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Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja alapján

(2017/C 368/08)

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

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására 
irányuló kérelem

„SALCHICHÓN DE VIC”/„LLONGANISSA DE VIC”

EU-szám: PGI-ES-02158 – 2016.7.4.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Consejo regulador de la IGP Llonganissa de Vic
Ronda St. Pere, 19-21, 5-6
08010 Barcelona
ESPAÑA

info@llonganissadevic.cat
www.llonganissadevic.cat

A „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic” oltalom alatt álló földrajzi jelzés szabályozó tanácsa a „Salchichón de 
Vic”/„Llonganissa de Vic” OFJ által védett kolbász előállítóiból áll, és jogos érdeke fűződik a módosításra irányuló 
kérelem benyújtásához.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb (ellenőrző szervezet és nemzeti jogszabályi követelmények)

4. A módosítás típusa

— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre 
vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot.

5. Módosítások

A termék leírása:

— A termékleírás „A termék leírása” szakaszának első bekezdésében foglaltak felülvizsgálata és kiegészítése annak 
érdekében, hogy a termékleírás és az egységes dokumentum különböző részei összhangba kerüljenek egymás
sal. Ez a szakasz nem említette meg sem a szalonnát, noha az a termék alapvető elemét képezi, sem pedig 
a cukrokat, noha alkalmazásuk mindig is bevett gyakorlat volt. Továbbá e szakaszok a „comb és lapocka”, 
illetve a „sonka és lapocka” kifejezéseket használták, amelyek jóllehet ugyanazt jelentik, a dokumentum jobb 
érthetősége érdekében helyénvalónak tűnt egységesíteni őket. Az új megszövegezés a következő:

„A »Salchichón de Vic«/»Llonganissa de Vic« sertés színhúsból (combból, lapockából és első osztályú színhúsból) 
és szalonnából készült, kizárólag cukrokkal, sóval és borssal ízesített hagyományos katalóniai kolbász, amelyet 
az aprítást követően pácolódni hagynak, betöltenek, majd érlelnek.”

— A „Salchichón de Vic” kolbász előállításához engedélyezett bélfajták körének bővítése. A szöveg kiegészül 
a varrott és az összeillesztett belek alkalmazásával, amelyek az eddig meghatározottakhoz hasonlóan szintén 
természetes bélfajták. E módosítás célja a tölteni való természetes bélfajták piacán tapasztalt fejleményekhez 
való igazodás. Ezek az új kiszerelések nem befolyásolják a végtermék érzékszervi jellemzőit.

Az új megszövegezés a következő: „Természetes vastagbél, kuláré, varrott vagy összeillesztett bél.”

— A termékleírás „Kémiai összetétel” albekezdése címének módosítása: a cím helyébe a „Fizikai-kémiai paraméte
rek” cím lép, amely jobban igazodik az albekezdés tartalmához.

— A fizikai-kémiai paraméterek részleges módosítása a „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic” OFJ által védett 
termék megfelelőbb leírása érdekében. Ezzel összefüggésben pontosításra kerül, hogy a „cukrok” maximális ará
nya a „glükózban kifejezett teljes cukortartalom”-ra vonatkozik. Hasonlóképpen a „nedvességtartalom (%)” 
helyébe a „vízaktivitás (Aw) 20 °C-on” lép. A szöveg emellett kiegészül a pH-érték meghatározásával. Ezek az új 
paraméterek pontosabb információkkal szolgálnak a termék fizikai-kémiai és élelmiszer-biztonsági jellemzőiről.

A következő értékek kerülnek meghatározásra, figyelembe véve a szárítás folyamatával járó változékonyságot: 
Aw (20 °C-on) < 0,92 és 5,3 ≤ pH ≤ 6,2.

Az új megszövegezés a következő:

„— Zsírtartalom legfeljebb: 48 % (*)

— Fehérjetartalom legalább: 38 % (*)

— Kollagén/húsfehérje arány x 100 legfeljebb: 12

— Glükózban kifejezett teljes oldhatócukor-tartalom legfeljebb: 3 % (*)

— Hozzáadott fehérje: nincs

— Vízaktivitás 20 °C-on: Aw < 0,92

— 5,3 ≤ pH ≤ 6,2

(*) Szárazanyag-tartalomban kifejezett érték”

— Annak pontosítása, hogy a cukrok közül összetevőkként csak mono- és diszacharidok engedélyezettek.

— Az OFJ által védett termék előállítása során engedélyezett adalékanyagok meghatározása, tekintettel arra, hogy 
a termékleírás korábbi változatában ez az elem nem szerepelt. Ezek az adalékanyagok kizárólag az aszkorbinsav 
és nátriumsója, a kálium-nitrát és a nátrium-nitrát, valamint a kálium-nitrit és a nátrium-nitrit.
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— Méretek és kiszerelések:

A piaci fejleményekre és az újabb fogyasztói igényekre reagálva bővül a „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic” 
OFJ által védett termék méreteinek és kiszereléseinek skálája. Konkrétan bevezetésre kerülnek a kisebb 
(300 grammnál kisebb súlyú) darabok, valamint a csomagolt, szeletelt kolbász formájában történő kiszerelés. Ez 
a termék jellemzőinek megőrzése érdekében maga után vonja az átmérő csökkenését, a méretcsökkenés pedig 
a minimális érlelési idő lerövidülését. Emellett el kell hagyni a hosszúságra vonatkozó értékeket, mivel az 
átmérő és a súly révén az oltalom alatt álló termék méretei már kellően meg vannak határozva.

Az új méretskála és a vonatkozó érlelési idők a következők:

Súly (g) Az érlelt kolbász átmérője
(szárazon) (mm) Minimális érlelési idő (nap)

200–300 ≥ 35 ≤ 75 30 nap

≥ 300 > 40 ≤ 90 45 nap

— A nyers és érlelt töltött húskészítményekre vonatkozó 1980-as minőségi előírásra való hivatkozást el kell 
hagyni, mivel azt hatályon kívül helyezték. Tekintve, hogy az OFJ által védett termékeknek mindenkor meg kell 
felelniük a hatályos ágazati jogszabályoknak, az előző helyébe lépett előírás megjelölése nem tűnik 
szükségesnek.

A termék előállítása:

Az alábbiakban megjelölt módosításokon kívül történt néhány pusztán formai jellegű változtatás a szövegben.

— A termékleírás „A termék előállítása” szakasza új megszövegezést kapott annak érdekében, hogy megfelelőbb 
legyen, és csak a szükséges információkat tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan a pácolódás feltételeit el kell 
hagyni. Ennek oka, hogy megvizsgálták, milyen hatással jár az, hogy mennyi ideig és milyen hőmérsékleten 
pácolódott a friss húsmassza az egyéb összetevőkkel a bekeverés után és a betöltés előtt, és megállapítást nyert, 
hogy a kolbász előállításának e szakaszában ezek a tényezők az intenzitás, a hatóidő és a kölcsönhatások tekin
tetében nem befolyásolják érzékelhetően az előállítási folyamatot, sem a „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de 
Vic” OFJ által védett termék végső és forgalomba hozatalt követő (shelf-life) érzékszervi tulajdonságait és higié
niai minőségét.

— Az érlelési időt hozzá kell igazítani az új súlyokhoz.

— Ezenkívül a szöveg bővebben kifejti és nyomatékosítja, hogy a „Salchichón de Vic” kolbász illatáért és ízéért 
a Vic-i síkság sajátos mikrobiológiai flórájából eredő fermentációs és enzimatikus folyamatok felelnek.

A termékleírás „A termék előállítása” szakaszának javasolt megszövegezése a következő:

„A friss húsból származó darabokat szakértelemmel megtisztítják, majd felaprítják és összekeverik a kockákra 
vágott szalonnával és a többi összetevővel, köztük opcionálisan olyan alapmasszával, amelyben megtalálható az 
üzem saját baktériumflórája. Az összetevők húsmasszával való tökéletes elvegyítését követően a keveréket tömör, 
belső üregektől és levegőtől mentes tömbökké dagasztják össze, amelyet pácolódni hagynak, a hagyományos szakis
meretnek megfelelően ellenőrizve a fermentáció megfelelő beindulását, amit a jellegzetes aroma és szín megjelenése 
jelez.

Az érlelt húsmasszát tökéletesen tiszta és előzetesen előkészített természetes bélbe töltik. A húsmassza betöltését 
a legnagyobb odafigyeléssel kell végezni, elkerülendő, hogy üregek, illetve üres (levegős) részek kerüljenek 
a kolbászba, mivel ezek rontanák a tartósságot és rendellenes fermentációt eredményeznének.

A hús bélbe való betöltését követően a kolbászok szárítókamrába kerülnek, ahol végbemegy az érlelődés és 
a kiszáradás, amely folyamathoz a 300 grammnál kisebb súlyú darabok esetében legalább 30 napra, 
a 300 grammot elérő vagy annál nagyobb súlyú darabok esetében pedig 45 napra van szükség. A szárítókamrák 
környezeti feltételei (hőmérséklet, relatív páratartalom és a levegő sebessége) az uralkodó klimatikus viszonyoknak 
megfelelően opcionálisan szabályozhatók.

A kolbász vágási felülete homogén, egyenletes és jól kötött, rendellenes elszíneződésektől mentes, a színhús és 
a szalonnadarabok egymástól jól megkülönböztethetőek. Illata és íze a Vic-i síkság sajátos baktérium- és gombafló
rájából eredő fermentációs anyagcsere és enzimatikus folyamatok következtében jellegzetes.”
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A környezettel való kapcsolat:

— A termékleírás „Természeti környezet” albekezdésében helyesbíteni és pontosítani kell néhány, a mikrobaflóra 
típusára vonatkozó utalást. Ezzel kapcsolatban konkrétan az alábbi módosításokra van szükség:

— A következő szövegrész helyébe: „[…] tipikus gombaflóra alakult ki és honosodott meg […]” az alábbi szö
veg lép: „[…] tipikus mikrobaflóra alakult ki és honosodott meg […]”.

— A következő szövegrész helyébe: „[…] a tejsavas és gombaflóra kialakulása lehetővé teszi a húsmassza sav
tartalmának növekedését, gátolva a flóra nemkívánatos részét, amely erjedést és romlást eredményez.” az 
alábbi szöveg lép: „[…] a tejsavas baktériumflóra kialakulása lehetővé teszi a húsmassza savtartalmának 
növekedését, gátolva a flóra nemkívánatos részét, amely nem megfelelő irányú fermentálódást eredményez”.

— Ugyanezen albekezdésben el kell hagyni az alábbi, feleslegesnek tekintett szövegrészt:

„Voltak kísérletek starterkultúrák kifejlesztésére annak érdekében, hogy a mikrobaflórát más termelőterületeken 
is meghonosítsák, de az érlelés folyamán nem sikerült elérni sem a kifejlődését és megtelepedését, sem azt, hogy 
az így készült kolbász megegyezzen a Vic-i síkságon előállítottal, ami rámutatott arra, hogy a »Salchichón de 
Vic«/»Llonganissa de Vic« kolbász csak az ezen oltalom alatt álló földrajzi jelzés által védett földrajzi területen 
állítható elő.”

Emellett az egységes dokumentum és az összefoglaló között ebben a szakaszban észlelt különbségek abból 
adódnak, hogy az összefoglaló túlságosan lerövidítette a termékleírást, és a cél az volt, hogy az új egységes 
dokumentum teljesebb legyen.

Címkézés:

— A módosítás aktualizálja a címkézéssel kapcsolatos információkat. A szöveg kiegészül az oltalom alatt álló föld
rajzi jelzés uniós szimbólumának feltüntetésére vonatkozó kötelezettséggel és a „Salchichón de Vic”/„Llonganissa 
de Vic” OFJ saját logójával.

Egyéb:

— E l le nő rz ő  s z er ve ze t: az ellenőrző szervezet adatainak aktualizálása.

— N em z et i  j og s z ab ály i  k övet e lm é ny ek: a szakasz törlése, tekintettel arra, hogy azt az 1151/2012/EU ren
delet már nem írja elő.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„SALCHICHÓN DE VIC”/„LLONGANISSA DE VIC”

EU-szám: PGI-ES-2158 – 2016.7.4.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Spanyolország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.2. osztály: Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic” sertés színhúsból és szalonnából készült, kizárólag cukrokkal, sóval és 
borssal ízesített hagyományos katalóniai kolbász, amelyet az aprítást követően pácolódni hagynak, betöltenek, majd 
érlelnek.

A természetes bélbe töltött kolbász külseje ráncos, a bél jól tapad a masszához. Többé-kevésbé egyenletesen henge
res formájú, kívül a gombaflórától fehéres színű, amely idővel barnás-lilás árnyalatokat vesz fel. Belsejében szem
mel látható a kockákra vágott szalonna és az őrölt bors.

Az érlelésnek és a fűszereknek köszönhető illata és zamata jellegzetes és kellemes.
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A „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic” OFJ átmérőjét és méretét a felhasznált bél határozza meg. Az alábbi 
táblázat a termék kiszállításkori méreteit és a vonatkozó érlelési időket ismerteti:

Súly (g) Az érlelt kolbász átmérője
(szárazon) (mm) Minimális érlelési idő (nap)

200–300 ≥ 35 ≤ 75 30 nap

≥ 300 > 40 ≤ 90 45 nap

Fizikai-kémiai paraméterek:

— Zsírtartalom legfeljebb: 48 % (*)

— Fehérjetartalom legalább: 38 % (*)

— Kollagén/húsfehérje arány x 100 legfeljebb: 12

— Glükózban kifejezett teljes oldhatócukor-tartalom legfeljebb: 3 % (*)

— Hozzáadott fehérje: nincs

— Vízaktivitás 20 °C-on: Aw < 0,92

— 5,3 ≤ pH ≤ 6,2

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

A termék válogatott sertés színhús (comb, lapocka és első osztályú színhús), szalonna, só, bors és természetes bél 
(vastagbél, kuláré, varrott vagy összeillesztett bél) felhasználásával készül.

Egyéb összetevők: Kizárólag az alábbi összetevők felhasználása engedélyezett: cukrok (mono- és diszacharidok), 
a gyártó saját alapmasszája, kálium-nitrit és nátrium-nitrit, kálium-nitrát és a nátrium-nitrát, valamint aszkorbinsav 
és nátriumsója.

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

A termék előállítását (a friss húsok előkészítése, tisztítás és aprítás, keverés, dagasztás, pácolás, betöltés és érlelés) 
a 4. pontban leírt földrajzi területen kell végezni.

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

A Salchichón de Vic kolbász értékesíthető szeletelve és csomagolva; a szeletelés és a csomagolás a 4. pontban leírt 
földrajzi területen belül és kívül egyaránt végezhető.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A csomagoláson kötelezően és kiemelten fel kell tüntetni a (spanyolul) „Salchichón de Vic” vagy (katalánul) „Llonga
nissa de Vic” oltalom alatt álló földrajzi jelzést, az OFJ saját logóját és az uniós OFJ-szimbólumot, a Szabályozó 
Tanács által jóváhagyott és sorszámozott címkét, valamint a hatályos jogszabályokban általános jelleggel megha
tározott információkat.

Az OFJ saját logója a következő:

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi jelzés körülhatárolt területe megfelel a Barcelona tartomány Osona járásában található Vic-i síkság 
(Plana de Vic) településeinek közigazgatási területének, mely települések a következők:

(*) Szárazanyag-tartalomban kifejezett érték.
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Aiguafreda, Sant Martí de Centelles, El Brull, Seva, Tona, Muntanyola, Malla, Taradell, Sant Julià de Vilatorta, Santa 
Eugènia de Berga, Calldetenes, Folgueroles, Vic, Santa Eulàlia de Riuprimer, Gurb, Tavèrnolas, Roda de Ter, Manlleu, 
Santa Cecila de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Les Masies de Voltregà, Oris, Torelló, Centelles, Balenyà, Les 
Masies de Roda, San Vicenç de Torelló és Sant Pere de Torelló.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Salchichón de Vic” különlegessége egyrészt a Katalóniában és Spanyolország többi részén az évszázadok során, 
különösen a XIX. századtól kialakult hírnevén és elismertségén alapul, másrészt a földrajzi terület azon környezeti 
és éghajlati feltételein, amelyek lehetővé teszik a termék előállítását.

Az OFJ földrajzi területe, a Vic-i síkság jó mezőgazdasági feltételeket biztosító terület, számos tanyával és kisebb 
vidéki településekkel. A 400 és 600 méter közötti magasságban fekvő síkságot a Guilleries hegység, a Montseny 
vonulata, valamint a Collsacabra és a Lluçanés fennsík övezi, ami bizonyos fokú elszigeteltséget eredményez. Éghaj
lata kontinentális mediterrán, fekvéséből adódóan azonban anticiklonális körülmények esetén a légtömeg gyakran 
megreked ezen a területen. Ilyenkor hőmérsékleti inverzió lép fel, és a síkságon a hőmérséklet akár 20 Celsius-
fokkal is alacsonyabb lehet a környező területekhez képest. Emellett a térséget gyakorta tartós köd üli meg (a ködös 
napok száma évente átlagosan 225). Mindebből adódóan a Vic-i síkságon nagyon sajátos és nehezen reprodukál
ható környezeti feltételek alakulnak ki, amelyek kedveznek a „Salchichón de Vic” kolbász jellegzetes illatát és ízét 
eredményező fermentációs és enzimatikus folyamatokért felelős tipikus mikrobaflóra kialakulásának.

Már 1456-ból is maradtak ránk írásos emlékek, amelyek utalnak a „Salchichón de Vic” kolbászra, eredete azonban 
a IV. századra nyúlhat vissza. A terméket régen a térség parasztházaiban készítették a legjobb húsok tartósítási 
módszereként. A XIX. század közepétől számos szöveg dicséri a „Salchichón de Vic” kolbász minőségét és 
tanúskodik jó hírnevéről. Így például az „El Porvenir” című újság egy 1867. május 29-i tudósításában „[…] a már 
híressé vált Vic-i kolbászok”-ról ír. Ismert az is, hogy a „Salchichón de Vic” kolbász egyik rajongója maga XIII. 
Alfonz király volt. Mindez oda vezetett, hogy Vic és a kolbász neve már összeforrt, és valóságos kinccsé vált.

Bár a vastag és érlelt húskészítményeket hagyományosan a „salchichón” (kolbász) szó jelöli, meg kell jegyezni, hogy 
a termék katalán elnevezése és eredeti neve „llonganissa”, amelyből a spanyolban „salchichón” lesz; emiatt a „Salchi
chón de Vic” és a „Llonganissa de Vic” elnevezés egyformán használatos.

A fentieket összegezve a „Salchichón de Vic” kolbász nagy hírnévnek örvendő termék, ami a kolbászkészítők nem
zedékről nemzedékre áthagyományozott tapasztalatainak, valamint az előállítás földrajzi területén jellemző sajátos 
környezeti feltételeknek köszönhető.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

http://agricultura.gencat.cat/pliegosalchichonvic
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