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V
(Становища)

ДРУГИ АКТОВЕ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета
относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти
и храни
(2012/C 1/05)
Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент
(ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от
шест месеца от датата на настоящата публикация.
ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА
„PHÚ QUỐC“
EO №: VN-PDO-0005-0788-26.08.2009
ЗГУ ( ) ЗНП ( X )
1.

Наименование:
„Phú Quốc“

2.

Държава-членка или трета държава:
Виетнам

3.

Описание на земеделския продукт или храна:

3.1. Вид продукт:
Клас 1.7. Прясна риба, мекотели и ракообразни и техните производни продукти
3.2. Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:
Рибният екстракт Phú Quốc е резултат от лизиса, хидролизата и естествената ферментация на рибно
месо под въздействието на ензими, повечето от които се съдържат във вътрешните органи на рибата, и от
продължителната ферментация при изолирането на Clostridium bacterium в обогатена среда при висока
температура.
Основните характеристики на рибния екстракт Phú Quốc са следните:
— Цвят: рибният екстракт Phú Quốc има тъмен червеникавокафяв цвят.
— Мирис: деликатен специфичен мирис, без миризма на риба и амоняк, тъй като продуктът е
произведен от естествено ферментирала прясна риба. Продължителната естествена ферментация в
дървените бъчви за дълъг период от време е гаранция за отсъствието на необичаен мирис и вкус.
(1) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
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— Вкус: пикантен, подчертано сладък и естествено мазен вкус. Послевкусът е сладък и мазен като на
естествен протеин и рибено масло.
— Стойности на азот:
+ Минимални: 20 gN/l (за готовия рибен екстракт при втори или следващ екстракт)
+ Максимални: 43 gN/l (за първия рибен екстракт).
Химични показатели:
— Азот (100 %) (g/l):
+ Специален: 40
+ Екстра: 35
+ Стандартен 1: 30
+ Стандартен 2: 25
+ Стандартен 3: 20
— Съотношение на азотна аминокиселина спрямо азот (%):
+ Специален и екстра: 14
+ Стандартен 1, 2, 3: 15
— Оцетна киселина (%): ≥ 12
— Сол (NaCl) (g/l): 250 ≤ x ≤ 295
— Хистамин (mg/l): ≤ 200
— Остатък на олово (mg/l): ≤ 0,5
3.3. Суровини (само за преработени продукти):
Като суровина за производството на рибния екстракт Phú Quốc се използва само риба (хамсия).
Хамсията, използвана за производството на рибния екстракт Phú Quốc, се лови в териториалните
води на провинция Kien Giang и провинция Ca Mau, прилежащи към Тайландския залив ( ако за
ориентир на картата се вземе нос Ca Mau, риболовният район се намира на запад от Виетнам.)
Традиционният начин на риболов започва с хвърлянето на мрежата от рибарите. Веднага след улавянето
и изтеглянето на рибата в лодката рибарите започват ръчно да отделят хамсията от останалите видове,
които биха могли да попаднат в мрежата. По този начин чрез традиционния начин на риболов се
гарантира еднородността на месото, както и че общото количество на другите видове не надвишава
15 %. Към хамсията се добавя сол (NaCl).
За да се отговори на изискванията на някои пазари, към съставките на рибния екстракт Phú Quốc се
добавя захар в съотношение 0,5 %—1,5 %, което не оказва влияние върху характеристиките на рибния
екстракт.
3.4. Фураж (само за продукти от животински произход):
—
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3.5. Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:
Преработването на рибния екстракт Phú Quốc трябва да бъде извършено в географския район, вклю
чително:
— риболовът и подготовката на суровините: уловът на хамсия, за който рибарите използват тради
ционна мрежа за риба тон с малки отвори. Веднага след улавянето хамсията се измива с морска вода
с цел отстраняване на примесите и ръчно се отделят всички други риби и морски видове. Към
прясно уловената хамсия на борда на лодката се добавя съответното количество сол. След това
хамсията се съхранява в трюма на лодката и внимателно се покрива, а събралата се на дъното
вода се отстранява ръчно,
— естествена ферментация на рибата: след акостирането на лодката рибата се прехвърля в помещенията
на производителя, накисва се и се съхранява в бъчви. След поставянето на рибата в бъчви водата от
съда се източва през 3—4 дни. След 3 до 4 дни започва процесът на херметизация, за който
производителят използва пристягащи обръчи. След това източената вода се налива отново, така че
да покрие повърхността. Процесът на ферментация е напълно естествен и протича в бъчвите за
период от 12 до 15 месеца,
— извличане на рибен екстракт: след приключване на процеса на ферментация рибният екстракт се
извлича от бъчвите като готов продукт. Възможно е да се получат различни нива на концентрация
на рибния екстракт: извличане на първи рибен екстракт и извличане на „отлежал“ рибен екстракт.
Когато екстрактът в бъчвата придобие жълтокафяв цвят и започне да се усеща приятна миризма, това
означава, че ферментацията е приключила и екстрактът може да бъде извлечен. Отваря се дупка и
екстрактът се източва до изпразването на бъчвата. След това дървеният капак се отваря и се измива
внимателно,преди да се постави отново и екстрактът да се налее обратно в бъчвата. Рибният екстракт
се източва и се налива обратно докато придобие червеникавожълт цвят и стане бистър, гъст и без
мътилка. Когато екстрактът придобие лек аромат и силен вкус, характерен за протеина, тогава
първият екстракт може да се извлече и да се бутилира като готов продукт. За да се извлече
„отлежал“ екстракт, се разтваря сол в чиста вода до насищане. Соленият разтвор се налива в
използваните бъчви (от които е извлечен първият екстракт), като се започва от ниско към високо
съдържание. Събраният готов продукт се нарича „отлежал“ екстракт 1. Процесът на извличане на
„отлежал“ екстракт 1 чрез системата, която се състои от 7 използвани бъчви, се нарича „отлежаване
(que long)“. Времето за всяко „отлежаване (que long)“ е 7—9 дни. Този процес се повтаря, за да се
получат „отлежали“ екстракти 2 и 3. След това тези екстракти се съхраняват в съдове.
3.6. Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:
Готовият рибен екстракт Phú Quốc следва да отговаря на стандарти TCN 230:2006, които определят
стандарти за качество и безопасност и хигиена на храните за продукта, носещ защитеното наименование
за произход Phú Quốc, и се бутилира в затворени стъклени или пластмасови съдове с различни форми,
които могат да се доставят директно на потребителите. Бутилираният рибен екстракт трябва да се
съхранява в покрити складове при естествени атмосферни условия.
За да се гарантира стабилно и еднакво качество, бутилирането на рибния екстракт Phú Quốc е
позволено да се извършва само на остров Phú Quốc. Причината за това е, че климатичните условия
на остров Phú Quốc и опитът на производителите в съчетание с уловената в района хамсия са основните
предпоставки за произведения превъзходен рибен екстракт.
Бутилирането се извършва веднага след получаването на първия екстракт и на „отлежалия“ екстракт,
като след това започва смесването на първия екстракт с „отлежал“ екстракт 1, 2 и 3, за да се получи
рибен екстракт с необходимото съдържание на протеин. Съответно, за да се получат 20 литра рибен
екстракт 350 N от рибен екстракт 400 N и „отлежал“ екстракт 200 N, трябва да се смесят 15 литра
„първи екстракт“ 400 N с 5 литра „отлежал“ екстракт 200 N.
3.7. Специфични правила за етикетиране:
Етикетът трябва да съдържа най-малко следната информация:
— наименование: „Phú Quốc“,
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— вид продукт: Nước mắm, за продукта за износ: добавя се „рибен екстракт“,
— указание: Tọn gọi xuất xứ, за продукта за износ: добавя се „ЗНП“,
— наименование и адрес на опаковащото предприятие, наименование и адрес на преработващото пред
приятие, произход на продукта за износ,
— съставки,
— показатели за качество (общо съдържание на протеини gN/l),
— количество на рибния екстракт (единица: литър или милилитър),
— дата на бутилиране, срок на годност,
— указания за съхранение и употреба,
— цифров код на опаковката,
— указание за хигиена и безопасност.
4.

Кратко определение на географския район:
Географският район е остров Phú Quốc, най-големият остров във Виетнам, разположен в Тайландския
залив на 103°29′—104°09′ западна дължина и 9°48′—10°26′ северна ширина, и териториалните води
на виетнамските провинции Kien Giang и Ca Mau.

5.

Връзка с географския район:

5.1. Специфична характеристика на географския район:
— Климатични условия
Температурата е висока и постоянна през цялата година, като средната годишна температура е около
27,5 °C. Следователно почти няма разлика между температурите през сезоните, като средната темпе
ратурна разлика между най-топлия и най-студения месец е 2 °C. Продължителността на слънчевото
греене е около 1 445 часа годишно, с около 6—7 часа слънчево греене на ден. Също така има тясна
връзка между температурата на региона и режима на мусоните, т.е. дъждовен сезон с ниска темпе
ратура и силен вятър (3,0-5,1 m/s) и сух сезон с висока температура и слаб вятър (2,8-4,0 m/s). Тази
специфична особеност на климата в региона оказва решаващо въздействие върху качеството на
рибния екстракт Phú Quốc, тъй като вследствие на твърде големия брой часове на постоянно
слънцегреене се създават благоприятни условия за ферментацията на прясната риба и специфичните
характеристики при производството на рибен екстракт.

— Морски условия
Островът е заобиколен от морето в залива Rach Gia-Ha Tien (Тайландския залив), в който, както
беше посочено по-горе, се вливат много реки, протичащи през делтата на река Меконг и на Голямото
езеро (Tonle Sap) в Кралство Камбоджа, които носят наноси и органични съединения, образуващи
морските плитчини в района, които са идеално местообитание за сафрида и хамсията и благодарение
на които тези риби имат по-добри качествени характеристики (по-големи и по-тлъсти) от тези, които
се срещат в други риболовни райони.

— Човешки фактори
Всеки последователен етап от създаването на готовия продукт се извършва ръчно — от риболова до
ферментацията. За да приготвят своя традиционен екстракт, жителите на острова оставят хамсията да
ферментира в големи дървени бъчви в продължение на около една година — метод, в резултат на
което се получава наситена течност със златист цвят и пикантен вкус, превъзхождаща значително
конкурентните продукти от други азиатски райони, в които периодите на ферментация са
значително по-кратки.
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5.2. Специфична характеристика на продукта:
Рибният екстракт Phú Quốc има специфични характеристики, които го отличават от останалите виет
намски рибни екстракти, като рибен екстракт Phan Thiet, рибен екстракт Cat Hai или други виетнамски
рибни екстракти, със своя тъмен червенокафяв цвят, деликатен специфичен мирис, без миризма на риба
и амоняк, с пикантен, подчертано сладък и естествено мазен вкус, сладък и мазен послевкус като на
естествен протеин и рибено масло.
5.3. Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на
продукта (за ЗНП) или специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за
ЗГУ):
Хамсията, използвана за производството на рибния екстракт Phú Quốc, се лови в териториалните води
на провинция Kien Giang и провинция Ca Mau, прилежащи към Тайландския залив (на картата, като за
ориентир се вземе нос Ca Mau, риболовният район се намира на запад от Виетнам). Благодарение на
особеностите на този риболовен район хамсията е по-голяма и по-тлъста от хамсията, уловена в други
риболовни райони, като Ba Ria – Vung Tau, Nha Trang и залива Tokin. Ето защо, като използват
уловена в този риболовен район хамсия за производството на рибен екстракт, производителите
получават рибен екстракт с по-висока, стабилна стойност на азот и с цвят, характерен мирис и вкус,
които други рибни екстракти не могат да имат. Морето в този риболовен район е относително спокойно,
не е твърде дълбоко в Тайландския залив, а водите му не са толкова солени като на други морски
райони. Той също така представлява благоприятна среда за рибата, тъй като тук се вливат реките от
Виетнам и Камбоджа. Това е идеален район за търсещата убежище и храна хамсия. Времето за риболов е
през дъждовния сезон. През този период хамсията вече е достигнала големи размери и в този риболовен
район се събират огромни пасажи хамсия в търсене на убежище и храна. Поради това рибарите могат да
уловят огромни количества едра и тлъста хамсия.
Процесът на производство започва с улова на хамсия, за който рибарите използват традиционна мрежа
за риба тон с малки отвори. Веднага след улавянето с рибарски мрежи или други принадлежности и
прехвърлянето ѝ на палубата на лодката хамсията се измива с морска вода с цел отстраняване на
примесите и ръчно се отделят всички други риби и морски видове. След това към прясната риба на
палубата на лодката се добавя сол, като се използват дървени инструменти за разбъркване, за да не се
увредят рибите.
По време на процеса на влагане на суровини и производството на готовия рибен екстракт рибата се
съхранява в здрави бъчви. Те са с цилиндрична форма и са направени от дървен материал от характерни
за остров Phú Quốc дървесни видове, наречени „ho phat“, „chay“, „boi loi“, „den den“, които са на
стотици години и не са поразени от проникването на насекоми, термити и дървояди. Те могат да се
разширяват, могат да бъдат в контакт със солена вода за продължителен период, като изолират рибния
екстракт и предотвратяват вредните въздействия върху него.
Местният традиционен метод на производство е единият от факторите, които придават специфичните
характеристики на рибния екстракт Phú Quốc.
Климатичните условия на остров Phú Quốc и опитът на производителите в съчетание с уловената в
района хамсия са основните предпоставки за произведения превъзходен рибен екстракт.
Препратка към публикуваната спецификация:
(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)
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