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MUUD AKTID

EUROOPA KOMISJON
Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste
eritunnuste kohta) artikli 8 lõike 2 kohase taotluse avaldamine
(2012/C 349/11)
Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr
509/2006 (1) artiklile 9. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva doku
mendi avaldamise kuupäevast.
GTE REGISTREERIMISTAOTLUS

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 509/2006
„SKLANDRAUSIS”
EÜ nr: LV-TSG-0007-0914-13.12.2011
1.

Taotlejate rühma nimi ja aadress:
Nimi:
Zaļais novads
Aadress: Līkā muiža, Pils iela, Dundagas pag.
Dundagas novads
Rīga, LV-3270
LATVIJA
Tel
Faks
E-post:

2.

+371 29444395 / 29475692
—
alanda@dundaga.lv; dzenetam@gmail.com

Liikmesriik või kolmas riik:
Läti

3.

Toote spetsifikaat:

3.1. Registreeritav(ad) nimetus(ed) (komisjoni määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikkel 2):
„Sklandrausis”
3.2. Nimetus:

☒ on iseenesest eripärane

 väljendab põllumajandustoote või toidu eripära
K. Mīlenbahsi ja J. Endzelīnsi (1927–1929) koostatud läti keele sõnaraamatu „Latviešu valodas vārd
nīca” 3. köites on nimetuse „Sklandrausis” all kirjas määratlus „täidisega ümmargune pirukas”.
Nimetuses on kaks sõna – skland- ja rausis. Nimisõna rausis (pirukas) on tuletatud tegusõnast raust
(roopima, loopima või puistama). Sellest nähtub, et pirukaid küpsetati vanasti üsna algelisel viisil nii, et
küpsetistele roobitseti peale kuuma koldetuhka või -sütt. Kura keelest (tänapäeva Lääne-Läti elanike
eelkäijate räägitud keel) tuletatud arhailise sõna sklanda tähendus on „piirdetara post, punutud tara” või
(1) ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.
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„nõlvak, kallak”; viimasel juhul osutatakse piruka põhja ülespööratud servadele. (Karulis, K (1992), läti
keele etümoloogilise sõnaraamatu „Latviešu etimoloģijas vārdnīca” II. köide. Kuramaa eripärane piirde
tara sklandu žogs oli vitstest punutud.
3.3. Kas taotletakse nimetuse reserveerimist määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 13 lõike 2 alusel:

☒ Registreerimine koos nimetuse reserveerimisega

 Registreerimine ilma nimetuse reserveerimiseta
3.4. Toote liik:
Rühm 2.3. Kondiitri- ja leivatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised ja muud pagaritooted
3.5. Põllumajandustoote või toidu kirjeldus, mida tähistab punktis 3.1 esitatud nimetus (määruse (EÜ) nr
1216/2007 artikli 3 lõige 1):
„Sklandrausis” on 8–14 cm läbimõõduga ümmargune pirukas. Piruka „Sklandrausis” põhi on tehtud
tihedast, 2–3 mm paksusest lahtirullitud rukkijahutainast. Lahtirullitud tainast lõigatakse või vajutatakse
välja piruka aluseks olev ketas, mille servad keeratakse üles. „Sklandrausise” põhi täidetakse keedetud
kartulist ja porgandist (vahekorras 1:2 kuni 1:1) täidise kihtidega. Keedukartulikiht on põhjas ja
porgandi oma kõige peal. Valmis „Sklandrausise” paksus on 1,5–2,5 cm. Piruka põhi on tihke ja
hästi küpsenud, täidis urbne. Tavaliselt on pirukas kollakasoranžikat porgandivärvi. Piruka pealispinnale
võib määrida koort või puistada pind üle kaneeli või köömnetega. „Sklandrausise” maitse võib vahel
duda magusapoolsest väga magusani. Kuigi pirukapõhjast jääb suhu äratuntav leiva maik, on valdav
siiski porgandi maitse.
Külma „Sklandrausise” piruka juurde serveeritakse teed või piima.
3.6. Põllumajandustoote või toidu tootmismeetodi kirjeldus, mida tähistab punktis 3.1 esitatud nimetus (määruse (EÜ)
nr 1216/2007 artikli 3 lõige 2):
Piruka „Sklandrausis” valmistamine:
Allpool esitatud koostisainete kogusest saab valmistada kokku 15–20 „Sklandrausise” pirukat.
Tainapõhja valmistamine
600 g rukkipüüli või jämedat rukkijahu
60 g margariini või võid
150–200 g vett
maitsestamiseks näpuotsatäis soola
Taina kergemaks lahtirullimiseks võib sellesse lisada veidi nisupüüli (40–60 g rukkijahu ja/või kerge
rukkipüüli koguse kohta).
Püülijahu segatakse sooja veega, millesse on lisatud margariin või või ja sool. Tainas peab olema tihke
(aga mitte kõva) ja kergesti lahtirullitav. Lahtirullitud 1,5–2,5 mm paksusega tainast vajutatakse, suru
takse või lõigatakse välja 10–15 cm läbimõõduga kettad. Kuni 1,5–2 cm laiuste ülespidi pööratud
servadega kettad pannakse rasvainega määritud alusele. Ketta servad peavad olema nii tugevad, et jäävad
püstiasendisse.
Täidise valmistamine
Kartulitäidise valmistamine:
Koostisosad:
0,8–1,0 kg kartuleid
maitsestamiseks näpuotsatäis soola
Kartulid keedetakse, seejärel tambitakse (riivitakse) ühtlaseks massiks, maitsestamiseks lisatakse soola ja
seejärel segatakse. Kartulisegule lisatakse 150–200 g sulatatud võid või 50–100 g koort ning soovi
korral võib segada juurde 1–3 muna ning maitsestamiseks köömneid. Ühe osa keedetud kartulitest võib
asendada tooreste, riivitud kartulitega, millest on välja pigistatud ülemäärane vedelik.
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Porganditäidise valmistamine:
Koostisosad:
1,5–2 kg porgandeid
100–300 g suhkrut
Porgandid keedetakse, seejärel tambitakse ühtlaseks massiks; segamise ajal lisatakse suhkur. Porgandi
segusse lisatakse 200–300 g hapukoort või soovi korral 1–2 muna. Porganditäidise võib teha ka
toorest riivitud porgandist, millest on välja pigistatud liigne vedelik.
Tihedama pirukatäidise saamiseks võib porgandile ja kartulile lisada valmistamise käigus mannat.
Piruka „Sklandrausis” täitmine ja küpsetamine
Rukkijahust tainapõhjale jaotatakse kartuli- ja selle peale porganditäidis. Kartuli- ja porganditäidise
vahekord on 1:2 kuni 1:1. Valmis pirukas „Sklandrausis” (värske või külmutatud) on küpsetatud
ahjus 220–250 °C temperatuuri juures seni, kuni põhi on kuiv (st 15–30 minutit).
Kattekiht
200–300 g hapukoort
200–300 g suhkrut
Valmis piruka „Sklandrausis” kattekiht koosneb hapukooresegust, mis on üle puistatud suhkruga.
Maitsestamiseks võib pirukale raputada kaneeli või köömneid.
Kattekihi valmistamiseks võib kasutada ka koore-, suhkru- ja munasegu. Sellise katte saamiseks sega
takse eespool nimetatud hapukoore- ja suhkrukogused kahe munaga. Sellisel juhul tuleb pirukat
„Sklandrausis” küpsetada kuumas ahjus viis minutit kauem.
Säilivusaeg ja ladustamine
Ladustamistemperatuur

Toote valmistamise etapp

Säilivusaeg

+ 2 kuni + 6 °C

Valmistoode „Sklandrausis”

3 päeva

– 18 °C

Külmutatud „Sklandrausis”

3 kuud

3.7. Põllumajandustoote või toidu eripära (määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikli 3 lõige 3):
Toote eristatavuse tagab selle valmistamismeetod, retsept, kuju ja välisilme. „Sklandrausis” on ümmar
gune pirukas. Selle hapendamata rukkipüülist valmistatud põhja ülespidi pööratud servad meenutavad
piirdetara, mis annab pirukale iseloomuliku kuju ja millest on tuletatud piruka nimetus „Sklandrausis”.
Pirukas läbimõõduga 8–14 cm on küllaltki suur. Valmis „Sklandrausise” ülaosa on iseloomulikku
kollakasoranžikat porgandivärvi; läbilõikes on hästi näha täidise alumise kihi moodustavad kartulid.
„Sklandrausise” algupärane kuju on tähenduslik ja sümboolne. Päikest sümboliseeriva ümmarguse
kujuga toiduaineid süüakse tavaliselt talvise ja suvise pööripäeva aegu. „Sklandrausist” seostatakse
päikese sümboolikaga nii selle ümmarguse kuju kui ka kollakasoranži värvusega pealmise porgandikihi
tõttu. Pööripäevapidustuste ajal sümboliseeris „Sklandrausis” päikese loovat energiat.
3.8. Põllumajandustoote või toidu traditsioonilisus (komisjoni määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikli 3 lõige 4):
Pirukat „Sklandrausis” võib pidada Läti rahvustoiduks, kuna selle valmistamise ja söömise traditsioonid
ulatuvad kaugesse minevikku. Läti pööripäevapidustuste iidsetest tavadest võib leida tõendeid piruka
tähtsuse kohta. „Sklandrausise” küpsetamise oskusi on edasi antud põlvest põlve.
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Toote valmistamise ajalugu on pikk. Piruka „Sklandrausis” eelkäija oli hapendamata rukkijahutainast
lihtne täidisega pirukas, mida küpsetati hõõguvate süte sees. Piruka täidise olemasolu kohta annab
tunnistust toote nimi, milles on viide piruka ülespidistele servadele (žogs või sklanda, st piirdetara).
Piruka püstised servad takistasid täidise valgumist tulle.

Kuramaa hertsogi valitsemisajast (16.–18. sajand) on säilinud dokumentaalseid tõendeid selle kohta, et
piruka „Sklandrausis” täidisena kasutati hakitud porgandeid. Porgandeid hakati Lätis kasvatama 16.
sajandil. Kui 17. sajandil hakati Lätis kasvatama kartuleid, leidsid tükeldatud või riivitud mugulaid
kasutust piruka „Sklandrausis” koostises. Algselt sõid kartuleid üksnes maa-aadlikud. Pärast seda, kui
talupojad hakkasid 19. sajandil kartuleid kasvatama, sai see köögivili kiiresti rahvaomaseks ja saavutas
märkimisväärse koha rahvuslikus toiduses.

Viiteid Kuramaal piruka „Sklandrausis” valmistamise kohta võib leida J. Heniņši artiklist „Vārdi, kas nav
sastopami Ulmaņa vārdnīcā” (Sõnad, mida Ulmanise sõnaraamatust ei leia), mis on avaldatud 1914.
aastal Riia Läti ühingu teadusliku komitee toimetistes nr 17.

Etnograaf ja lätlaste toitumusharjumuste uurija Linda Dumpe selgitas Kuramaa liivlaste tavapärasest
toidusest kirjutades, et sedalaadi pirukale on vaja pöörata erilist tähelepanu, kuna tegemist on väga
arhailist liiki küpsetatud toiduainega. Sõna „Sklandrausis” peetakse piruka traditsiooniliseks nimetuseks,
kuna see on ulatuslikult tuntud ning leiab tänapäeval kasutamist Läti rahvuslike eriroogade tutvus
tamisel (N. Masiļūne „Latviešu nacionālie ēdieni” (Läti rahvusroad) 2004). Piruka „Sklandrausis” tradit
siooniline laad leiab kinnitust mitmete autorite uurimistöödes, milles käsitletakse Läti hooajalisi tradit
sioone. Pirukat „Sklandrausis” on nimetatud lõikuspüha ehk jumis'e tavapäraseks roaks. Seda püha
tähistasid muistsed lätlased lõikusaja lõpuna sügisese pööripäeva aegu (O. T. Auns „Latviešu tautas
dzīvesziņa” (Lätlaste ühiskondlikud tavad) 1993). Pirukat „Sklandrausis” küpsetati ja söödi ka muude
hooajaliste rituaalidega seotud pühade (nt ülestõusmispühad) ajal. Kolka poolsaarelt pärit liivlane
Andrejs Štālers (sündinud 1866) meenutas, et mitmeid maitsvaid sööke (sh „Sklandrausis”) jagati pärast
ülestõusmispühade traditsioonilist rituaalset laulmist (V. M. Šuvcāne (2003), „Lībiešu folklora” (Liivi
folkloor) 2003. Alsunga kandis 20. sajandi alguses säilinud traditsioonide üleslugemisel meenutas
Pēteris Upenieks, et pirukat „Sklandrausis” tehti jõuluajal (Balandnieki, 2005).

Piruka „Sklandrausis” retsepti võib leida igast Läti leivatraditsioone kirjeldavast kokaraamatust – näiteks
leivaekspert Zigrīda Liepiņa 1993. aastal avaldatud raamatust „Daudzveidīgā maizīte” (Mitmesugused
leivad). Etnograaf Indra Čekstere 2004. aastal avaldatud uurimuses „Mūsu maize” (Meie igapäevane leib)
nenditakse, et piruka „Sklandrausis” tõeliselt maitsva täidise valmistasid liivi perenaised pooleks kartu
litest ja porganditest ning tegid eriti magusa porganditäidise. Valmis pirukale „Sklandrausis” määriti
koore-, suhkru- ja munasegu ning puistati üle köömnetega.

Piruka „Sklandrausis” valmistamisest on juttu ka filoloogi, ajaloolase ja folkloristi Kārlis Draviņši 2000.
aastal avaldatud teoses „Kurzeme aizgājušos laikos” (Endisaegne Kuramaa). 20. sajandi Kuramaa leiva
küpsetamise traditsioone kirjeldades meenutas autor, et pirukat „Sklandrausis” küpsetati täidisega, mis
oli ülespidiste servadega küpsetise keskel. Täidis oli tehtud tambitud keedukartulitest ja riivitud keedu
porganditest.

Mitmetelt etnograafilistelt ekspeditsioonidelt kogutud materjali põhjal Linda Dumpe koostatud teose
osas „Latviešu tautas ēdieni” (Traditsiooniline Läti köök) (2009) on piruka „Sklandrausis” retsept, mis on
Melnsilse külas üles kirjutatud Elza Rozenfelde (sündinud 1919) sõnade järgi: „Pirukate küpsetamine oli
paras pingutus ning selleks oli vaja palju söögikraami. Need tehti rukkijahust. Ahjus küpsetamise tõttu
olid pirukad küllaltki suured. Pirukaservad keerati ülespoole. Küpsedes muutus tainas tihkeks.” Elza
Rozenfelde kasutas täidise tegemiseks kartuli- ja porgandisegu, millele oli lisatud koort, suhkrut, mune,
rasva, veidi püülijahu või mannat ning maitsestamiseks köömneid või kaneeli.

Kuigi pirukat „Sklandrausis” küpsetasid kõik perenaised vastavalt oma loomingulisele soovile ja kodus
kasutada olnud materjalile, on nii uurimustest kui suulistest pärimustest teada, et piruka „Sklandrausis”
traditsioonilisel viisil valmistamist käsitatakse sellise piruka küpsetamisena, mis on tehtud hapendamata
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rukkijahutainast, mille lahtirullitud osast lõigatakse välja ümmargune põhi ja mille servad keeratakse
ülespidi. Täidiseks kasutatakse kartuli- ja porgandisegu, millele küpsetaja võib omal äranägemisel lisada
selliseid koostisosi nagu või, koor, suhkur, munad, manna jne.
Piruka „Sklandrausis” valmistamisega seotud traditsioonid on säilinud tänapäevani. Pirukaid küpsetati
kodus, kõige sagedamini tehti seda Kuramaa majapidamistes. Pirukas „Sklandrausis” muutus populaar
seks kui üks paljudest turistidele pakutavatest toodetest. Talusid või piruka „Sklandrausis” küpsetamise
kohti külastavatele huvilistele pakutakse võimalust jälgida piruka valmistamise käiku ja valmistoodet ka
proovida.
3.9. Eripära kontrollimise miinimumnõuded ja kord (määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikkel 4):
Piruka „Sklandrausis” valmistamine peab vastama spetsifikaadis sätestatud minimaalsetele põhinõuetele
ning valmistootel peab olema asjaomase toiduaine eripära. Kontrolle tehakse toote organoleptilise
hindamise (sh maitseomadused) alusel. Piruka „Sklandrausis” suhtes kohaldatavad minimaalsed põhi
nõuded on:
1) valmistamine vastavalt punktis 3.6. osutatud meetodile ja kasutades kindlaksmääratud koostisosi;
2) valmistoode:
— kuju ja suurus: ümmargune pirukas, mille läbimõõt on 8–14 cm ja paksus 1,5–2,5 cm;
— värvus ja välimus: piruka ülaosa on kollakasoranži, tainast põhi hallika ning läbilõikes nähtav
heleda värvusega kartulikiht;
— kihiline struktuur: valmistoote kihid peavad olema õiges järjekorras: tainast valmistatud põhi,
mille peal on kartulist ja porgandist täidis;
— konsistents: tainast põhi on tihke ja hästi küpsenud; täidis on urbne;
— maitse: piruka maitse varieerub kergelt magusast eriti magusani. Kuigi pirukapõhjast jääb suhu
äratuntav leiva maik, on valdav siiski porgandi iseloomulik maitse.
Piruka „Sklandrausis” valmistajate küpsetatud ja müüdud pirukate arv tuleb kirjendada vastavas registris.
Tootjad peavad koguma ja inspektorile esitama vajalikud dokumendid, mille alusel saab toote koostise
kindlaks teha.
Üksiktootjate organisatsioonid ja/või tootjaorganisatsioonid kontrollivad valmistoote vastavust spetsi
fikaadile, täpsustatud koostisosade kasutamist, valmistamisprotsessi ning toote välimust ja organolep
tilisi omadusi; üks kord aastas teeb sellist kontrolli ka kontrolliasutus.
4.

Spetsifikaadile vastavust kontrollivad ametiasutused või sertifitseerimisasutused:

4.1. Nimi ja aadress:
Pārtikas un veterinārais dienests
Nimi:
Aadress: Peldu iela 30
Rīga, LV-1050
LATVIJA
Tel
Faks
E-post:

+371 67095230
—
pvd@pvd.gov.lv

☒ Riigiasutus

 Eraettevõte

4.2. Ametiasutuse või sertifitseerimisasutuse konkreetsed ülesanded:
Eespool nimetatud kontrolliasutuse ülesanne on kontrollida vastavust kõigile spetsifikaadis sätestatud
põhinõuetele.
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