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Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 
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Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem 
elleni felszólalásra.
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1. Elnevezés

„Scrumbie de Dunăre afumată” (RO)

2. Tagállam vagy harmadik ország

Románia

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.7. osztály: Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Scrumbie de Dunăre afumată” a Duna-deltából származó füstölt dunai hering elnevezése. Ez a hal a Clupeidae 
család Alosa pontica (Eichwald) fajának és Alosa pontica var. Danubii alfajának tagja. A legalább 250 gramm és 
legfeljebb 400 gramm tömegű és 25–30 cm hosszú hal feldolgozása egészben, sózása és hidegfüstölése pedig 
a meghatározott földrajzi területre jellemző ősi módszer alkalmazásával történik. A füstölt halnak a füstölési eljárás 
miatt a teljes felületén egyenletesen eloszló fémes aranyszíne, továbbá lédús textúrája, olajos állaga és enyhén sós, 
füstölt halíze van.

Fizikai és kémiai jellemzők

Összes zsír: legalább 11 %.

Érzékszervi jellemzők:

Megjelenés: Külső megjelenése füstölt hal, egészben, pikkelyezve és belezve, tiszta és száraz bőrrel, sónyomok 
nélkül. A hal sima, bőrén nincsenek repedések.

Külső szín: Egységes, fémes aranyszín.

Szín a vágásnál: Fehér – sárgás – rózsaszínes

Íz és aroma: Egységes, enyhén sós, füstölt halíz. A feldolgozási módszer miatt az először édesnek érzett ízt sós 
és enyhén savas árnyalatok követik.

Állag: Sűrű, rugalmas, krémes.

Textúra: Lédús.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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3.3. Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

Ny er s an yag ok

A vadon élő dunai hering élőhelye a Fekete-tenger, ahonnan a Dunába vándorol ikráit lerakni. Az oda- és visszaút 
során egyáltalán nem táplálkozik. A faj nem nevelhető akvakultúra-létesítményekben, és fogása csak a dunai 
vándorlás időszakában lehetséges. A dunai hering 2–3 éves korában és 25–30 cm testhossz mellett válik ivaréretté 
és fogyaszthatóvá. A „Scrumbie de Dunăre afumată” kizárólag dunai heringből (Alosa pontica var. Danubii) készül.

A „Scrumbie de Dunăre afumată” nyersanyagaként használt hering hagyományos módszerrel végzett halászata csak 
a Dunában történik, a torkolatok (20 méteres izobát) és a Cotul Pisicii nevű kanyargós szakasz között (75-75 ten
geri mérföld). A fenti határvonalon túl fogott dunai heringek vizsgálatai nem csupán a zsírtartalom ízrontó hatású 
csökkenését, hanem a halak komoly parazitafertőzöttségét is kimutatták. Kifogásuk után a heringek azonnal jégzú
zalékkal hűtött tartályokba kerülnek.

3.4. Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Scrumbie de Dunăre afumată” előállításának valamennyi szakasza a meghatározott földrajzi területen belül törté
nik. A „Scrumbie de Dunăre afumată” előállításának folyamata az alábbi egyedi lépésekből áll: kifogás, a nyers
anyagok, összetevők és technológiai segédanyagok átvétele; fagyasztás és tárolás (kezdeti feldolgozás), kiolvasztás, 
pikkelyezés, belezés, vér kifolyatása, sózás, sótalanítás, lecsepegtetés, füstölés (szárítás, füstölés, hűtés és érlelés).

3.5. A bejegyzett elnevezéssel hivatkozott termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

—

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

—

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A terület két közigazgatási területet foglal magában:

Az első közigazgatási terület a Duna-delta Bioszféra Rezervátum, amely a Cotul Pisicii kanyargó szakasz (Grindu, 
Tulcea megye) és a Duna-torkolatok 20 méteres izobát övezete közötti részt jelenti, de csak a Duna három ága és 
a fő Duna-ág mentén.

A második közigazgatási terület Frecăței önkormányzat (Cataloi település), amely az első terület folytatása.

A két közigazgatási terület egybefüggő egészet képez Tulcea megyén belül.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Scrumbie de Dunăre afumată” jellemzői egyrészt a területen használt egyedi módszeren, másrészt a hírnéven 
keresztül kapcsolódnak az előállítás földrajzi területéhez.

Éghajlati szempontból a Duna-delta eltér Románia többi részétől, hiszen száraz, mérsékelt kontinentális éghajlatát 
a Földközi-tenger és a Fekete-tenger befolyásolja a térség földrajzi helyzetének (45° észak), kis tengerszint feletti 
magasságának (0–12 m) megfelelően; a területet kiterjedt vízi és mocsári növényzet, természetes töltések és föld
nyelvek, valamint a Fekete-tenger medencéje felé néző kiszélesedés jellemzik.

A Dunában található dunai hering a Fekete-tenger nyugati részén él, és inkább partvidéki halnak tekinthető. 
A heringek a Duna-torkolatoknál tartózkodva szoknak hozzá az édesvízhez és várják, hogy a folyó vize elérje 
a számukra kedvező hőmérsékletet. Március eleje körül kezdenek felúszni a Dunába, de mivel érzékenyek a hidegre, 
ezért visszatérnek a tengerbe, ha néhány nappal tovább tart a hideg idő.

A Duna-torkolatokban szerzett táplálék miatt színük rendszerint sötétebb lesz, hátuk pedig megvastagszik. A folyó
ban található szerves tápláléknak köszönhetően meghíznak és nagy zsírtartalékokat halmoznak fel (méretéhez 
képest a hering a világ legkövérebb hala), ez adja a késztermék egyedi ízét.

A kifejlett egyedek táplálékának 70–75 %-át a Fekete-tenger (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) és a Duna-torkolatok 
(Cyprinidae) halai, a fennmaradó részt pedig rákfélék (Crangon, Upogebia, Idotheia) és más szervezetek jelentik 
mennyiségtől és elérhetőségtől függően.
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A Duna-delta térségének sózáson és hidegfüstölésen alapuló haltartósítási módszerei a helyiek nemzedékről nemze
dékre szálló ismereteinek és tapasztalatainak köszönhetően alkalmazhatók, amint azt Grigore Antipa 1916-ban 
lejegyezte.

A hidegfüstölési eljáráshoz a Román Halászati Kutatóintézet által 1942-ben összeállított útmutató a Dunában 
fogott dunai heringet különösen alkalmas és szemléltető példaként említi meg.

A kézzel végzett sózás során a halat meghintik kősóval, amelynek egy része beszívódik. A sózás folyamatát legfel
jebb öt napon keresztül végzik egy körülbelül +40 °C hőmérsékletű helyiségben.

A „Scrumbie de Dunăre afumată” sózása tartályokban történik a napi fogástól függően változó mennyiségben; 
a különböző haltételeket nem keverik. A tartály alján előbb vékony sóréteget alakítanak ki, majd erre teszik rá az 
egymás mellé helyezett halakat úgy, hogy azok háta lefelé, fejük pedig ugyanabba az irányba nézzen. Az ezután 
hozzáadott sóval kitöltik a halak közötti réseket és újabb vékony sóréteget szórnak le. A tartályban egymást váltják 
a hal- és sórétegek; legfelülre vastag sóréteget tesznek. Másnap a képződött sós levet friss sós lével töltik fel, majd 
a hal- és sórétegekre helyezett nehéz ráccsal biztosítják azt, hogy a halakat teljesen ellepje a sós lé.

A sózás után kiveszik és lecsepegtetik a halakat.

Ha az ezt követő érzékszervi vizsgálat enyhén sós ízt jelez, akkor a halak készen állnak a füstölési fázisra.

Amennyiben a hal túl sósnak bizonyul, 3–16 órán át végzik a hering sótalanítását nagy mennyiségű jeges vizet 
tartalmazó tartályokban. Közben az érzékszervi vizsgálatnak megfelelően cserélik a vizet.

A sózást és a sótalanítást csak helyiek végezhetik, akik tisztában vannak ezekkel a nemzedékről nemzedékre szálló 
hagyományos eljárásokkal. Sótalanításra csak szükség esetén kerül sor.

A lecsepegtetés után a halakat a szemükön keresztül felkampózzák és rudakra akasztják. A halak között hagyott 
15 cm-es rések segítik a füst keringését. Az első és a további sorokat úgy fűzik össze, hogy a halak között mindig 
maradjon rés.

Bár a füstölés az általános eljárás, a „Scrumbie de Dunăre afumată” előállításához hagyományosan hidegfüstölést 
alkalmaznak. Ez azért egyedi eljárás a földrajzi területen, mert a dunai hering egyedei nagyon kövérek, és a halak 
zsírtartalmának nagy részét megőrzi a hidegfüstölés. A füstölést legalább 9 órán át végzik legfeljebb 35 C-os 
hőmérsékleten, hogy megtartsák a zsírtartalmat, és megőrizzék a hal tápértékét és érzékszervi jellemzőit.

A hidegfüstölés négy lépésben zajlik: szárítás, füstölés, hűtés és érlelés.

A szárítást levegő járta nyitott színben vagy szárító helyiségben végzik 6–10 órán át (éjjel, mert akkor hűvösebb 
van) addig, amíg a bőr száraz és fényes nem lesz.

A szárítás végén ellenőrzik, hogy kellő mértékű-e a száradás (tömör állag, megnyomáskor nem jön ki folyadék, ami 
a kellő mértékű vízvesztés jele; a faroknak tömörnek kell lennie). Ha ezek a kritériumok teljesülnek, következhet 
a halak füstölése. Ha nem teljesülnek, folytatódik a szárítás.

A füstölés szárított keményfa fűrészporral történik.

A felakasztott halakkal teli rudakat behelyezik a füstölőbe. A füstöt szárított keményfa láng nélkül égetett 
fűrészporából nyerik. A hőmérővel ellenőrzött hőmérsékletet csökkentik, ha az +35 °C fölé emelkedik. A környezet 
hőmérsékletétől és páratartalmától függő füstölési időtartam 2–48 óra lehet. A füstölés akkor tekinthető befejezett
nek, amikor a halak bőre aranyszínűre változik, és megjelennek az előírt érzékszervi jellemzők.

A füstölés befejezése után a füstölt halakkal teli rudakat kiveszik a füstölőből és hűtés céljából kocsikra helyezik.
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Az érleléshez addig tárolják hidegen és légáramlatok mellett a halakat, amíg ki nem alakul egy bizonyos mértékű 
„rugalmasság”.

A fenti lépések sikeres befejezéséhez minden egyes szakasz után pontosan ismerni kell a „Scrumbie de Dunăre 
afumată” érzékszervi jellemzőit. E jellemzőket nem laboratóriumban határozzák meg (pl. a füstölést a halak bőré
nek aranyszínűvé válásakor hagyják abba), hanem a nemzedékről nemzedékre szálló ismeretek segítségével érik el.

A meghatározott földrajzi terület előnyét az a tény adja, hogy ott találhatók a füstölésre alkalmas halak. Ahhoz, 
hogy a füstölés sikeres legyen, figyelembe kell venni számos, a halak fizikai és kémiai jellemzőivel, a halászat időzí
tésével, illetve a halászati módszerrel és felszereléssel összefüggő változót.

A meghatározott földrajzi területen működő halfüstölők sok nemzedék tapasztalata alapján, csupán érintésre és 
látványra hagyatkozva állítanak elő egy következetesen magas minőségű terméket.

A Dunának a meghatározott földrajzi területen kívüli szakaszain fogott dunai hering nem használható a „Scrumbie 
de Dunăre afumată” előállítására, mert a halak zsírtartalmát csökkenti a folyásiránnyal szembeni úszás energiaigé
nye, és szaporodás után a legtöbb kifejlett egyed elpusztul a kimerüléstől, a túlélőknél pedig sokkal gyengébbek az 
érzékszervi jellemzők, mint a meghatározott területen fogott halaknál.

A Duna-delta térségében a halászat jelenti a helyiek fő és legrégebbi elfoglaltságát. A fontos élelmiszerforrásnak 
számító hal feldolgozása az emberek megélhetését segítő jövedelemforrás.

E tevékenység tehát mélyen a Duna-delta kultúrájában gyökerezik és – mivel annyira jellegzetes vonása a térségnek – 
maradandó benyomást kelt a világ minden tájáról érkező turistákban.

A „Scrumbie de Dunăre afumată” hírneve és előállításának elterjedése annak a ténynek tulajdonítható, hogy ez egy 
egész Romániában elismert régi, regionális termék. A termék receptúrája a nemzedékről nemzedékre szálló helyi 
szakértelmen alapul, és szorosan kapcsolódik a meghatározott földrajzi területhez.

Az említett minőségi jellemzők, valamint a „Scrumbie de Dunăre afumată” régóta meglévő, a meghatározott föld
rajzi területhez kötődő konyhaművészeti hírneve azt jelentik, hogy ez egy fogyasztók által értékelt különleges ter
mék, amelynek hírneve szorosan összefügg a térséggel. A földrajzi területen több mint 100 éve folyó előállítás és 
értékesítés is hozzájárult a termék hírnevéhez.

A földrajzi területen előállított „Scrumbie de Dunăre afumată” hírnevéről először a tudós Grigore Antipa számolt 
be, aki 1916-os „Pescăria și pescuitul în România” („Halászat Romániában”) című munkájában (in: Román Akadé
mia, „Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi” XIII. kötet, XLVI. kötet) így írt: „[…] Az elmúlt időszak során 
komoly fejlődésnek indult Romániában a haltartósítási ágazat. Amellett, hogy a sózott hal (a legkezdetlegesebb és 
legáltalánosabb haltartósítási forma Romániában) nagyüzemi előállításával foglalkozó halászok hordószámra kínál
nak heringet, tőkehalat, kecsegét, füstölt tengeri halat stb., a térségben egy ideje egyre több haltartósító üzem és 
műhely jelenik meg a piacok közelében. Egyrészt ott vannak a füstölt tőkehal, dunai hering és sokféle füstölt ten
geri hal előállítását végző füstölőházak […]”.

1919-ben, ugyanezen a földrajzi területen, a Tulcea megyei prefektúra hal/gabona árucseréről szóló levelezése meg
említi a „Scrumbie de Dunăre afumată” értékesítését az 1919. május 20-i 740. számú miniszteri határozat és egy, 
a friss, sózott és füstölt halak maximális árait meghatározó táblázat révén.

A hidegfüstölési eljáráshoz a Román Halászati Kutatóintézet által 1942-ben összeállított útmutató a Dunában 
fogott dunai heringet különösen alkalmas és szemléltető példaként említi meg.

A következő években, Románia társadalmi-gazdasági fejlődése során folytatódott a „Scrumbie de Dunăre afumată” 
előállítása és értékesítése, amely termékről különböző termelési dokumentumokban történik említés. A Tulcea 
megyei Halipari és Fejlesztési Vállalat (IIDP) által kiadott fejlesztési tervek összefoglaló táblázata szerint 1958-ban 
egész Romániára kiterjedt a „Scrumbie de Dunăre afumată” értékesítése. Az előállítás 1965-ben is folytatódott, ami
ről az IIDP termelési terve tesz említést (Tulcea Nemzeti Archívum, 69. nyilvántartási sz.). A „Scrumbie de Dunăre 
afumată” földrajzi területen való előállításának hagyományát 2011 óta a RO-Pescador Szövetség tagjai, a földrajzi 
területen működőkizárólagos előállítók folytatják.
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A „Scrumbie de Dunăre afumată” kapcsán számos újságcikk jelent meg, így például Angelika Sontheimer 
„Regionale Produkte auch in Rumanien zunehmend beliebt – Geraucherter Hering aus dem Donaudelta” [Romániá
ban is nő a regionális termékek népszerűsége – füstölt hering a Duna-deltából] című cikke az LZ Rheinland (Land
wirtschaftliche Zeitschrift Rheinland), a Rajna menti vidéki és városi környezettel foglalkozó német magazin 
34/2017. számában (link: https://www.lz-rheinland.de/), a „Geraucherter Hering aus dem Donaudelta” című cikk 
a „BWagrar” online kiadvány 43/2017. számában (Baden-Württemberg Agrar), kiadója a Baden-Württembergi Gaz
dálkodók Szövetségi Egyesülete (link: https://www.bwagrar.de/) és a „Pe urmele scrumbiei de Dunăre” [A dunai 
hering nyomában] című riport a National Geographic Traveler magazinban, Domnica Macri szerkesztésében és 
Ionut Macri művészfotós képeivel, 37. évfolyam, 2017. nyár.

A „Scrumbie de Dunăre afumată” terméket az országos és nemzetközi kereskedelmi szakvásárokon is nagyra érté
kelik, ahol jelenlétével a Duna-delta Bioszféra Rezervátumot népszerűsíti: Seafood Expo Global/Seafood Processing 
Global (Brüsszel, Belgium); Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Németország); Polfish – Nemzetközi Halfeldolgozási és Hal
termék Szakkiállítás (Gdańsk, Lengyelország); INDAGRA (Bukarest); FAO Élelmezési Világnap (Bukarest – Casa 
Poporului); Rural Fest (Vidékfesztivál) (Bukarest); Festivalul Borșului de Pește Delta Dunării (Duna-deltai Halászlé
fesztivál) (Tulcea); Festivalul Gastronomic și Etnocultural D’ale Gurii Dunării (Duna-deltai Gasztronómiai és 
Etnokulturális Fesztivál) (Tulcea).

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-de-
Dunare-IGP.pdf
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