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V
(Adviezen)

ANDERE HANDELINGEN

EUROPESE COMMISSIE
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
(2012/C 1/05)
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.
ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
„PHÚ QUỐC”
EG-nummer: VN-PDO-0005-0788-26.08.2009
BGA ( ) BOB ( X )
1.

Naam:
„Phú Quốc”

2.

Lidstaat of derde land:
Vietnam

3.

Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1. Productcategorie:
Categorie 1.7. Verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren en producten op basis van verse vis en
schaal-, schelp- en weekdieren.
3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:
De vissaus Phú Quốc ontstaat door de afbraak, hydrolyse en spontane fermentatie van visvlees door
enzymen, waarvan de meeste zich in de interne organen van vis bevinden, en door de langdurige
fermentatie van de clostridium bacterie in kritische omstandigheden en bij hoge temperaturen.
De belangrijkste kenmerken van de vissaus Phú Quốc zijn:
— Kleur: de vissaus Phú Quốc heeft een donkere, roodbruine kleur.
— Geur: verfijnde, speciale geur, geen visachtige geur of ammoniakgeur aangezien het product wordt
vervaardigd van verse vissen en op natuurlijke wijze fermenteert. De langdurige natuurlijke fer
mentatie in een houten vat zorgt ervoor dat er geen ongewone geur en smaak optreden.
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
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— Smaak: zilt, sterk zoet en natuurlijk vet. De vissaus heeft een zoete, vette nasmaak van natuurlijke
proteïnen en visvet.
— Stikstofwaarden:
+ minimum: 20 gN/liter (eerste of latere aanlenging).
+ maximum: 43 gN/liter (product van eerste persing).
Chemische kenmerken:
— Stikstof (100 %) (g/l):
+ Special: 40
+ Super-Duper: 35
+ Standard 1: 30
+ Standard 2: 25
+ Standard 3: 20
— Verhouding stikstof/aminozuren en stikstof (%):
+ Special en Super-Duper: 14
+ Standard 1, 2, 3: 15
— Azijnzuur (%): ≥ 12
— Zout (NaCl) (g/l): 250 ≤ x ≤ 295
— Histamine (mg/l): ≤ 200
— Lood (mg/l): ≤ 0,5
3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):
De enige grondstof die wordt gebruikt voor de productie van de vissaus Phú Quốc zijn vissen
(ansjovissen). De ansjovissen die voor de productie van de vissaus Phú Quốc worden gebruikt, worden
gevangen in de territoriale wateren van de provincies Kien Giang en Ca Mau, die deel uitmaken van de
Golf van Thailand (indien op de kaart CA Mau als oriëntatiepunt wordt genomen, ligt de visserij
industrie in het westen van Vietnam).
Het traditionele productieproces begint met het uitwerpen van de netten door de vissers. Zodra de
vangst is afgelopen en de vis aan boord is gehesen, worden de ansjovissen door de vissers met de hand
gescheiden van de andere eventueel gevangen vissoorten. Het vissen op traditionele wijze zorgt ervoor
dat het visvlees niet wordt beschadigd en dat het aandeel van andere vissoorten niet meer bedraagt dan
15 %. Er wordt vervolgens zout ((NaCl) aan de ansjovissen toegevoegd.
Om aan de door bepaalde markten gestelde eisen te voldoen, wordt aan de ingrediënten van de vissaus
Phú Quốc suiker — in een verhouding 0,5 % — 1,5 % - toegevoegd. Dat heeft geen gevolgen voor de
kenmerken van de vissaus.
3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):
—
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3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:
De productie van de vissaus Phú Quốc moet plaatsvinden in het geografische gebied en omvat de
volgende fasen:
— de visvangst en het voorbereiden van de grondstof: de vangst van de ansjovissen waarbij de vissers
gebruik maken van een traditioneel tonijnnet met kleine mazen. Meteen na de vangst worden de
ansjovissen met zeewater gereinigd om onzuiverheden te verwijderen en worden ze manueel van
andere vis en schaal- en schelpdieren gescheiden. Vervolgens wordt op het dek van het schip zout
aan de verse ansjovissen toegevoegd. Nadien worden de ansjovissen opgeslagen in het ruim en
zorgvuldig afgedekt. Het langs onderen wegstromende water wordt manueel verwijderd.
— natuurlijke fermentatie van de vissen: eenmaal aan land brengen de vissers de vangst over naar het
verwerkingsbedrijf; daar worden de vissen in vaten te weken gezet. Na deze opslag in vaten wordt
het water gedurende 3-4 dagen uit de vaten geëxtraheerd. Nadien wordt gestart met het uitoefenen
van druk op de vis waarbij door de producent gebruik wordt maakt van stokken. Vervolgens wordt
de vis met het geëxtraheerde water begoten zodat het oppervlak komt onder te staan. De fer
mentatie in de vaten verloopt op volledig natuurlijke wijze en neemt 12 tot 15 maanden in beslag.
— het aftappen van de vissaus: wanneer de fermentatie is gestopt, wordt het eindproduct, de vissaus
afgetapt. Er zijn verschillende concentraties van de vissaus mogelijk: vissaus „van eerste persing” en
„aangelengde” vissaus („long” extract). Wanneer de saus in het vat geelbruin kleurt en een goede
geur verspreidt, is de fermentatie beëindigd en kan de vissaus worden afgetapt. Via een opening
tapt men de vissaus af waarbij men het vat laat leeglopen. Het houten deksel wordt vervolgens
losgemaakt, zorgvuldig gewassen en opnieuw op het vat geplaatst alvorens de afgetapte vissaus
opnieuw in het vat wordt gegoten. De vissaus wordt op deze wijze diverse malen afgetapt en
opnieuw in het vat gegoten totdat ze roodgeel kleurt, helder en dikvloeibaar is geworden zonder
evenwel drabbig te zijn. Wanneer de vissaus een zwak aroma verspreidt en de sterke smaak heeft
van typische eiwitten, kan ze nogmaals worden afgetapt en vervolgens als eindproduct, vissaus van
eerste persing, worden gebotteld. Voor het verkrijgen van „aangelengde” vissaus („long” extract)
wordt eerst zout opgelost in water tot het verzadigingspunt is bereikt. Deze zoutoplossing wordt in
de vaten gegoten waaruit de vissaus van eerste persing werd afgetapt en hierbij wordt een volgorde
van een lage naar een hoge inhoud aangehouden. Het hierna opgevangen eindproduct wordt
„aangelengde vissaus nr. 1” („long extract 1”) genoemd. Het proces waarbij „aangelengde vissaus
nr. 1” wordt verkregen — door het product door 7 reeds voor de vissaus van eerste persing
gebruikte vaten te laten lopen — wordt „que long” genoemd. Voor iedere „que long” zijn 7-9
dagen nodig. Dit proces wordt herhaald zodat ook „long extract 2” en long extract 3 worden
verkregen (aangelengde vissaus nr. 2 en nr. 3). Vervolgens worden de sauzen opgeslagen in
containers.
3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.:
Het eindproduct, de vissaus Phú Quốc, moet in overeenstemming zijn met de TCN 230:200/-norm. Bij
deze norm zijn voor het product met de beschermde geografische aanduiding, Phú Quốc, kwaliteits
eisen en eisen met betrekking tot voedselveiligheid vastgesteld. Het product wordt ten slotte gebotteld
in gesloten glazen of plastic flessen/bokalen van verschillende vorm die rechtstreeks ter beschikking van
de consument kunnen worden gesteld. De gebottelde vissaus moet opgeslagen worden in overdekte
opslagruimten en bij omgevingstemperatuur.
Het bottelen van de vissaus Phú Quốc mag slechts plaatsvinden op het eiland Phú Quốc zodat een
stabiele en identieke kwaliteit gewaarborgd is. De reden hiervoor is dat het aan de klimaatomstandig
heden op het eiland Phú Quốc en de ervaring van de producenten, samen met de ter plekke gevangen
ansjovissen, te danken is dat deze excellente vissaus kan worden geproduceerd.
Tot het bottelen van de vissaus wordt overgegaan wanneer de vissaus van eerste persing en de
aangelengde sauzen zijn geproduceerd. Vooraf wordt de vissaus van eerste persing onder de aange
lengde vissauzen 1, 2 en 3 gemengd zodat vissauzen met het vereiste eiwitgehalte worden verkregen.
Om 20 liter 350N vissaus te verkrijgen uit een mengsel van 400 N vissaus van eerste persing en 200 N
„aangelengde vissaus” zijn derhalve 15 liter 400 N vissaus van eerste persing en 5 liter 200N aange
lengde vissaus nodig.
3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:
Op het etiket moeten minstens de volgende vermeldingen worden aangebracht:
— Naam: „Phú Quốc”.
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— Productcategorie: Nước mắm; betreft het een uit te voeren product, dan wordt „vissaus”
toegevoegd.
— Aanduiding: Tên gọi xuất xứ; betreft het een uit te voeren product, dan wordt „BGA” toegevoegd.
— Naam en adres van het verpakkingsbedrijf, naam en adres van het verwerkingsbedrijf; Oorsprong
van het product indien het een uit te voeren product betreft.
— Ingrediënten.
— Kwaliteitsindicaties (totaal eiwitgehalte gN/l).
— Hoeveelheid vissaus (eenheid: liter of milliliter).
— Datum waarop het product werd gebotteld, vervaldatum van het product.
— Bewaarinstructies en instructies voor het gebruik.
— Verpakkingscode.
— Waarschuwingen op het vlak van hygiëne en veiligheid.
4.

Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied:
Het geografische gebied is het eiland Phú Quốc, het grootste eiland van Vietnam, gelegen op
103°29′-104°09′ westerlengte en 9°48′-10°26′ noorderbreedte in de Golf van Thailand en in de
territoriale wateren van de Vietnamese provincies van Kien Giang en Ca Mau.

5.

Verband met het geografische gebied:

5.1. Specificiteit van het geografische gebied:
— Klimaatomstandigheden
De temperatuur is gedurende het hele jaar hoog en stabiel met een gemiddelde van ongeveer
27,5°C. Er is derhalve nauwelijks verschil in temperatuur tussen de seizoenen: het gemiddelde
verschil tussen de warmste maand en de koudste maand bedraagt 2°C. Een jaar telt zowat
1 445 uren zonneschijn en een dag zowat 6 à 7 uren. Er is bovendien een nauw verband tussen
de temperatuur in de regio en het moussonklimaat, m.a.w. het regenseizoen met lage temperaturen
en sterke winden (3,0-5,1 m/s), en het droge seizoen met hoge temperaturen en zachte winden
(2,8-4,0 m/s). De speciale weersomstandigheden in het gebied hebben een beslissende invloed op de
kwaliteit van de vissaus Phú Quốc. De regio kent immers vele zonuren en hun aantal is stabiel en
dat schept gunstige omstandigheden om de verse vis te laten fermenteren en de vissaus haar
speciale kenmerken te verlenen.

— De invloed van het zeegebied
Het eiland is omgeven door de golf van Rach Gia-Ha Tien (Golf van Thailand) die, zoals voordien
reeds werd vermeld, een samenvloeiing is van talrijke door de Mekong Delta stromende rivieren en
het zeemeer van Cambodja, die alluvium en organische samenstellingen met zich meevoeren. Het
modderige zeewater in dit gebied is een ideale habitat voor horsmakrelen en ansjovissen die hier
van betere kwaliteit zijn (groter en vetter) dan in andere visgronden.

— Menselijke factoren
De bewerkingen tijdens alle productiefasen — van de visvangst tot en met de fermentatie van de vis
— zijn manueel. Voor de productie van hun traditionele vissaus laten de eilandbewoners ansjovis
sen gedurende zowat een jaar in grote houten vaten in donkere opslagruimten fermenteren, een
techniek die naar verluidt een rijke, goudkleurige vissaus oplevert die, dankzij haar aroma en haar
kenmerken, de rivaliserende producten uit andere Aziatische regio's — waar doorgaans een kortere
fermentatieperiode wordt aangehouden — ver achter zich laat.
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5.2. Specificiteit van het product:
De vissaus Phú Quốc heeft bijzondere kenmerken die verschillen van die van andere Vietnamese
vissauzen zoals Phan Tiet of Cat Hai, of nog andere. Phú Quốc heeft een donkere, roodbruine kleur,
een fijne en speciale geur — geen visachtige geur of ammoniakgeur — een zilte, sterkzoete en van
nature vette smaak en een zoete, vette nasmaak van natuurlijke eiwitten en visvet.
5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB)
dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):
De ansjovissen die voor de productie van het visextract Phú Quốc worden gebruikt, worden gevangen
in de territoriale wateren van de provincies Kien Giang en Ca Mau, die deel uitmaken van de Golf van
Thailand (indien op de kaart CA Mau als oriëntatiepunt wordt genomen, ligt de visserij-industrie in het
westen van Vietnam). Dankzij de kenmerken van de visgronden zijn de ansjovissen groter en vetter dan
die welke worden gevangen in de visgronden van Ba Ria — Vung Tau, Nha Trang en de Golf van
Tokin. De ansjovissen die op Phú Quốc voor de productie van de vissaus worden gevangen, leveren de
producenten een vissaus op met een hogere en stabiele stikstofwaarde, een mooiere, stabiele kleur, en
een typische geur en smaak die bij andere vissauzen niet worden aangetroffen. Het vangstgebied in
deze zee is vrij kalm, bevindt zich niet te diep in de Golf van Thailand en het water is er niet zo zout
als in andere zeegebieden. Het is ook een gunstige omgeving voor vis omdat hier de Vietnamese
rivieren en het zeemeer van Cambodja samenvloeien. Voor ansjovissen is het een ideale plek om
beschutting en voedsel te zoeken. De visvangst vindt plaats tijdens het regenseizoen. Op dat ogenblik
zijn de ansjovissen volwassen en verzamelen hele massa's zich in dit visserijgebied om beschutting en
voedsel te zoeken. De vissers kunnen dus grote hoeveelheden grote, vette ansjovissen binnenhalen.
Het productieproces begint met de vangst van de ansjovissen waarvoor de vissers gebruik maken van
een traditioneel tonijnnet met kleine mazen. Meteen nadat ze met visnetten of met andere middelen
zijn gevangen en aan boord gebracht, worden de ansjovissen met zeewater gereinigd om onzuiver
heden te verwijderen en worden ze manueel van andere vis, schaal- en schelpdieren gescheiden. Ver
volgens wordt op het dek van het schip zout aan de verse ansjovissen toegevoegd waarbij gebruik
wordt gemaakt van houten menginstrumenten om de vissen niet te beschadigen.
Gedurende het hele productieproces — van de grondstof tot het eindproduct — wordt de vis/vissaus
opgeslagen in stabiele vaten. De vaten zijn cilindervormig en worden vervaardigd met het hout van
voor het eiland Phú Quốc typische bomen — „ho phat”, „chay”, „boi loi”, „den den” — die honderden
jaren oud zijn en niet te lijden hebben van insecten, termieten of houtwormen. Het hout is soepel en
bestand tegen lange blootstelling aan zout water; het is een goed isolerend materiaal dat schadelijke
invloeden voor de vissaus voorkomt.
De plaatselijke traditionele productiemethode is een van de elementen die aan de specificiteit van de
vissaus Phú Quốc bijdragen.
De klimaatomstandigheden op het eiland Phú Quốc en de ervaring van de producenten, in combinatie
met de in het gebied gevangen ansjovissen, zijn de factoren waaraan we deze uitstekende vissaus te
danken hebben.
Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:
(artikel 5 (7) van Verordening (EG) nr. 510/2006)
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