
Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2018/C 51/09)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem 
elleni felszólalásra.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„CHOUCROUTE D’ALSACE”

EU-szám: FR-PGI-0005-01066 – 2012.11.29.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Choucroute d’Alsace”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Choucroute d’Alsace” előzetesen szálakra vágott és sózva erjesztőkádakba helyezett káposzta (Brassica oleracea L.) 
leveleinek természetes anaerob tejsavas erjesztésével előállított, feldolgozott zöldségféle.

A káposztában lévő cukrot a káposztán és a kádakban természetesen előforduló tejsavbaktériumok használják fel 
tejsavvá alakításhoz.

Kiegyensúlyozott termékről van szó: kissé savanyú (nem túlságosan savanyú) és kissé édes (a természetesen 
előforduló cukrot a természetes tejsavas erjesztéshez használták fel).

Két kiszerelési mód lehetséges:

— nyers savanyú káposzta,

— főtt savanyú káposzta, amelyet az erjesztést követően felfőztek. Ebben az esetben a savanyú káposztát esetlege
sen állati zsiradékkal (disznózsírral, liba- vagy kacsazsírral) vagy növényi zsiradékkal, (legfeljebb 10 %) szalonná
val, alkohollal (oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott Vin blanc d’Alsace fehérborral, oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel ellátott Crémant d’Alsace pezsgővel vagy sörrel), erőlevessel, ételízesítőkkel és fűszerekkel 
(sóval, borssal, borókabogyóval, fokhagymával, vöröshagymával, babérlevéllel, korianderrel, köménymaggal, 
kakukkfűvel), aszkorbinsavval vagy aromakészítményekkel együtt főzik.

A nyers „Choucroute d’Alsace” jellemzői:

— fehértől halványsárgáig terjedő szín,

— az erjesztett káposztára jellemző markáns szag,

— enyhén ropogós állag,

— enyhén savanykás íz: pH≤ 4 és ≥ 1 % titrálható savasság,

— hosszú és vékony szálak: a 15 cm-nél hosszabb, frissen vágott káposztaszálak aránya meghaladja az 50 tömeg
százalékot,

— a „mouchoir” elnevezésű, nagy torzsadarabok tömege 5 % alatti.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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A főtt „Choucroute d’Alsace” jellemzői:

— fehértől halványsárgáig terjedő szín,

— hosszú és vékony szálak,

— kemény állag,

— enyhén savanyú íz: a tejsav százalékos arányában kifejezett titrálható savasság 0,4 % és 1 % közötti.

3.3. Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

A káposztatermesztéshez engedélyezett fajták egy fajtajegyzékben szerepelnek, amelyet az egyes fajták termesztési 
eredményeinek értékelése alapján, a következők tekintetében meghatározott minőségi célkitűzések függvényében 
évente frissítenek:

— agronómiai minőség (a káposzták átlagos tömege legalább 3 kg, korai érés, az érettség szabályossága),

— nekrózisokra való érzékenység (negatív hatás a savanyú káposzta küllemére: a szerkezetére és a színére),

— savanyú káposztára jellemző tulajdonságok (könnyen vághatóság, homogenitás, a szálak fehértől halványsárgáig 
terjedő színe, a szálak hosszúsága és vékonysága).

A jelenleg használatos fajták a következők: Almanac, Alsior, Ambrosia, Atria, Brigadier, Burton, Cabton, Jubilée, 
Landini, Liberator, Mandy, Megaton, Neuropa, Novoton, Padoc, Passat, Puccini, Ramco, Ramkila, Septdor, Tobia, 
Transam, Tyhoon és Vestri.

A gazdasági szereplők, az ellenőrző szerv és az illetékes ellenőrző hatóságok minden évben megkapják a haszná
latos fajták jegyzékét.

A káposztát optimális érettségi állapotban takarítják be, és az a következő jellemzőkkel rendelkezik: legalább 3 kg 
átlagos tömeg, kemény fej, a fej felső részének zöldből sárgába hajló színe.

Az alapanyag származására vonatkozóan nincs korlátozás.

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

A káposzta savanyú káposztává történő feldolgozásának műveletszakaszaira (a feldarabolásra, a sózásra, az erjesz
tésre) és a főzési műveletszakaszra (főtt savanyú káposzta esetében) a meghatározott földrajzi területen kerül sor.

3.5. A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A „Choucroute d’Alsace” csomagolását a földrajzi területen végzik.

A savanyú káposzta az ízének megváltozásáért felelős oxidációs jelenségeket kiváltó levegőre és fényre érzékeny 
termék, ezért a lehető legkevesebbet kell mozgatni.

A csomagolások megtöltése ezenkívül a gazdasági szereplők szaktudását igényli, a műveletet aprólékosan kell 
végezni annak érdekében, hogy a „Choucroute d’Alsace” vékony és hosszú szálai ne törjenek össze.

A főtt „Choucroute d’Alsace” csomagolására melegen, közvetlenül a főzést követően kerül sor.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A címkézésnek kötelezően tartalmaznia kell a „légume” (zöldségféle) feliratot. Ennek a „Choucroute d’Alsace” OFJ 
nevével azonos látómezőben, az OFJ nevét alkotó karakterek méretének legalább felével megegyező méretű karakte
rekkel kell szerepelnie (a nagybetűkön kívül).

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi területet Elzász régió, azaz Bas-Rhin és Haut-Rhin megye alkotja.
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5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A földrajzi terület sajátosságai

Elzász éghajlata félkontinentális, melyet a nyugatra fekvő Vogézek hegység nyújtotta védettségből fakadóan hideg 
telek, valamint meleg és viharos nyarak jellemeznek.

Történeti szempontból a káposztatermesztés azért alakult ki Elzászban, mert a feltételek kedvezőek voltak hozzá. 
A tápanyagokban bővelkedő és jó vízmegtartó képességű talajok, valamint a káposzta vegetációs ciklusához 
igazodó éghajlati ciklusok (csapadékos tavasz, májusi csapadékmaximummal, meleg és viharos nyár, az év végéig 
csökkenő csapadékmennyiség) kedveztek a káposztatermesztés kialakulásának.

A savanyú káposzta történetileg és erőteljesen kapcsolódik Elzászhoz, ahogyan arról elsősorban az elzászi Sürkrüt 
szó (sür – jelentése: savanyú, krüt – jelentése: káposzta) adaptálását jelentő „choucroute” kifejezés etimológiája és 
eredete tanúskodik.

A savanyú káposzta eredete olyan régi, hogy az nehezen határozható meg pontosan, de Elzásszal való kapcsolata 
tagadhatatlanul régóta ismert, ahogyan azt például Charles Gerard (L’Ancienne Alsace à table, 1877) részletezi: 
„A savanyú káposzta egyedüli szülőhazája maga Elzász. A lakosok és az étel egyformán régiek, következésképp az idők 
ugyanazon sötét éjszakájában tévedtek el”.

Az első írásos bizonyítékok a XVI. századig nyúlnak vissza. Többek között idézhetjük Jérôme Bock (1539) Krauter
buch című könyvét, amelyben a háziasszony téli munkáinak felsorolásakor a szerző azt írja, hogy a háziasszony 
megsózta a káposztát, és a Sauerkappes (savanyú káposzta) szót említi.

A savanyú káposzta ősi előállítási módszerét pontosan leírja például Jean-Louis Schlienger és André Braun: „Sava
nyú káposztát […] minden háztartásban készítettek. A nagyon egészséges és sűrű levelű, kiválasztott fejes káposztá
ról eltávolították a zöld leveleit és a torzsáját, majd azt egy speciális, két vagy három éles, ferde pengével ellátott 
lemezből álló késsel szeletelték fel, amelyen a fadobozba zárt káposztát végighúzták. […] A felvágott szeleteket kb. 
8 cm rétegben rendezték el sóval és ételízesítőkkel töltött aljú, homokkőből készült hordóban. […] a művelet addig 
folyt, amíg az edény meg nem telt. […] az egészet […] három–négy hétig, fagytól védett helyen erjedni hagyták.

A fogyasztási célra kiemelt savanyú káposztát megtisztították a sós létől […], és vizet öntöttek az edénybe annak 
érdekében, hogy a levegő ne érje a hordóban maradt, erőteljes és átható szagot árasztó káposztát.” (Le Mangeur 
alsacien, deux mille ans de gastronomie, 2000).

Ezek az idézetek egyértelműen zöldségféleként nevezik meg az Elzászban előállított savanyú káposztát.

A „Choucroute d’Alsace” előállítási eljárása egyszerű, de valódi szaktudást igényel.

A jellegzetesen hosszú, vékony és fehér szálak előállításához ugyanis a megfelelő káposztafajta kiválasztásán és az 
optimális érettségi állapotban történő betakarításon kívül aprólékosan kell elkészíteni a káposztát. A káposzta fris
sességének ellenőrzése, azt követően a torzsa-eltávolítási, az előkészítési és a reszelési műveletszakaszok 
kulcsfontosságúak a minőségi eredmény biztosításához. A kádba helyezéskor érvényesülő éghajlati feltételek figye
lembevétele érdekében a só mennyiségét kiigazítják.

Az erjesztés természetes, egyáltalán nem végeznek beavatkozást az erjedés felgyorsításához. Az erjedést a káposztán 
és a környezetben (az erjesztőkádakban) előforduló tejsavbaktériumok segítik elő. A savanyúkáposzta-készítők ezért 
ügyelnek arra, hogy ne fertőtlenítsék a kádakat, amelyeket a savanyú káposzta érzékszervi tulajdonságát garantáló 
baktériumflóra megőrzése érdekében tiszta vízzel mosnak át.

A nyers savanyú káposzta csomagolása, illetve a főtt savanyú káposzta főzése és csomagolása egyaránt szükségessé 
teszi a savanyúkáposzta-készítők szaktudását a „Choucroute d’Alsace” hosszú és vékony szálainak megőrzéséhez. 
A savanyúkáposzta-szálak elszakadásának elkerülése érdekében elengedhetetlen az óvatos és tapasztalt mozgatás.

A termék sajátosságai

A „Choucroute d’Alsace” jellemzői:

— hosszú és vékony szálak,

— fehértől halványsárgáig terjedő szín,
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— enyhén ropogós állag a nyers savanyú káposzta esetében, kemény állag a főtt savanyú káposzta esetében,

— enyhén savanykás íz.

Ok-okozati kapcsolat

A „Choucroute d’Alsace” földrajzi területtel való kapcsolata a meghatározott minőségén és a hírnevén alapul.

Elzászban a savanyú káposzta előállítási eljárásának kialakulása a régió két természeti tényezőjéből – a káposzta 
termesztésének kedvező talaj- és éghajlati viszonyokból, a félkontinentális éghajlat zord teleiből – fakad. Az elzá
sziak ilyen adottságok mellett alkalmazták az erjesztéssel végzett feldolgozási eljárást, amely lehetővé tette a hely
ben rendelkezésre álló káposzta nagy mennyiségben történő tartósítását, ugyanakkor tápértékének megőrzését. 
A savanyú káposztát így az egész téli időszakban lehetett fogyasztani.

Ennek az eljárásnak a középkor óta tökéletesített kidolgozása következtében valódi szaktudás alakult ki, amelyet az 
elzászi savanyúkáposzta-készítő üzemekben jelenleg is alkalmaznak.

A káposztafajták kiválasztása, a termesztés menete, a feldolgozott káposzta frissessége, valamint a szakszerű torzsa-
eltávolítási és a feldarabolási műveletszakaszok lehetővé teszik a vékony és hosszú szálak formájában kiszerelt 
„Choucroute d’Alsace” előállítását.

Ezt követően a káposzta szakszerű sózása (mennyiség, sóelosztás), majd az elzászi éghajlati viszonyok mellett, 
a káposzta és az erjesztőkádak tejsavbaktérium-flórájának hatására végbemenő, teljesen természetes erjesztése 
határozza meg a „Choucroute d’Alsace” érzékszervi jellemzőit: enyhén savanykás ízét és enyhén ropogós állagát. 
A sózás nagy jelentőségű a savanyú káposzta tartósítása, állaga és színe szempontjából. Az erjesztés anaerob jellege 
lehetővé teszi a káposzta oxidálódásának elkerülését, és így a „Choucroute d’Alsace” fehértől halványsárgáig terjedő 
sajátos színének megőrzését. Ez a műveletszakasz, amely szabályozatlan hőmérsékletű kádakban és helyiségekben 
történik, közvetlenül ki van téve a földrajzi terület éghajlati viszonyainak, amelyek meghatározzák a műveletszakasz 
időtartamát és a késztermék minőségét. A külső hőmérséklettől függően így 2 héttől több hónapig is eltarthat. 
A „Choucroute d’Alsace” minősége szempontjából meghatározó műveletszakasz nyomon követése és szakszerű 
elvégzése tehát nagymértékben függ a savanyúkáposzta-készítők szaktudásától és tapasztalatától.

Végezetül a savanyú káposztának a kádból való eltávolítása, esetlegesen főzése során, valamint a csomagolása során 
történő mozgatása a földrajzi terület gazdasági szereplőinek szaktudását igényli az igen sérülékeny és törékeny szá
lak épségének megőrzéséhez.

A „Choucroute d’Alsace” egykori és jelenlegi hírneve szorosan kapcsolódik a szóban forgó zöldségféle erős elzászi 
területi kötődéséhez.

A „Choucroute d’Alsace” hírneve mindenekelőtt a különféle jellegű fogások mellé fogyasztott zöldségféle köré épült. 
Urbain DUBOIS egyébként köretként mutatja be a „Choucroute d’Alsace” savanyú káposztát, amelynek méltatja az 
érdemét: „Savanyúkáposzta-köret – A Choucroute d’Alsace az a savanyú káposzta, amelyet az embernek kedvelnie 
kell” (Nouvelle Cuisine bourgeoise pour la ville et la campagne, 1888).

A XIX. századig a „Choucroute d’Alsace” savanyú káposztát a legkevésbé jómódú háztartások szokásosan fogyaszt
ják, nyersen és főzve egyaránt. Ezt bizonyítják többek között Maugue orvos írásai, aki megállapítja, hogy „Az elzá
sziak hatalmas fejes káposztát savanyítanak felaprítás után; ez a káposzta az ezen a vidéken élő egyszerű emberek 
számára az asztali örömöket és a fő élelemforrást jelenti” (Histoire naturelle de la province d’Alsace, 1726). Jean-Louis 
Schlienger és André Braun tovább pontosítják a savanyú káposzta fogyasztásának módjait, a következőket írják: 
„A savanyú káposztát lassú tűzön, öt órán keresztül főzték, majd téli zöldségféleként fogyasztották. […] A savanyú 
káposztát friss káposzta helyett lehetett fogyasztani a húslevesben, amelyben a jómódú háztartások ünnepnapjain 
azt szalonnával vagy disznózsírral főzték. […] de azt is ajánlották, hogy köretként szalonnát, burgonyát, kolbászt 
és különböző sertéshúsrészeket fogyasszanak hozzá” (fent idézett mű). Georges de Ribeaupierre elzászi hűbérúr és 
Elisabeth de Heifenstein 1543. november 6-i esküvőjén például – valószínűleg főtt – savanyú káposztát szolgáltak 
fel egy májétel mellé.

Elzász 1871. évi Németországhoz csatolása, amely számos elzászi és Moselle-vidéki elvándorlását idézte elő, hozzá
járult a szóban forgó termék franciaországi megismertetéséhez.

A „Choucroute d’Alsace” érzékszervi jellemzőit napjainkban is elismerik: „Csak a Vogézekből és a Rajna-vidékről 
származó savanyú káposzta jó. Annak van meg a szükséges zamata, étvágygerjesztő volta és ropogóssága.” (Mar
chal, P.L., les journées de la choucroute de Colmar ou les rencontres des citadins et des agriculteurs sous le signe de la 
gastronomie, Saisons d’Alsace, 1968. tél, 25. szám).
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Tony Hartmann, elzászi származású híres szakács, cukrász és fagylaltkészítő mester is a következőket írja: „Főzve 
vagy nyersen, sörbetben vagy lekvárban, a savanyú káposzta még mindig beszédtéma.” (Variations autour de la 
Choucroute, Éditions Hirlé, 2005).

Végezetül sok falu rendez minden ősszel „Choucroute d’Alsace” ünnepet, például a savanyú káposztájáról híres falu, 
Krautergersheim 1973 óta rendezi meg a sajátját.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDC-IGP-ChoucrouteAlsace2016.pdf
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