstaat:
4.2. B e s c h r i j v i n g : Dit is een verse of gerijpte vette kaas die met volle, gepasteuriseerde koeienmelk is
bereid, bestaat uit een zachte massa en wordt verkregen door stremming van de melk. De kaas heeft
Naam:
General de rood
Calidad
Agricultura
Ecológica.
Dirección General
een
witteSubdirección
kleur of is oranjeachtig
als Agroalimentaria
er paprikapoederyaan
is toegevoegd.
In tegenstelling
tot wat
de
Industria
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y
Alimentación.
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
Alimentación
hierboven is gezegd, is pasteurisatie van de melk voor kaas met een rijpingsperiode van y60
dagen geen
de España
absolute eis.
Adres: Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid
(1) PB L 93 van 31.3.2006,
blz. 12.
Tel.

(34) 91 347 53 94

Fax

(34) 91 347 54 10

E-mail: sgcaproagro@mapya.es
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1.

Bevoegde dienst van de lidstaat:
Naam:

Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General
de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de España

Adres:

Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

Tel.

(34) 91 347 53 94

Fax

(34) 91 347 54 10

E-mail: sgcaproagro@mapya.es
2.

Aanvragende groepering:
Naam:

Quesería La Borbolla, C.B. y otros

Adres:

La Borbolla, 9
E-33820 Grado

Tel.

(34) 985 75 08 10

Fax

(34) 985 75 08 10

E-mail:

queseríalaborbolla@hotmail.com

Samenstelling: Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )
3.

Productcategorie:
Categorie 1.3 — Kaas

4.

Overzicht van het productdossier:
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1. N a a m v a n h e t p r o d u c t : „Afuega'l Pitu”.
4.2. B e s c h r i j v i n g : Dit is een verse of gerijpte vette kaas die met volle, gepasteuriseerde koeienmelk is
bereid, bestaat uit een zachte massa en wordt verkregen door stremming van de melk. De kaas heeft
een witte kleur of is oranjeachtig rood als er paprikapoeder aan is toegevoegd. In tegenstelling tot wat
hierboven is gezegd, is pasteurisatie van de melk voor kaas met een rijpingsperiode van 60 dagen geen
10.11.2007
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absolute
eis.
de vorm
van een afgeknotte kegel of een courgette, weegt tussen 200 en 600 g, is tussen
(1) PBDe
L 93kaas
van heeft
31.3.2006,
blz. 12.

ca. 5 en 12 cm hoog, heeft onderaan een doormeter tussen 8 en 14 cm en een natuurlijke korst
waarvan de stevigheid variabel is, afhankelijk van de rijpingsgraad en de toevoeging van paprikapoeder.
Er bestaan vier traditionele benamingen voor evenveel soorten van deze kaas die uiteindelijk alle vier
vergelijkbare kenmerken hebben:
— atroncau blancu: vorm afgeknotte kegel, niet omgeroerd, kleur wit;
— atroncau roxu: vorm afgeknotte kegel, omgeroerd, kleur oranjeachtig rood;
— trapu blancu: vorm courgette, omgeroerd, kleur wit;
— trapu roxu: vorm courgette, omgeroerd, kleur oranjeachtig rood.
Wat de chemische kenmerken betreft, heeft deze kaas een minimumgehalte aan droge stof van 30 %,
een minimaal vet- en eiwitgehalte van de droge stof van respectievelijk 45 % en 35 % en een
pH-waarde tussen 4,1 en 5.

De kaas heeft een witte tot — voor de rijpere soorten — gelige kleur of is oranjeachtig rood als paprikapoeder is toegevoegd. De smaak van de kaas is enigszins zuur, niet of weinig zout, romig en tamelijk
droog; in de rode kaas is de smaak sterker en pikanter. De geur is zacht en wordt sterker naarmate de
rijping vordert. De kaasmassa is min of meer zacht, tot harder voor de rijpere soorten.
4.3. G e o g r a f i s c h g e b i e d : Het afgebakende gebied dat de beschermde oorsprongsbenaming „Afuega'l
Pitu” voor deze soorten van kaas mag voeren, bestaat uit de volgende gemeenten: Morcín, Riosa, Santo
Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón en
Soto del Barco. Alle verwerkingsfasen, inclusief de rijping en de productie van de als grondstof
gebruikte melk, vinden in dit gebied plaats.
4.4. B e w i j s v a n d e o o r s p r o n g : Het certificeringsproces bestaat in het verrichten van visuele inspecties,
het onderzoeken van documenten en het nemen van productmonsters. De beschermde oorsprongsbenaming „Afuega'l Pitu” mag alleen worden gebruikt voor kazen die zijn bereid uit melk afkomstig van
geregistreerde veehouderijen. Bovendien moeten de33
kazen zijn geproduceerd in de kaasmakerijen die bij
de Consejo Regulador staan ingeschreven, overeenkomstig de in dit document, het reglement van de
beschermde oorsprongsbenaming en het handboek inzake kwaliteit en procedures beschreven voorwaarden, en moeten zij overeenkomstig de vastgestelde controles zijn geïnspecteerd en gecertificeerd
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Pitu” voor deze soorten van kaas mag voeren, bestaat uit de volgende gemeenten: Morcín, Riosa, Santo
Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón en
Soto del Barco. Alle verwerkingsfasen, inclusief de rijping en de productie van de als grondstof
gebruikte melk, vinden in dit gebied plaats.
4.4. B e w i j s v a n d e o o r s p r o n g : Het certificeringsproces bestaat in het verrichten van visuele inspecties,
het onderzoeken van documenten en het nemen van productmonsters. De beschermde oorsprongsbenaming „Afuega'l Pitu” mag alleen worden gebruikt voor kazen die zijn bereid uit melk afkomstig van
geregistreerde veehouderijen. Bovendien moeten de kazen zijn geproduceerd in de kaasmakerijen die bij
de Consejo Regulador staan ingeschreven, overeenkomstig de in dit document, het reglement van de
beschermde oorsprongsbenaming en het handboek inzake kwaliteit en procedures beschreven voorwaarden, en moeten zij overeenkomstig de vastgestelde controles zijn geïnspecteerd en gecertificeerd
door technisch personeel van de Consejo Regulador.
De kazen die de certificering verkrijgen, worden voorzien van een genummerd contra-etiket met het
logo van de beschermde oorsprongsbenaming „Afuega'l Pitu”, dat door de Consejo Regulador ter
beschikking wordt gesteld.
4.5. We r k w ij z e v o o r h e t v e r k r i j ge n v a n h e t p r o d u c t : De melk die voor de bereiding van de
beschermde kazen wordt gebruikt, is afkomstig van Friese koeien en koeien van het ras Asturiana de
los Valles of van kruisingen tussen beide rassen en moet geproduceerd zijn in hygiënische omstandigheden met inachtneming van de geldende wetgeving.
Traditiegetrouw bestaat het voeder van het melkvee uit wat de dieren het hele jaar op de weiden vinden,
aangevuld met op het eigen bedrijf geproduceerd vers gras, hooi en silovoeder.
De dieren verblijven het grootste deel van de dag op de weide, worden bij het vallen van de avond
gemolken en blijven dan op stal tot na de eerste melking 's ochtends. Tijdens het melken wordt het
voeder aangevuld met op het eigen bedrijf verkregen vers voeder, hooi, silovoer en af en toe kleine
hoeveelheden graan- en peulvruchtenconcentraat wanneer de weersomstandigheden slecht zijn.
In de wrongelbak wordt een kleine hoeveelheid vloeibaar stremsel toegevoegd, en melkfermenten
wanneer het gepasteuriseerde melk betreft. De temperatuur in de wrongelbak bedraagt tussen 22
en 32 °C. De coagulatietijd bedraagt 15 tot 20 uur.
Na de coagulatie van de koeienmelk wordt de wrongel in geperforeerde, voor levensmiddelen geschikte
kunststofvormen overgebracht om gedurende ca. 12 uur uit te lekken.
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De gedeeltelijk uitgelekte wrongel wordt vervolgens naar een kleinere vorm overgebracht en van deze
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om zout op het oppervlak van de kaas aan te brengen. Na verloop
van twaalf uur wordt de kaas uit de vorm gehaald en op geperforeerde platen gelegd om hem definitief
van de
Unie
10.11.2007
te NL
laten uitlekken. Na dit procesPublicatieblad
gaat de kaas naar
de Europese
rijpingskamer.
Voor de kazen die uit een omgeroerde massa worden bereid, vindt het uitlekken plaats in kunststofbakken van een groter formaat, met behulp van kaasdoek. Na ongeveer vierentwintig uur gaat de massa
naar de kneedmachine. Tijdens het omroeren wordt zout toegevoegd. Voor „trapu roxu” wordt naast
zout ook paprikapoeder in het mengsel geroerd in een verhouding van 1/100. Later wordt de omgeroerde massa, met of zonder paprikapoeder, naar vormen en/of kaasdoeken overgebracht, waar zij nog
eens vierentwintig uur kan uitlekken.
Afhankelijk van de rijpingstijd, die voor verse kaas korter is dan voor de gerijpte soort, duurt het
verblijf in de rijpingskamers tussen vijf en zestig dagen.
De kaas wordt in een toegestane en met een etiket voorziene verpakking bij een temperatuur tussen 4
en 10 °C in koelruimten bewaard tot het moment van verkoop.
4.6. Ve r b a n d :
Historisch verband
Eerdere getuigenissen ontbreken, maar de „Afuega'l Pitu” verschijnt in geschreven documenten zeker al
sedert de 18e eeuw als middel om belasting te betalen, hoewel hij tot de 19e eeuw quesu de puñu of
Afueg'l Pitu wordt genoemd. Aan het eind van de 19e eeuw noemt Félix Aramburu y Zuloaga hem „de
oorspronkelijke puñu- of afuegakaas die in bijna alle gemeenten van Asturië bekend is”. Ongeveer in
dezelfde periode wordt in het boek Asturias van Octavio Bellmunt en Fermín Canella gewezen op de
verspreiding van deze kazen en worden zij genoemd als „bekende kazen die overal afuega el pitu heten
of met andere namen worden aangeduid”.
Een afgebakend productiegebied wordt in deze bibliografische referenties niet genoemd, wellicht omdat
de kaas in een groot aantal gemeenten werd geproduceerd. Meer recente documenten, de volkskennis
en het register van de eerste bedrijven die deze kaas verwerkten, geven wel uitsluitsel over het precieze
productiegebied.
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De etymologie van deze kaasbenaming blijft onzeker. Letterlijk betekent „Afuega'l Pitu” in het Spaans
„ahogar el pollo” (de kip wurgen), een eigenaardige naam waarvoor tal van betekenissen zijn gezocht.
Vanaf de toespeling op het dichtbinden van de hals van de zak waarin de kaas uitlekt, tot de problemen

Een afgebakend productiegebied wordt in deze bibliografische referenties niet genoemd, wellicht omdat
de kaas in een groot aantal gemeenten werd geproduceerd. Meer recente documenten, de volkskennis
en het register van de eerste bedrijven die deze kaas verwerkten, geven wel uitsluitsel over het precieze
productiegebied.
De etymologie van deze kaasbenaming blijft onzeker. Letterlijk betekent „Afuega'l Pitu” in het Spaans
„ahogar el pollo” (de kip wurgen), een eigenaardige naam waarvoor tal van betekenissen zijn gezocht.
Vanaf de toespeling op het dichtbinden van de hals van de zak waarin de kaas uitlekt, tot de problemen
die hij in sommige gevallen kan opleveren wanneer hij is ingeslikt, tot aan de versie dat hij traditioneel
als kippenvoer werd gebruikt.
In de districten langs de oevers van de Narcea en de Nalón, waar deze kazen het meest voorkomen,
was onder de naam Afuega'l Pitu een reeks kazen bekend met tamelijk heterogene kenmerken en eigenaardigheden, zowel wat rijpingsperiode als wat smaak betreft.
Uiteindelijk bleven vier soorten met evenveel traditionele benamingen over, met het gebruik van
paprikapoeder en de vorm (courgette of afgeknotte kegel) als enige verschilpunten.

Natuurlijk verband
Het afgebakende gebied heeft een zeeklimaat met het hele jaar door overvloedige en zachte neerslag,
gematigde zonneschijn en veel bewolking. Deze omstandigheden hebben een invloed op het voeder en
dus ook op de melkproductie van het vee en het eindproduct:
— zij zijn bevorderlijk voor de snelle ontwikkeling van de hoogwaardige weidesoorten die in het rijke
natuurlijke grasland van het gebied voorkomen en die bijgevolg als voorraad kunnen dienen
om naast het op vers voeder gebaseerde dieet te worden vervoederd in tijden met slechtere
weersomstandigheden;
— zij maken het mogelijk om een jaarlijks rotatieprogramma op te stellen dat gebaseerd is op het
gebruik van het grasland voor beweiding en/of oogst;
— zij bieden het vee de kans om nagenoeg het hele jaar in de open lucht door te brengen.
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Al deze factoren samen zorgen voor een overvloedige, hoogwaardige melkproductie met een specifieke
samenstelling, vooral op het gebied van vetzuren en organische zuren, die de kaas zijn bijzondere orgaPublicatieblad
vanendesmaak.
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qua aroma
Het klimaat werkt eveneens door in het product zelf, via het verwerkingsproces. Het product wordt in
de loop van het ambachtelijke productieproces namelijk vooral tijdens het uitlekken en vormen blootgesteld aan de omgevingsfactoren in dit zeer vochtige gebied met zijn zachte temperaturen. Daaraan, en
tevens aan het vakmanschap van de verwerkers, die het proces aan deze klimaatomstandigheden
aanpasten, ontleent de kaas zijn speciale textuur.
Algemeen gesproken kenmerkt de orografie van dit geografische gebied zich door sterk glooiende
hellingen binnen de korte afstand tussen de laaggelegen kuststrook en de waterscheiding op grote
hoogte. Meer dan de helft van het gebied ligt op meer dan 400 meter hoogte. Meer dan een vierde
daarvan zelfs hoger dan 800 meter.
Deze geografische gesteldheid is bijzonder geschikt voor de veehouderij dankzij de hoogwaardige
natuurlijke rijkdommen op de meest hellende oppervlakten die per definitie minder geëigend zijn voor
landbouwdoeleinden, en dankzij de uitgestrekte graslanden, vooral in de valleien die worden bevloeid
door de Nalón, de Narcea en hun bijrivieren.
De kaasproductie bood de veehouders in deze ooit ontoegankelijke gebieden de gelegenheid om hun
overtollige melkproductie aan de hand van spontane verzuring op een eenvoudige manier te verwerken.
De geleidelijke ontsluiting van de dorpen heeft zonder enige twijfel ook een invloed gehad op de kaasproductie, en vooral op de afzet ervan, omdat het product naar grote bevolkingscentra kon worden
vervoerd die weliswaar geografisch gezien niet ver van de productiedorpen lagen, maar vanwege de
slechte verbindingen toch uitermate moeilijk bereikbaar waren.
Een andere bepalende factor is de bodem. In het algemeen is deze licht zuur van aard (pH 6,9-6,5), met
een hoog gehalte aan organisch materiaal en een tamelijk evenwichtig stikstof-, fosfor-, magnesium- en
kaliumgehalte. Deze bodemomstandigheden zorgen voor een vrij evenwichtige en specifieke minerale
samenstelling die wellicht mede bepalend is voor het verschil tussen de weiden in het afgebakende
gebied en die in andere geografische zones.
De botanische samenstelling van de plaatselijke weidegronden laat een grote verscheidenheid zien,
omdat zij in hoofdzaak bestaan uit soorten van agronomisch belang, zoals grassen, peulvruchten, en
lipbloemigen die aan deze gronden optimale voedingskwaliteiten
voor rundvee verlenen.
35
De regelmatige en permanente beweiding op het grasland heeft een directe invloed op de bodemsamenstelling en de botanische samenstelling, aangezien het gehalte organisch materiaal mede dankzij de bijna
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een hoog gehalte aan organisch materiaal en een tamelijk evenwichtig stikstof-, fosfor-, magnesium- en
kaliumgehalte. Deze bodemomstandigheden zorgen voor een vrij evenwichtige en specifieke minerale
samenstelling die wellicht mede bepalend is voor het verschil tussen de weiden in het afgebakende
gebied en die in andere geografische zones.
De botanische samenstelling van de plaatselijke weidegronden laat een grote verscheidenheid zien,
omdat zij in hoofdzaak bestaan uit soorten van agronomisch belang, zoals grassen, peulvruchten, en
lipbloemigen die aan deze gronden optimale voedingskwaliteiten voor rundvee verlenen.
De regelmatige en permanente beweiding op het grasland heeft een directe invloed op de bodemsamenstelling en de botanische samenstelling, aangezien het gehalte organisch materiaal mede dankzij de bijna
permanente aanwezigheid van het vee op de weiden kan toenemen.
De hierboven genoemde weidesoorten zijn als gevolg van de beweidingscyclus en de zaden in de
veemest in de loop der tijden bewaard gebleven.

Menselijk verband
Vanouds zijn de landbouwbedrijven in dit gebied kleinschalige ondernemingen die probeerden met hun
teelten en de producten van hun runderen en schapen (wol) in de eigen behoeften te voorzien.
De overtollige melk werd verwerkt tot de vier hierboven genoemde soorten kaas die elk over een
bijzondere textuur en een speciale, unieke smaak beschikken. Volgens Enric Canut, een groot kenner
van Spaanse kazen, „weet elke Spanjaard, zelfs als hij de benaming afuega'l pitu nog nooit heeft gehoord,
precies wat je bedoelt als je eraan toevoegt dat deze kaas uit Asturië komt”.
De ambachtelijke traditie is tot vandaag van generatie op generatie, telkens van vrouw tot vrouw, doorgegeven, aangezien deze kaas in familiebedrijven wordt gemaakt en het meestal de vrouwen zijn die de
productie op traditionele wijze voortzetten.
Dankzij de komst van markten, vooral die van Grado, waar alle lokale kaas die niet voor eigen gebruik
bestemd was, werd aangeboden, en dankzij de geleidelijke ontsluiting van het gebied, begon het product
aan zijn opmars buiten het productiegebied en buiten Asturië.
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In de tweede helft van de vorige eeuw werd als gevolg van de Spaanse regelgeving, die het pasteuriseren
van melk oplegde voor kazen met een rijpingstijd van minder dan 60 dagen, een speciaal ferment
ontwikkeld dat het mogelijk maakt deze kaas met gepasteuriseerde melk te produceren mét behoud
van de organoleptische en reologische eigenschappen van de met rauwe melk en in gegarandeerd hygiëPublicatieblad
10.11.2007
NL omstandigheden geproduceerde
nische
kaas. van de Europese Unie
De stammen van deze specifieke schimmel zijn in staat een hoog diacetylgehalte in de gepasteuriseerde
melk te produceren. Precies dat diacetylaroma is typisch voor de wrongel van deze kaas en het
eindproduct.
Sinds 1981 wordt in Morcín de wedstrijd van de Afuega'l Pitu gehouden waarnaar alle plaatselijke
producenten komen afgezakt. Dit evenement werd opgezet door een groep jongeren, met steun van de
„Hermandad de la Probe” (vereniging voor de verdediging van het algemeen belang op verschillende
gebieden, o.a. de afzet van de plaatselijke kaasproducten), om de productie van deze toen tamelijk
onbekend kaas te bevorderen. Een en ander heeft ertoe geleid dat deze voor eigen gebruik geproduceerde kaas, die later de weg naar de markt van Grado vond, nu in tal van huiskamers en restaurants in
Asturië en heel Spanje op tafel staat en zelfs de nationale grenzen heeft overschreden.
4.7. C o n t r o l e s t r u c t u u r :
Naam:

Consejo Regulador de la DOP Afuega'l Pitu

Adres:

Polígono ind. Silvota, C/ Peñamayor, Par. 96
E-33192 Llanera

Tel.

(34) 985 26 42 00

Fax

(34) 985 26 56 82

E-mail: info@alcecalidad.com
De Consejo Regulador, het orgaan voor het certificeren van levensmiddelen, voert zijn taken uit overeenkomstig de in de norm EN 45011 vastgelegde criteria.
4.8. E t iket te r i n g : De door de beschermde oorsprongsbenaming „Afuega'l Pitu” beschermde, voor de
consumptie bestemde kaas wordt geïdentificeerd met een etiket of genummerd contra-etiket dat is
goedgekeurd, gecontroleerd en verstrekt door de Consejo Regulador, overeenkomstig de eisen die in het
kwaliteitshandboek worden beschreven. Op het etiket en het contra-etiket van de beschermde kaas
moet, naast de gegevens en eisen die in de desbetreffende wetgeving worden gevraagd resp. gesteld,
duidelijk worden vermeld „Denominación de Origen Protegida — Afuega'l Pitu”.
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Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
(2007/C 268/15)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

SAMENVATTING
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
„CHOURIÇA DOCE DE VINHAIS”
EG-nummer: PT/PGI/005/0461/20.04.2005
BOB ( ) BGA ( X )
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
1.

Bevoegde dienst van de lidstaat:
Naam:

Gabinete de Planeamento e Políticas

Adres:

Rua Padre António Vieira, n.o 1-8o
P-1099-073 Lisboa

Tel.

(351) 213 819 300

Fax

(351) 213 876 635

E-mail: gppaa@gppaa.min-agricultura.pt
2.

Groepering:
Naam:

ANCSUB — Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara

Adres:

Edifício da Casa do Povo — Largo do Toural
P-5320-311 Vinhais

Tel.

(351) 273 771 340

Fax

(351) 273 770 048

E-mail:

ancsub@bisaro.info

Samenstelling: Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )
3.

Productcategorie:
Categorie 1.2: Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

4.

Productdossier:
(samenvatting van de eisen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

4.1. N a a m : „Chouriça Doce de Vinhais”.
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
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4.2. Bes ch r i jv i n g : Gerookte worst, bereid uit vlees van bísaro-varkens of hybriden daarvan (meer dan
50 % bísaro; F1-dieren, verkregen door het kruisen van raszuivere, in het stamboek ingeschreven
bísaro-varkens, met varkens van andere rassen), brood uit de streek en olijfolie uit Trás-os-Montes
(noodzakelijk voor de specifieke smaak en textuur van het product), varkensbloed, honing, walnoten of
amandelen, in de dunne darm van koeien of varkens. De worst is hoefijzervorming, heeft een lengte
van 20 à 25 cm en een diameter van 2 à 3 cm; de worst is donker van kleur, maar niet overal, en ook
het worstdeeg vertoont lichtere vlekken, namelijk op de plaatsen waar de stukjes vlees en de gedroogde
vruchten zichtbaar zijn. De darm sluit mooi aan rond het worstdeeg, en door de darm heen zijn stukjes
vlees, walnoten en amandelen zichtbaar. Het eindproduct heeft een gewicht van ongeveer 150 g.
4.3. Geogr a f i s ch g eb i e d : In verband met de traditionele productiemethode, de voeding van de dieren,
de traditionele knowhow van de plaatselijke bevolking op het gebied van de dierhouderij, en de bodemomstandigheden die bepalend zijn voor de basisvoeding en dus voor het verkrijgen van een grondstof
van onberispelijke kwaliteit, is het gebied waar de voor de productie van Chouriça Doce de Vinhais
gebruikte varkens (bísaro en hybriden) worden geboren, opgefokt, gemest, geslacht en versneden,
beperkt tot de gemeenten Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta,
Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor,
Vimioso en Vinhais in het district Bragança en de gemeenten Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio,
Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião,
Valpaços, Vila Pouca de Aguiar en Vila Real in het district Vila Real, omdat alleen in dat gebied de
vereiste voedermiddelen en houderijmethoden aanwezig zijn.
In verband met de voor de productie van Alheira de Vinhais vereiste specifieke klimatologische omstandigheden, de know-how van de bevolking en de authentieke en onveranderlijke plaatselijke werkwijzen,
is het geografische productiegebied beperkt tot de gemeenten Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de
Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro,
Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso en Vinhais, in het dictrict Bragança.
4.4. Bew ijs v a n d e o o r s p r o n g : Chouriça Doce de Vinhais mag enkel worden geproduceerd in erkende
verwerkingsbedrijven in het omschreven productiegebied. Het gehele productieproces is onderworpen
aan een streng controlesysteem dat ook een volledige traceerbaarheid van het product garandeert. De
grondstof is afkomstig van varkens van het bísaro-ras die zijn ingeschreven in het zoötechnische register van het ras, of van varkens die zijn verkregen door kruising (F1) tussen dieren waarbij één van de
ouderdieren van het bísaro-ras is en is ingeschreven in het zoötechnische register, afdeling volwassen
dieren; de betrokken dieren worden gefokt op veehouderijbedrijven die over een areaal beschikken dat
groot genoeg is voor de toepassing van traditionele, semi-extensieve houderijmethoden en waar ook
traditioneel diervoeder kan worden geproduceerd. Opgemerkt moet worden dat de varkens aanzienlijke
hoeveelheden kastanjes eten, waardoor het vlees zijn specifieke organoleptische kenmerken krijgt. De
varkens worden geslacht en versneden in erkende slachthuizen en uitsnijderijen, gelegen in het geografische productiegebied. De verwerking vindt plaats in door de groepering erkende bedrijven waarover het
controleorgaan een gunstig advies heeft uitgebracht. Het certificeringsmerk dat op elke worst wordt
aangebracht, is genummerd met het oog op volledige traceerbaarheid tot het landbouwbedrijf dat het
product heeft geproduceerd. De oorsprong van het product moet in elk stadium van de productieketen
worden gegarandeerd door middel van het volgnummer, dat verplicht deel uitmaakt van het certificeringsmerk.
4.5. Wer kw i j ze v oo r h e t v e r k r ij g e n v a n het product: Het magere vlees, het kopvlees, het vlees van
de lende en het buikvlees wordt in middelgrote stukken gesneden en in een recipiënt overgebracht; na
toevoeging van water en zout wordt het vlees goed gekookt. Het brood, met de korst, wordt in dunne
plakjes gesneden en geweekt in het kookvocht met het vlees. Aan het worstvlees worden dan de kruiderijen, de reepjes vlees, de olie, het bloed, de honing en de amandelen en/of walnoten toegevoegd.
Onmiddellijk daarna worden de varkensdarmen gevuld met het worstdeeg. De worst wordt boven een
licht brandend vuurtje (eik of kastanje) gerookt en vervolgens gerijpt of gestabiliseerd (meer dan
15 dagen). Het product wordt als volledige worst op de markt gebracht en altijd voorverpakt op de
plaats van oorsprong. Vanwege de aard en samenstelling van het product kan het niet in stukken of
plakken worden gesneden. Voor het verpakken van het product wordt daarvoor geschikt, inert materiaal gebruikt, dat onschadelijk is wanneer het in contact komt met het product. Het product kan
gewoon worden verpakt, of er kan gebruik worden gemaakt van CA- of vacuümverpakking. Met het
oog op de traceerbaarheid en de controle en om wijzigingen in de smaak en de microbiologische eigenschappen van het product te voorkomen, mag het product alleen worden verpakt in het productiegebied.
4.6. Ve r b a n d : Dat de varkenshouderij in het gebied reeds lang bestaat en zeer belangrijk is, blijkt uit het
bestaan van diverse standbeelden van dieren en verwijzingen in diverse stadsregisters naar de varkenshouderij en de producten daarvan. Het verband tussen dit product en het geografisch gebied vloeit
voort uit het ras van de (inheemse) dieren, het feit dat deze met plaatselijke producten worden gevoederd, de gespecialiseerde kennis wat betreft het selecteren van de stukken varkensvlees, het roken van
het vlees boven een licht brandend vuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van hout uit de streek, en de
rijping in een, voor de streek typische, koude en droge omgeving.
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4.7. C ont r o l e s t r u c t u u r :
Naam:

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trásos-Montes

Adres:

Av. 25 de Abril, 273 S/L
P-5370-202 Mirandela

Tel.

(351) 278 261 410

Fax

(351) 278 261 410

E-mail: tradição-qualidade@clix.pt
„Tradição e Qualidade” voldoet aan de eisen van norm 45011:2001.
4.8. Et iket te r i n g : Op het etiket moeten de volgende vermeldingen worden aangebracht: „Chouriça Doce
de Vinhais — Indicação Geográfica Protegida”, het desbetreffende communautaire logo en het logo van
de producten van Vinhais, volgens het onderstaande model. Op het etiket moet verder ook een certificeringsmerk worden aangebracht, bestaande uit de naam van het product en de respectieve vermelding,
de naam van de controledienst en het volgnummer (numerieke of alfanumerieke code aan de hand
waarvan het product kan worden getraceerd).
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Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
(2007/C 268/16)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

SAMENVATTING
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
„BUTELO DE VINHAIS” of „BUCHO DE VINHAIS” of „CHOURIÇO DE OSSOS DE VINHAIS”
EG-nummer: PT/PGI/005/0459/20.04.2005
BOB ( ) BGA ( X )
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
1.

Bevoegde dienst van de lidstaat:
Naam:

Gabinete de Planeamento e Políticas

Adres:

Rua Padre António Vieira, n.o 1-8o
P-1099-073 Lisboa

Tel.

(351) 213 819 300

Fax

(351) 213 876 635

E-mail: gppaa@gppaa.min-agricultura.pt
2.

Groepering:
Naam:

ANCSUB — Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara

Adres:

Edifício da Casa do Povo
Largo do Toural
P-5320-311 Vinhais

Tel.

(351) 273 771 340

Fax

(351) 273 770 048

E-mail:

ancsub@bisaro.info

Samenstelling: Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )
3.

Productcategorie:
Categorie 1.2: Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

4.

Productdossier:
(samenvatting van de eisen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

4.1. N a a m : „Butelo de Vinhais” of „Bucho de Vinhais” of „Chouriço de Ossos de Vinhais”.
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
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4.2. B es ch r i jv i n g : Gerookte worst, bereid uit vlees, vet, beenderen en kraakbeen, afkomstig van de
ribben en de wervelkolom van bísaro-varkens of hybriden daarvan (meer dan 50 % bísaro; F1-dieren,
verkregen door het kruisen van raszuivere, in het stamboek ingeschreven bísaro-varkens, met varkens
van andere rassen), waarbij het worstdeeg in de maag („bucho”), de blaas of de dikke darm („palaio”)
van het varken wordt geperst. De kleur van de worst varieert van geelachtig over roodachtig tot donker
kastanjebruin, het gewicht bedraagt 1 à 2 kg, en de vorm is rond, ovaal of cilindervormig; de afmetingen zijn afhankelijk van het gebruikte omhulsel (diameter van 10 à 15 cm bij gebruik van maag of
blaas, lengte van ongeveer 20 cm en diameter van 10 à 15 cm bij gebruik van de dikke darm) en door
het omhulsel heen is de aanwezigheid van beenderen zichtbaar.
4.3. G eogr a f i s ch g eb i e d : In verband met de traditionele productiemethode, de voeding van de
dieren, de traditionele knowhow van de plaatselijke bevolking op het gebied van de dierhouderij, en de
bodemomstandigheden die bepalend zijn voor de basisvoeding en dus voor het verkrijgen van een
grondstof van onberispelijke kwaliteit, is het gebied waar de voor de productie van Butelo de Vinhais
gebruikte varkens (bísaro en hybriden) worden geboren, opgefokt, gemest, geslacht en versneden,
beperkt tot de gemeenten Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta,
Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor,
Vimioso en Vinhais in het district Bragança en de gemeenten Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio,
Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião,
Valpaços, Vila Pouca de Aguiar en Vila Real in het district Vila Real, omdat alleen in dat gebied de
vereiste voedermiddelen en houderijmethoden aanwezig zijn. In verband met de voor de productie van
Butelo de Vinhais vereiste specifieke klimatologische omstandigheden, de know-how van de bevolking
en de authentieke en onveranderlijke plaatselijke werkwijzen, is het geografische productiegebied
beperkt tot de gemeenten Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta,
Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor,
Vimioso en Vinhais, in het dictrict Bragança.
4.4. B ew ij s v a n d e o o r s p r o n g : Butelo de Vinhais mag enkel worden geproduceerd in erkende verwerkingsbedrijven in het omschreven productiegebied. Het gehele productieproces is onderworpen aan een
streng controlesysteem dat ook een volledige traceerbaarheid van het product garandeert. De grondstof
is afkomstig van varkens van het bísaro-ras die zijn ingeschreven in het zoötechnisch register van het
ras, of van varkens die zijn verkregen door kruising (F1) tussen dieren waarbij één van de ouderdieren
van het bísaro-ras is en is ingeschreven in het zoötechnische register, afdeling volwassen dieren; de
betrokken dieren worden gefokt op veehouderijbedrijven die over een areaal beschikken dat groot
genoeg is voor de toepassing van traditionele, semi-extensieve houderijmethoden en waar ook traditioneel diervoeder kan worden geproduceerd. Opgemerkt moet worden dat de varkens aanzienlijke
hoeveelheden kastanjes eten, waardoor het vlees zijn specifieke organoleptische kenmerken krijgt. De
varkens worden geslacht en versneden in erkende slachthuizen en uitsnijderijen, gelegen in het geografische productiegebied. De verwerking vindt plaats in door de groepering erkende bedrijven waarover
het controleorgaan een gunstig advies heeft uitgebracht. Het certificeringsmerk dat op elke worst wordt
aangebracht, is genummerd met het oog op volledige traceerbaarheid tot het landbouwbedrijf dat het
product heeft geproduceerd. De oorsprong van het product moet in elk stadium van de productieketen
worden gegarandeerd door middel van het volgnummer, dat verplicht deel uitmaakt van het certificeringsmerk.
4.5. We r k w i j ze v o o r h e t v e r k r i j ge n v an het product: Het vlees, de beenderen en het kraakbeen
worden in kleine stukjes gesneden en in een recipiënt overgebracht; daaraan worden zout, knoflook,
paprika, laurierbladen, water en streekwijn toegevoegd en het geheel wordt goed gemengd. De „body”
en de zuurheid van de wijn zijn bepalend voor de kwaliteit van de marinade („adoba”) en dus ook die
van het eindproduct. Het mengsel — plaatselijk „adoba” genoemd — moet een tot drie dagen kunnen
trekken. Na toevoeging van de laatste kruiderijen wordt het worstdeeg in de dikke darm, de maag of de
blaas geperst; deze zijn vooraf aan één uiteinde met katoendraad dichtgenaaid of dichtgeknoopt, en het
andere uiteinde wordt dichtgeknoopt na het vullen. De worst wordt vervolgens boven een licht brandend vuurtje gerookt met eikenhout en/of kastanjehout, traditioneel gedurende ten minste 15 dagen;
nadien volgt een rijpingsperiode in een koele ruimte. Het product wordt als volledige worst op de
markt gebracht en altijd voorverpakt op de plaats van oorsprong. Vanwege de aard en samenstelling
van het product kan het niet in stukken of plakken worden gesneden. Voor het verpakken van het
product wordt daarvoor geschikt, inert materiaal gebruikt, dat onschadelijk is wanneer het in contact
komt met het product. Het product kan gewoon worden verpakt, of er kan gebruik worden gemaakt
van CA- of vacuümverpakking. Met het oog op de traceerbaarheid en de controle en om wijzigingen in
de smaak en microbiologische eigenschappen van het product te voorkomen, mag het product alleen
worden verpakt in het productiegebied.
4.6. Ve r b a n d : Dat de varkenshouderij in het gebied reeds lang bestaat en zeer belangrijk is, blijkt uit het
bestaan van diverse standbeelden van dieren en verwijzingen in diverse stadsregisters naar de varkenshouderij en de producten daarvan. Het verband tussen dit product en het geografisch gebied vloeit
voort uit het ras van de (inheemse) dieren, het feit dat deze met plaatselijke producten worden gevoederd, de gespecialiseerde kennis wat betreft het selecteren van de stukken varkensvlees, het zachtjes
roken van het vlees boven een licht brandend vuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van hout uit de
streek, en de rijping in een, voor de streek typische, koude en droge omgeving.
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4.7. Cont r o l e s t r u c t u u r :
Naam:

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de
Trás-os-Montes

Adres:

Av. 25 de Abril, 273 S/L
P-5370-202 Mirandela

Tel.

(351) 278 261 410

Fax

(351) 278 261 410

E-mail: tradição-qualidade@clix.pt
„Tradição e Qualidade” voldoet aan de eisen van norm 45011:2001.
4.8. Et iket te r i n g : Op het etiket moeten de volgende vermeldingen worden aangebracht: „Butelo de
Vinhais — Indicação Geográfica Protegida” of „Bucho de Vinhais — Indicação Geográfica Protegida” of
„Chouriço de ossos de Vinhais — Indicação Geográfica Protegida”, het desbetreffende communautaire
logo en het logo van de producten van Vinhais, volgens het onderstaande model. Op het etiket moet
verder ook een certificeringsmerk worden aangebracht, bestaande uit de naam van het product en de
respectieve vermelding, de naam van de controledienst en het volgnummer (numerieke of alfanumerieke code aan de hand waarvan het product kan worden getraceerd).

Bosschap
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2008
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 11, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerpbegroting voor 00, met toelichting bij het secretariaat, Princenhof
Park  te Driebergen, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De behandeling van de ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare vergadering van
 december 00.
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