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KITI AKTAI

EUROPOS KOMISIJA
Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės
ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6
straipsnio 2 dalį
(2010/C 298/12)
Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB)
Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo
paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006
„GRUYÈRE“
EB Nr.: FR-PGI-0005-0612-25.06.2007
SGN ( X ) SKVN ( )
1.

Pavadinimas:
„Gruyère“

2.

Valstybė narė arba trečioji šalis:
Prancūzija

3.

Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.

Produkto rūšis:
1.3 klasė. Sūriai

3.2.

Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:
„Gruyère“ yra žalio karvės pieno sūris. Sūrio galva – skritulio formos su plokščiu paviršiumi, šiek tiek
išsipūtusi, su išgaubtu išoriniu kraštu. Jo skersmuo yra 53–63 cm, o aukštis – 13–16 cm.
Žievė – nutrinta, kieta ir grūdėta, nuo aukso geltonio iki rudos spalvos. Tai kietas, kaitintas, slėgtas
sūris, kurio dramblio kaulo ar gelsvos spalvos minkštime turi būti nuo žirnio iki vyšnios dydžio
ertmių ir kuriam būdingas dėl propionrūgščio rūgimo atsiradęs savitas kvapas ir skonis.
Sūrio riebumas po visiško išdžiovinimo yra 47–52 proc. Sausųjų medžiagų kiekis negali būti
mažesnis nei 62 proc.
Druskos kiekis yra 0,6–1,7 g natrio chlorido 100 g sūrio.
Šis sūris nokinamas mažiausiai 120 dienų.

(1) OL L 93, 2006 3 31, p. 12.
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Prieš išvežant sūrius iš nokinimo rūsių ant kiekvienos saugoma geografine nuoroda „Gruyère“ pažy
mėtos parduoti skirtos sūrio galvos krašto turi būti uždėta skiriamoji juosta.
„Gruyère“ sūris taip pat gali būti supjaustytas gabalais arba sutarkuotas.
Nuo supakuotų bent 40 g svorio porcijų gali būti nuvalytos sūrių gleivės (pranc. morge), jei išlieka
grūdėta dalis su žieve, ant kurios vis dar pastebimas audinio ar formos įspaudas.
3.3.

Žaliavos (taikoma tik apdorotiems produktams):
Sūrių gamybai naudojamas pienas gaunamas tik iš tradicinių vietos veislių (Abondance, Tarentaise,
Montbéliarde, Vosgienne, Simmental française) pieninių karvių, prisitaikiusių prie vietovės ypatumų.
Siekiant išsaugoti pieno kokybę, nuo pieno surinkimo iš pirmojo pieno gamintojo iki jo atgabenimo į
sūrinę neturi praeiti daugiau nei 6 valandos.
Sūrio gamybai naudojamas pienas rauginamas įdedant vieną ar kelias natūralias išrūgose kultivuotas
mieles ir (arba) natūralų varškėje gautą šliužo fermentą. Šiuose junginiuose susidaro termofilinės
lactobacilli kultūros, kurios naudojamos rūgštinimo procese.

3.4.

Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):
Siekiant užtikrinti glaudų vietovės ir gaminio ryšį, karvės šeriamos geografinei vietovei būdingais
pašarais. Pagrindinis pieninių karvių pašaras yra žolė ir šienas, o visame pieninių karvių bandos
racione yra bent 70 proc. sausosios medžiagos masės sudarančių ūkyje pagamintų pašarų; bent
80 proc. karvių bandos sunaudojamų stambiųjų pašarų yra gaunami geografinėje vietovėje, o kiek
viena pieninė karvė per metus sunaudoja ne daugiau nei 1 800 kg papildomų pašarų.
Fermentiniais pašarais (siloso produktais ar kitais) pieninių karvių bandas draudžiama šerti ištisus
metus, kadangi gaminant ir nokinant sūrius kyla su jais susijusi technologinė rizika.
Kad būtų išsaugotos tradicinės pašarų savybės, ūkyje leidžiama naudoti tik tas žaliavas ir papildomus
pašarus, kurie gauti iš genetiškai nemodifikuotų produktų.
Siekiant išsaugoti tradiciją ganyti karves ganyklose, draudžiama naudoti sistemas, kuriomis pašarai
tiekiami į lovį. Per metus bent 150 dienų privaloma karves ganyti ganyklose.

3.5.

Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:
Pieno ir sūrių gamyba bei sūrių nokinimas vyksta nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.6.

Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:
Pjaustant ir pakuojant negali būti atliekami jokie kiti su kitu produktu (ne su „Gruyère“ sūriu) susiję
veiksmai.
Tarkuojant sūrį draudžiama naudoti papildus, birumą gerinančias ar lipnumą reguliuojančias
medžiagas.

3.7.

Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:
Saugoma geografine nuoroda „Gruyère“ žymimų sūrių etiketėse turi būti nurodytas saugomos geogra
finės nuorodos pavadinimas, užrašytas raidėmis, kurios yra ne mažesnės nei didžiausios ant etiketės
esančios raidės. Etiketėje, reklamoje, sąskaitose ar prekybos dokumentuose prie saugomos geografinės
nuorodos pavadinimo pridėti kitus apibūdinančius žodžius ar užrašus yra draudžiama.
Bendrijos logotipas „SGN“ turi būti nurodytas etiketėje.
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Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:
Pieno ir sūrių gamyba bei sūrių nokinimas turi vykti geografinėje vietovėje, kuriai priklauso šios
komunos:
Eno departamente:
Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Brénod, Ceyzériat, Champagne-en-Valromey, Coligny,
Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Hauteville-Lompnes, Izernore, Lagnieu, Lhuis, Nantua, Oyonnax-Nord,
Poncin, Pont-d’Ain, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel, Treffort-Cuisiat, Virieu-le-Grand, Péronnas, OyonnaxSud, Viriat, Oyonnax, Bourg-en-Bresse kantonai.
Kot d'Oro departamente:
Fontaine-Française, Saint-Jean-de-Losne, Seurre kantonai.
Du departamente:
visos komunos.
Izero departamente:
Saint-Laurent-du-Pont ir Touvet kantonai.
Juros departamente:
visos komunos.
Aukštutinės Marnos departamente:
Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Clefmont, Fayl-la-Forêt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Valde-Meuse, Neuilly-l’Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale kantonai.
Aukštutinės Sonos departamente:
visos komunos.
Sonos ir Luaros departamente:
Beaurepaire-en-Bresse, Cuiseaux, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois kantonai.
Savojos departamente:
visos komunos.
Aukštutinės Savojos departamente:
visos komunos.
Vogėzų departamente:
Bains-les-Bains, Darney, Lamarche, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Xertigny kantonai.
Belforo teritorijos departamente:
Delle, Fontaine, Giromagny, Rougemont-le-Château, Valdoie, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Beaucourt,
Grandvillars, Offemont, Belfort kantonai.
Pieno gamyba ir jo perdirbimas į nenokintą baltą sūrį gali vykti tik tose komunose, kuriose iki šiol tai
atliekama laikantis tradicijų ir kurios atitinka šiuos kriterijus:
— klimatas panašus į žemyninį, jam būdingos labai skirtingos temperatūros vasarą ir žiemą ir gausūs
metiniai krituliai (daugiau nei 900 mm). Lyja visus metus, ypač smarkiai – vasarą, o tai sudaro
palankias sąlygas augti žolei,
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— dirvožemyje vyrauja klintys arba molingas smiltainis, o kai kur jis padengtas ledynų sąnašomis.
Dėl tokio dirvožemio vietovei būdinga gausi laukinė augmenija, kuri skiriasi nuo augmenijos
naujų sąnašų vietose ar ant kristalinių uolienų darinių.

5.

Ryšys su geografine vietove:

5.1.

Geografinės vietovės ypatumai:

5.1.1. G a m t o s v e i k s n i a i
Geografinei vietovei būdingi ir kalnai, ir klintinės plynaukštės. Tokią teritoriją sunku įdirbti, ji
tinkama pieninių galvijų bandoms, prisitaikiusioms prie atšiaurių kalnuoto regiono sąlygų, ganyti.
Šalia kalnų masyvo plyti slėniai, kuriuose šis žemės ūkio produktas nokinamas ir platinamas.

Geografinę vietovę daugiausia sudaro nuosėdinės klintinės uolienos ir dažnai plonas dirvožemio
sluoksnis.

Jai būdingas žemyninio tipo klimatas, pasižymintis labai skirtingomis temperatūromis vasarą ir žiemą
bei lietingumu: lyja ištisus metus, tačiau daugiausia vasarą. Vietovei taip pat būdingas šiaurės klimatas
su žema vidutine metine temperatūra (nepaisant didelių vasaros karščių) bei dažnomis šalnomis.

Tai kalnų arba priekalnių klimatas, kuriam būdingi gausūs krituliai (metinis jų kiekis – daugiau nei
900 mm). Gausiai lyja žemumose, tačiau lietingumas dar labiau padidėja kalnų masyvo viduje, kur
vyrauja spygliuočių (pvz., eglių) miškai. Dėl lietingumo visus metus nėra sausojo metų laiko, o tai
sudaro geras sąlygas augti žolei.

Nokinimo rūsiai dažnai buvo ir dar dabar yra įrengiami slėniuose arba lygumose prie svarbių
kryžkelių. Dėl to praeityje būdavo lengviau gabenti druską, kuri buvo kasama ir Juros regione
(Arc-et-Senans, Salins les Bains, Poligny, Lons-le-Saunier ir kitose druskų kasyklose). Kad prasidėtų
gana sudėtingas sūrio brandinimo procesas, jį reikia įtrinti su gamybos vietovei būdingos natūralios
mikrofloros, druskos ir vandens mišiniu – vadinamosiomis sūrių gleivėmis (pranc. morge). Ši mikro
flora natūraliu būdu dauginasi rūsiuose, kuriuose dėl pakankamo kiekio kartu sudėtų sūrių, atvežtų iš
vietinių sūrinių, susidaro specifinė aplinka. Sūrių gleivės – tai saitas tarp natūralios mikroskopinės
terpės ir sūrio ypatybių.

5.1.2. Ž m o g i š k i e j i v e i k s n i a i . S ū r i n i ų s i s t e m a
„Gruyère“ gaminamas jau keletą amžių ir yra vienas seniausių Prancūzijos sūrių. Šis sūris minimas
daugelyje istorinių viso Prancūzijos rytų vidurio regiono (Est-Central), esančio pasienio su Šveicarija
zonoje, dokumentų. Tai tarptautinė zona, kuriai priklauso Prancūzijos ir Šveicarijos teritorijos. Per
šimtmečius šių šalių sienos keitėsi. Savojos karalystei priklausė dabartinės Prancūzijos teritorijos dalis
ir dabartinės Šveicarijos teritorijos dalis. Tradicinis pavadinimas „Gruyère“ susijęs su valdininkais,
vadinamaisiais „gruyers“, kurie rinkdavo mokesčius už kalnuose vykdomą medienos ruošą.

Nuo XIX a. pabaigos tradicinė „Gruyère“ gamybos zona apima teritoriją, kurioje išplito sūrinių
sistema, t. y. didelį rytų vidurio regioną, kuriam priklauso Franš Contė, Savojos, Aukštutinės Savojos
departamentai ir keletas periferinių regionų – Bassigny (Aukštutinė Marna), Bugey, Vercors.

Šio regiono sūrių gamybos tradicija susijusi su kolektyviniu pieno naudojimu. Pienas bendrai suren
kamas dideliems sūriams gaminti, todėl galima visus metus naudoti vasarą pagamintą pieną. Ši
sistema grindžiama didelio solidarumo principu ir tam tikromis bendromis taisyklėmis. Dėl išteklių
sujungimo kiekviena maža pieno gamybos įmonė gali dalyvauti visus metus valgomų sūrių gamyboje.
Į sūrio gamybos kooperatyvus susibūrę pieno gamintojai yra sūrinių (pranc. „fruitière“) savininkai,
atsakingi už sūrininko, kuris didins jų pieno vertę gamindamas sūrį, samdymą.
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Tradiciškai pienas ir sūris gaminami ne tose pačiose patalpose, kuriose sūris nokinamas. Toliau
aprašyti ypatumai pagerina sūriams naudojamo pieno gamybą. Pienas kasdien melžiamas, surenkamas
ir perdirbamas. Perdirbti pieną reikia pirminio perdirbimo vietose šalia ganyklų. Šiose perdirbimo
vietose dėl sudėtingų „Gruyère“ gamybos procesų būtina specifinė sūrininko praktinė patirtis, susijusi
visų pirma su įvairių natūralių mielių naudojimu.

Po to nenokinti sūriai (vadinamieji balti sūriai) išvežami ir sudedami „Gruyère“ sūrį nokinti tinka
muose rūsiuose, kuriuose nokintojai keletą mėnesių juos prižiūri. Nokinant sūrį reikia pasitelkti didelę
praktinę patirtį, susijusią su įvairiais nokinimo etapais. Būtina išmanyti įvairius parametrus (kinetiką,
temperatūrą, drėgnį, trukmę), kurie daro įtaką propionrūgščiam rūgimui. Pervežti nenokintus sūrius į
kartais toli esančius nokinimo rūsius yra „Gruyère“ sūrių gamybos tradicija. Taip daroma, nes tradi
cinė rūsių specializacija buvo specifinis šio sūrio nokinimas, o tai padėjo sukaupti su tuo susijusią
praktinę patirtį. Sūrius sudėjus vienoje vietoje, pvz., šiltame rūsyje, vyksta savita nokinimo kinetika, o
sūrių gleivėse susidaro speciali mikroflora.

Be to, dėl strateginės nokintojų geografinės vietos išnokę sūriai lengviau eksportuojami į didelius
vartojimo centrus ir tiekiami rinkai. Todėl nokintojai taip pat gali būti laikomi „Gruyère“ sūrio
propaguotojais.

5.2.

Produkto ypatumai:
„Gruyère“ yra slėgtas, kaitintas, žalio karvės pieno didelis sūris, kuris ilgai nokinamas. Jis kietas, bet
elastingas, o jo minkštime turi būti ertmių: tai vienintelis slėgtas, kaitintas, geografinė nuoroda
žymimas sūris, kurio minkštime turi būti mažų „akučių“.

Specifinės praktinės patirties reikalaujantis nokinimas tam tikrą laiką turi vykti šiltuose rūsiuose, kad
fermentacijos metu minkštime susiformuotų nuo žirnio iki vyšnios dydžio ertmės ir kad sūris dėl
propionrūgščio rūgimo įgautų savitą kvapą ir skonį.

„Gruyère“ – tai originalus sūris tarp daugelio rytų vidurio regione gaminamų didelių sūrių, kurie
ilgainiui po nedidelių perdirbimo ir (arba) nokinimo metodų pakeitimų pradėti gaminti su mažiau
„akučių“.

5.3.

Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės
vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:
Gamtos veiksniai ir praktinė žmonių patirtis gaminant šį sūrį lėmė specifinio sūrio atsiradimą.

Pienas gaunamas iš žole ir šienu šeriamų gyvulių ir gaminamas sunkiai pasiekiamose kalnų vietovėse.

Aplinkos sąlygos yra palankios pieno gamybai. Dėl vidutinio aukščio kalnų nederlingo klintinio
dirvožemio ir drėgno žemyninio klimato plėtojamas galvijų auginimas, o tai skatina naudoti ganyklas
ir šieną. Dėl natūralių pievų, pasižyminčių didele augalų (ypač dviskilčių) įvairove, susidaro labai
palankios sąlygos šiam sūriui būdingiems aromatiniams junginiams vystytis. Nauda gaunama iš
optimalaus vietos žolės ir pieninių vietos veislių karvių naudojimo bei koncentratų pašaruose apri
bojimo. Be to, uždraudus fermentinius pašarus, nokinimo proceso metu užtikrinamas tinkamas
propionrūgštis rūgimas, nulemiantis ertmių formavimąsi minkštime ir sūriui būdingą kvapą. Natūralių
pievų augalijos aromatinė įvairovė išlieka sūriuose; ji jiems perduodama per pieno mikroflorą. Tai
sustiprinama sūrininko naudojamomis natūraliomis mielėmis ir tradiciniais gamybos būdais, pvz.,
naudojant neuždengtą varinį kubilą, kuriame įmanoma pagaminti daugiausia 14 sūrio galvų. Sūrio
aromatinės savybės išryškėja tik nokinimo metu. Nokinama specialiu būdu naudojant vietos natūra
lias sūrio gleives.
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Sūrinėse specifinė sūrininko praktinė patirtis, taip pat daugiausia vietos mielių ir žalio pieno, suda
rančio palankias sąlygas pieno mikroflorai formuotis, naudojimas leidžia išsaugoti sūrių aromatines
savybes ir užtikrinti galutinio produkto kokybę. Kolektyvinis pieno surinkimas ir poreikis ilgai laikyti
sūrį (kad būtų galima visą žiemą vartoti pieną sūrio forma) nulėmė jo išvaizdą – sūrio galvos yra
didelės.
Nokintojai rūpinasi gaminio priežiūra, saugojimu ir nokinimu; jie naudoja natūralias sūrio gleives,
taip pat gausius vietos išteklius – eglių medieną bei išmano specifinę brandinimo kinetiką. Tai padeda
užtikrinti „Gruyère“ organoleptines ypatybes, pvz., dėl propionrūgščio rūgimo susiformavusias ertmes
minkštime, taip pat dėl šio rūgimo atsiradusį savitą kvapą ir skonį. „Gruyère“ nokintojai praktinę
patirtį perėmė iš protėvių. Vis dėlto, vien jos nepakaktų: labai svarbi ir gyvulių augintojų, ir sūrio
gamintojų praktinė patirtis. Trys pagrindiniai „Gruyère“ sūrio gamybos dalyviai (pieno gamintojai,
sūrio gamintojai ir nokintojai) dirba kartu, siekdami atskleisti šio specifinio su savo kilmės regionu
susijusio sūrio savybes.
Nokintojai strategiškai įsikūrę prie kelių. Jie dažnai nutolę nuo pieno ir sūrių gamybos įmonių ir
įsikūrę prie svarbių kelių ir kryžkelių. Tai palengvina eksportą, kuris įmanomas dėl ilgo šių sūrių
išsilaikymo.
Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:
(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPGruyere.pdf
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