HU

C 1/12

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

V
(Hirdetmények)

EGYÉB JOGI AKTUSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése
alapján
(2012/C 1/05)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás
joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie
a Bizottsághoz
EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE
„PHÚ QUỐC”
EK-sz.: VN-PDO-0005-0788-26.08.2009
OFJ ( ) OEM ( X )
1.

Elnevezés:
„Phú Quốc”

2.

Tagállam vagy harmadik ország:
Vietnam

3.

A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1. Termék típusa:
1.7. osztály friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek.
3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A Phú Quốc nagyrészt a hal belső szerveiben található – enzimek hatására végbement lízisnek,
hidrolízisnek és önerjedésnek, valamint magas hőmérsékleten, gondosan megválasztott feltételek
mellett, a Clostridium baktérium által kiváltott hosszan tartó erjedési folyamatnak az eredménye.
A Phú Quốc halszósz főbb jellemzői:
— Színe: sötét vörösesbarna.
— Illata: finom, különleges. Mivel friss halból készül és természetes erjedésen megy keresztül, nincs
ammónia- és erős halszaga sem. A fahordón belüli, hosszan tartó természetes erjedésnek köszön
hetően nincs szokatlan szaga, sem mellékíze.
(1) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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— Íze: sós, erősen édes, természetesen olajos íz. A hal természetes fehérjetartalmának és a halzsírnak
köszönhetően utóíze édes és zsíros.
— Nitrogénértékek:
+ Minimum: 20 gN/liter (halszósz-késztermék esetében a második vagy az azt követő extrahálás
után).
+ Maximum: 43 gN/liter (az első extraháláskor).
Vegyianyag-tartalom szerinti megjelölések:
— Nitrogén (100 %) (g/l):
+ Special: 40
+ Super-Duper: 35
+ 1. Standard: 30
+ 2. Standard: 25
+ 3. Standard: 20
— Az aminosav-nitrogén és az összes nitrogén aránya (%):
+ Special és Super-Duper: 14
+ 1., 2., 3. Standard: 15
— Ecetsav (%): ≥ 12
— Konyhasó (NaCl) (g/l): 250 ≤ x ≤ 295
— Hisztamin (mg/l): ≤ 200
— Ólomtöbblet (mg/l): ≤ 0,5
3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termék esetében):
A Phú Quốc halszósz kizárólag halból (szardella) készül. A Phú Quốc halszósz előállításához felhasz
nált szardellát a Thai-öblöt határoló Kiên Giang és Ca Mau tartomány felségvizeiből halásszák ki (a
térképen Ca Mau-fokhoz viszonyítva a halászterület Vietnam nyugati részén helyezkedik el.)
A hagyományok szerint a halászok először a vízbe dobják hálójukat. Miután a halakat kifogták és a
csónakba helyezték, kézzel különválogatják a szardellákat és a többi kifogott halfajtát. Ezzel a hagyo
mányos halászati eljárással biztosítják, hogy a halak húsa ép maradjon, és legfeljebb 15 % összmeny
nyiségű más halfajtával keveredjen. Ezt követően konyhasóval (NaCl) ízesítik a szardellákat.
Bizonyos piacok igényeihez igazodva a Phú Quốc halszószhoz 0,5–1,5 %-ban cukrot is adnak, mely
nem befolyásolja a halszósz jellegét.
3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetű termék esetében):
—
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3.5. Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
A Phú Quốc halszószt a meghatározott földrajzi területen kell feldolgozni, beleértve az alábbi műve
leteket:
— Az alapanyagok halászata és előkészítése: a szardellák kihalászása hagyományos, apró szemű,
vejszeszerű rekesztőhálóval történik. A halászok először kifogják a szardellákat, tengervízzel
megtisztítják a rájuk rakódott szennyeződésektől, és kézi úton különválasztják a többi haltól és
halászati terméktől. Ezt követően a friss szardellákat a hajó fedélzetén besózzák. Végül a szardel
lákat a csónak tartályában tárolják, gondosan lefedik, és kézi úton eltávolítják a halak alatt össze
gyűlt vizet.
— A halak természetes erjedési folyamata: először a halakat partra szállítják, majd továbbviszik a
gyártóhelyre. Ott hordókban áztatják és tárolják őket. Ezt követően a tartályban lévő vizet mintegy
3–4 napon keresztül leszűrik a halakról. A 3.–4. nap után megkezdődik a préselés folyamata,
melyhez a gyártó szorítórudakat használ. Az előzőleg leszűrt vizet ezt követően ráöntik a hordó
tartalmára, hogy belepje a felszínét. A hordókban teljesen természetes erjedési folyamat indul, amely
12–15 hónapig tart.
— A kivonat kinyerésének folyamata: az erjesztési folyamat végeztével a halszósz késztermékként
kinyerhető a hordókból. Különböző töménységű halszósz nyerhető ki attól függően, hogy az
első kivonatot vagy a hosszan áztatott „long” kivonatot használják. Ha a hordó tartalma sárgás
barnává válik és finom illat érződik, lezárult az erjedési folyamat, és leönthető a hallé. A gyártók
meglékelik hordót, hogy a teljes kivonatot kiöntsék. Ezt követően leveszik a hordó fa fedelét,
óvatosan megtisztítják, majd visszahelyezik és visszaöntik a halszószt a hordóba. A leengedés és
visszaöntés folyamatát addig ismétlik, amíg a szósz vörösesbarna színűvé, átlátszóvá, sűrűvé és
zavarosságtól mentessé nem válik. Akkor önthető le és palackozható késztermékként az első
halkivonat, amikor illata már éppen, a halkivonatra jellemző fehérjeíz viszont erősen érezhető. A
„long” változat előállításakor a só teljesen feloldódik a tiszta vízben. A sós anyalúgot a gyártók
beleöntik az első kivonat leöntése után üresen maradt hordókba, töménységi sorrendben. Az
összegyűjtött végtermék a „long” 1-es halszósz. A „long” 1-es halszósz kinyerésének hét korábban
használt hordót igénybe vevő folyamata a „que long”. Minden egyes „que long” 7–9 nap tartamú.
Ugyanez a folyamat ismétlődik a „long” 2-es és 3-as halszósz elkészítésekor. A kész szósz végül
tárolótartályokba kerül.
3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A Phú Quốc halszószt a Phú Quốc oltalom alatt álló eredetmegjelölés minőségi szabványaira és az
élelmiszer-higiénia biztonsági előírására vonatkozó TCN 230:2006 Standard szerint kell előállítani. A
Phú Quốc halszósz végül a fogyasztókhoz közvetlenül kiszállítható kiszerelésben, üveg vagy műanyag
palackba tölthető. A palackozott halszósz fedett raktárakban, természetes időjárási viszonyok mellett
tárolható.
A tartós és változatlan minőség érdekében a Phú Quốc halszósz kizárólag a Phú Quốc szigeten
palackozható, mivel a sziget éghajlati adottságai, a gyártói tapasztalatok és az ezen a halászterületen
kifogott szardellák nélkülözhetetlenek az erre a termékre jellemző kiváló minőséghez.
Először is az elsőként kinyert halszószt összekeverik a „long” 1-es, 2-es vagy 3-as érlelésű szósszal a
kívánt fehérjetartalom eléréséhez. Ezt követően a halszósz palackozható. 20 liternyi 350 N töménységű
halszósz előállításához például 15 liter 400 N töménységű első halkivonatot és 5 liter 200 N „long”
halkivonatot kell összekeverni.
3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A címkén legalább a következő információkat fel kell tüntetni:
— a termék neve: „Phú Quốc”,
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— a termék típusa: Nước mắm, a kivitelre szánt terméken emellett fel kell tüntetni a „halszósz” szót,
— megjelölés: Tên gọi xuất xứ, a kivitelre szánt terméken emellett fel kel tüntetni az „OEM” jelzést,
— a palackozóüzem neve és címe, a feldolgozóüzem neve és címe; a kivitelre szánt termék szárma
zása,
— alapanyagok,
— minőségosztályozás (teljes fehérjetartalom gN/l),
— halszószmennyiség (egység: liter vagy milliliter),
— a palackozás dátuma, a szavatosság lejáratának dátuma,
— tartósításra és felhasználásra vonatkozó adatok,
— csomagolási kódszám,
— élelmiszer-higiéniára és -biztonságra vonatkozó figyelmeztetések.
4.

A földrajzi terület tömör meghatározása:
Vietnam legnagyobb szigete, a Phú Quốc sziget a Thai-öbölben, a 9°48′-10°26′ északi szélességi fok és
a 103°29′–104°09′ nyugati hosszúsági fok között fekszik, Kien Giang és Ca Mau tartomány felségvizei
határolják.

5.

Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
— Éghajlati viszonyok
A hőmérséklet egész éven át magas és egyenletes, átlagosan 27,5 °C. Ebből kifolyólag szinte nincs
hőmérsékleti ingadozás a különböző évszakok között, a legmelegebb és a leghidegebb hónap
közötti átlagos hőmérsékleti különbség 2 °C. A napsütéses órák éves száma 1 445 óra, napi száma:
6–7 óra. Szoros kapcsolat van továbbá a terület hőmérséklete és a monszun időszak között: az esős
évszakot alacsony hőmérséklet és erős szél (3,0 – 5,1 m/s), míg a száraz évszakot magas hőmér
séklet és gyenge szél (2,8 – 4,0 m/s) jellemzi. A területre jellemző időjárás – a jelentős számú,
egyenletes napsütéses órák – erőteljes hatással van a Phú Quốc halszósz minőségére, így kedvező
feltételeket teremt a friss hal erjedéséhez és megadja a gyártás egyediségét biztosító hátteret.

— Tengeri viszonyok
A szigetet a Thai-öböl tengervize veszi körbe, ahol a Rach Gia és a Ha Tien által határolt területen –
mint azt már említettük – számos folyó torkollik egymásba, amelyek a Mekong-deltát és a
Kambodzsai Királyságot átszelve hordalékot és szerves anyagokat szállítanak. A tengeri iszap
pedig ideális élőhelyként szolgál a fattyúmakréláknak és a szardelláknak, aminek köszönhetően
más halászterületeken fogott társaikéhoz képest jobb minőségűek (nagyobbak és teltebbek).

— Emberi tényezők
A késztermék előállításához a hal kihalászásától az erjesztéséig minden művelet kézi úton történik.
A sziget lakói a hagyományos elkészítési mód szerint sötét tárolóhelyiségekben elhelyezett tömör
fakádakban erjesztik a szardellákat körülbelül egy éven át. Ennek a technológiának tulajdonítható,
hogy a szósz tápláló, pikáns ízvilágú, arany színű, és olyan finom jegyeket hordoz, amelyeknek
köszönhetően messze felülmúlja az Ázsia egyéb részén előállított, hasonló termékeket, amelyek
esetében az erjesztési folyamat általában rövidebb ideig tart.
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5.2. A termék sajátosságai:
A Phú Quốc halszósz más halszószoktól – mint például a vietnami Phan Thiet, a Cat Hai és egyéb
vietnami halkivonattól – jól megkülönböztethető: színe sötét vörösesbarna, illata finom és különleges,
nincs ammónia- és erős halszaga, íze sós, erősen édes, természetesen olajos, utóíze a természetes
fehérjetartalom és a halzsír miatt édes és zsíros.
5.3. A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék
különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat:
A Phú Quốc halszósz előállítására felhasznált szardellát a Thai-öblöt határoló Kiên Giang tartomány és
Ca Mau tartomány felségvizeiből halásszák ki (a térképen a Ca Mau-fokhoz viszonyítva a halászterület
Vietnam nyugati részén helyezkedik el.) A halászterület jellegéből adódóan az itt kifogott szardellák
nagyobbak és teltebbek más halászterületeken, például a Ba Ria–Vung Tau tartomány, Nha Trang vagy
a Tonkini-öböl területén kifogott halaknál. Mivel a gyártók a halszósz előállításához ezen a halászte
rületen kifogott szardellákat használnak fel, magasabb, változatlan nitrogéntartalmú halszószt tudnak
kinyerni, melynek színe, jellegzetes íze és illata más halszószokra nem jellemző. A halászati terület
viszonylag csendes, nincs mélyen bent a Thai-öbölben, ezért vize más halászati területek vizéhez képest
kevésbé sós. A halak kedvelt élőhelye, mert itt torkollanak egybe Vietnam és Kambodzsa folyói. Ideális
menedék és tápláléklelőhely a szardelláknak. A halászat az esős évszakban történik. Ekkora a szardellák
már kifejlődtek és tömérdek mennyiségben keresnek menedéket vagy táplálékot ezen a területen. Így a
halászok nagy mennyiségben tudnak nagy és telt szardellákat kifogni.
A halszósz-előállítás első lépéseként a halászok kihalásszák a szardellákat, melyhez hagyományos, apró
szemű, vejszeszerű rekesztőhálót használnak. Miután a szardellákat halászhálóval vagy halászvászonnal
kifogták és a hajó fedélzetére helyezték, tengervízzel megtisztítják azokat a szennyeződésektől, és
kézzel különválasztják a többi haltól és halászati terméktől. Majd ezt követően fából készült keverő
eszközökkel besózzák a hajó fedélzetén a szardellákat, így a halak épségben maradnak.
A halak az alapanyag-felhasználás folyamata és a késztermék gyártása során stabil hordókban tárolha
tóak. A hordók henger alakúak, a Phú Quốc szigetén jellemzően előforduló többfajta több száz éves
fából készülnek, („ho phat”, „chay”, „boi loi”, „den den”), amelyeket nem károsít sem rovar, sem termesz
vagy más élősködő. A hordók szabadon tágulhatnak, a sós víz hosszasan tárolható bennük és megőrzik
a halszósz épségét.
A helyi hagyományos gyártási módszer az az elsődleges tényező, amely különlegessé teszi a Phú Quốc
halszószt.
Másrészről pedig Phú Quốc sziget éghajlati adottságai, a gyártói tapasztalatok és a halászterületeken
kifogott szardellák mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kiváló halszósz készülhessen.
Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
(az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése)
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