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

(2018/C 53/07)

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

A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK TERMÉKLEÍRÁSA

„KIEŁBASA KRAKOWSKA SUCHA STAROPOLSKA”

EU-szám: TSG-PL-02145 – 2016.6.14.

1. Bejegyzendő elnevezés(ek)

„Kiełbasa krakowska sucha staropolska”

2. A termék típusa

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

3. A nyilvántartásba vétel indokolása

3.1. A termék:

— az adott termékre vagy élelmiszerre jellemző hagyományos előállítási vagy feldolgozási módszerrel vagy 
hagyományos összetétellel készül;

— a hagyományosan használt nyersanyagokból vagy összetevőkből készül.

A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” hagyományos termék, amelyet hagyományos gyakorlatnak megfelelő 
módszerrel állítanak elő. Előállítási módja a vastagon szeletelt kolbász készítésének krakkói hagyományára vezet
hető vissza, amelyet a lengyel Andrzej Różycki már 1926-ban is említ a Krakowskie wyroby wędliniarskie – praktyczne 
wskazówki o wyrobie wędlin [Krakkói hentesáruk – Gyakorlati tanácsok a hentesárukészítéshez] című publikációjában. 
Kiváló minőségének és sajátosságainak köszönhetően e kolbász készítésének módja más régiókban is elterjedt. Elő
állítási módja hagyományos eljárásokon alapul: sózás, pihentetés, füstölés és szárítás. Az előállítás során fontos sze
repet játszik a két-három órányi pihentetés, ennek során ugyanis összetett fizikai-kémiai folyamatok mennek végbe 
a termékben, amelyek egyedi ízt és illatot kölcsönöznek annak.

3.2. Az elnevezés:

— az adott termék leírására hagyományosan használt elnevezés;

— jelzi a termék hagyományos jellegét vagy sajátosságát.

A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” elnevezést egy adott – hagyományos, durván darált húsból készült krak
kói kolbász előállítására használt módszer szerint készített – termék leírására használják. A „kiełbasa krakowska” 
ma már általános elnevezés. A bejegyzendő termékek esetében azonban a „staropolska” megjelölés az előállítás 
módjára, nem pedig egy adott földrajzi területre vonatkozik. Az etimológiai szótár szerint a „staropolski” szó Len
gyelország történelmének egy régmúlt időszakára utal.

4. Leírás

4.1. Az 1. pontban szereplő elnevezést viselő termék leírása, beleértve főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzőit, 
alátámasztva a termék sajátos jellegét (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” durván darált húsból készült szárított kolbász. A termék körülbelül 
300 mm hosszú, jellegzetes, hengeres alakú kolbász vagy annak darabjai formájában kerül forgalomba, 50–70 mm 
átmérőjű, egyenletesen ráncos, kívül a füstölt termékekre jellemző sötétbarna színű természetes bélbe, vagy fehérje 
alapú műbélbe töltve. A kolbász felülete fényes, enyhén ráncos, tapintásra száraz. A kolbászok végeit kötözéssel 
vagy klipszeléssel zárják le.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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A keresztbevágott kolbászban jól láthatók a töltelékkel körülvett nagyobb hús- és kisebb, világosabb színű zsírda
rabok. A keresztbevágott kolbászban jól láthatók a nagyobb, a rózsaszíntől a sötét rózsaszínig terjedő színű sovány 
sertéshúsdarabok, körülöttük pedig az egyéb húsfajták némileg világosabb színű darabjai. Az húsösszetevők mind
egyike jól összetapad, aminek köszönhetően a termék könnyen szeletelhető.

A fényben a vékony szeletek enyhén áttetszőek, ami jellegzetes, már-már festett üvegre emlékeztető külsőt kölcsö
nöz a terméknek.

Tapintásra felülete sima, száraz és egyenletesen ráncos.

A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” íze a sózott, füstölt és főtt hús jellegzetességeit hordozza, jól kivehető 
borsos ízjegyekkel és finom, fokhagymás és szerecsendiós utóízzel.

Illata az erősen füstölt kolbász jellegzetes illatának felel meg, nagyon enyhe fokhagymás aromával. A „kiełbasa 
krakowska sucha staropolska” hosszan eltartható füstölt, főtt, szárított kolbász, amely hagyományos receptek alap
ján készül kizárólag a legjobb minőségű húsból. Elsősorban sovány sertéshúsból készítik. A nagy méretű sertéshús
darabok mellett a termékben töltelék található, amelyet kizárólag természetes fűszerek keverékével ízesítenek. 
A fűszereknek, a hús minőségének, a pihentetési és füstölési, valamint a végső szárítási folyamatnak köszönhetően 
a termék kiváló, egyedi ízzel rendelkezik.

4.2. Az 1. pontban szereplő elnevezést viselő termék termelők által betartandó előállítási módjának leírása, beleértve adott esetben 
a felhasznált nyersanyagok vagy az összetevők jellegét és tulajdonságait, valamint a termék elkészítésének módját (e rendelet 
7. cikkének (2) bekezdése)

Ös s ze t evők

nyers hús (kg, az összes hús 100 kg-jában):

I. osztályú sertéshús – 70 kg

IIA. osztályú sertéshús – 10 kg

III. osztályú sertéshús – 10 kg

Legfeljebb 10 kg vágott zsírt tartalmazhat.

10 kg I. osztályú sertéshús helyett használhatnak legfeljebb 10 kg II. osztályú marhahúst is.

A  s er t és hú s  os zt á l yoz ás a

I. osztály – sovány hús inak nélkül,

IIA. osztály – közepesen zsíros hús inak nélkül,

III. osztály – sovány vagy közepesen sovány hús inakkal.

Zs í r

a) külső:

I. osztály – zsír nélkül,

IIA. osztály – legfeljebb 8 mm vastag réteg,

III. osztály – korlátozott mennyiség, 9–11 mm vastagságban,

b) izmok közötti:

I. osztály – legfeljebb 2 mm vastag réteg,

IIA. osztály – legfeljebb 10 mm vastag réteg,

III. osztály – korlátozott mennyiség, 15 mm vastagságban,

c) szövetek közötti:

mindegyik osztály esetében megengedett.
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An al i t i ka i  zs í r t ar t a l om

I. osztály – legfeljebb 15 %,

IIA. osztály – legfeljebb 30 %,

III. osztály – legfeljebb 25 %.

A zsír színe valamennyi osztály esetében: fehér színű, rózsaszínes vagy krémszínű árnyalattal.

I na k

I. osztály – nem tartalmaz inakat,

IIA. osztály – korlátozott mennyiségű, legfeljebb 10 %-nyi ín,

III. osztály – korlátlan mennyiség.

Hyperaemiás hús valamennyi osztály esetében: nem megengedett

Nyirokcsomók valamennyi osztály esetében: nem megengedett

A  ma rhahú s  os z t á ly ozá sa

II. osztály – inas hús minimális, legfeljebb 2 mm vastagságú külső zsírral, valamint legfeljebb 2 mm vastagságú 
izmok közötti zsírral.

Z s í r

a) külső – legfeljebb 2 mm vastag réteg,

b) izmok közötti – legfeljebb 2 mm vastag réteg,

c) szövetek közötti – legfeljebb 2 mm megengedett.

Analitikai zsírtartalom: 16 %

A zsír színe: a halvány krémszínűtől a mély sárgáig terjed.

Inak: vastag inak nélkül.

Hyperaemia és nyirokcsomók: nem megengedett

A hűtött hús színe: a világospirostól a sötétpirosig terjed.

Az elsődleges nyersanyag a sovány, jó minőségű sertés- és/vagy marhahús,

A sertéshúsnak az alábbi minőségi feltételeket kell teljesítenie:

— víztartó képesség: 2–5 %

— pH-érték (5,5–5,9 – 24 órányi hűtés után mérve);

— egyértelműen húsminőségi rendellenességek (PSE, DFD, fiziológiai folyamatok vagy sérülések stb.) jeleit mutató 
nyers sertéshús nem használható;

— tenyészkocák és -kanok húsa nem használható;

— a jogszabályoknak meg nem felelő, az állatokban, illetve a termékekben objektív módon és post mortem kimutat
ható tulajdonságokat, különösen a sertésstressz-szindróma (PSS) jeleit mutató állatoktól származó hús nem 
használható;

— a hús a hűtésen kívül semmilyen tartósítási eljárásnak nem vethető alá és nem fagyasztható;

— hűtés alatt a friss hús –10 °C és +7 °C közötti környezeti hőmérséklet mellett történő tárolása és szállítása 
értendő;

— a termék előállításához használt hús nem származhat kevesebb mint 48 órán, illetve több mint 144 órán belül 
levágott sertésektől.
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Ad al ék an yag ok  ( k g )  a  g yá rt ás i  t öm eg  1 00  k g - jáb a n

Természetes fekete bors: 0,05–0,10

Természetes fehér bors: 0,15–0,20

Szerecsendió: 0,05–0,10

Friss fokhagyma: 0,30–0,40

Cukor: 0,15–0,20

A sózó keverék összetétele: legalább 98,5 % só és 0,5–1,5 % nitrát (III) – kb. 1,5 kg.

A nyersanyag előkészítése és a gyártási folyamat:

— az összes húsösszetevőt előzetesen felvágják, ügyelve arra, hogy a húsdarabok egységes méretűek (legfeljebb 
5 cm átmérőjűek) legyenek,

— a húst 24–72 óráig száraz sózással pácolják, a zsírt 24–72 óráig sózzák,

— mechanikai feldolgozás: a IIA. osztályú húst húsdarálóval körülbelül 8–10 mm-es méretre darálják, a III. osztá
lyút pedig húsdarálóval körülbelül 3–4 mm-es méretre darálják és/vagy 2 kg jég vagy legfeljebb 5 % víz hozzá
adásával kutterezik,

— a félig fagyasztott sertészsírt húsdarálóval körülbelül 8 mm-es méretre darálják (vagy kézzel kisebb, körülbelül 
5–8 mm-es darabokra vágják),

— az összes összetevőt és a fűszereket alaposan összekeverik,

— a keveréket bélbe (természetes bélbe vagy fehérje alapú műbélbe) töltik,

— legfeljebb 30 °C-os hőmérsékleten két-három órán keresztül pihentetik,

— felületét megszárítják, majd pedig éger, bükk, gyümölcsfa vagy ezek kombinációjának égetéséből származó füst
tel füstölik, hőkezelik és sütik, amíg a kolbász belsejében a hőmérséklet el nem éri legalább a 72 °C-ot. 
A füstaromák használata nem megengedett,

— a kívánt (legfeljebb 70 %-os) beszáradási arány eléréséig szárítják. A szárítási idő a termék mennyiségétől és 
a környezeti feltételektől függ,

— repce- vagy napraforgóolaj használható annak megakadályozására, hogy a tárolás során fehér bevonat képződ
jön a terméken. Ez nem kötelező része a gyártási folyamatnak. A gyártók dönthetnek úgy, hogy a kolbász 
felületét az említett olajjal megkenve akadályozzák meg a fehér bevonat kialakulását eredményező fehérjekicsa
pódást. A bevonat természetesen képződik, amikor a termék felszínén a tárolás során fehérjekicsapódás jelent
kezik; ezt a termék magas fehérjetartalma okozza (kondenzáció). Az olajat a termék esztétikai szempontból 
történő javítására használják. Nincs hatással a termék minőségére vagy egyedi tulajdonságaira.

4.3. A termék hagyományos jellegét alátámasztó főbb tényezők leírása (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

Lengyelországban a húsfeldolgozás hagyománya a kora középkorig vezethető vissza. Az ország hűvös, nedves 
éghajlata miatt számos tartósítási módszer terjedt el, úgymint a sózás, a pácolás, a sós lében tartósítás, a füstölés, 
a hőkezelés és a szárítás, amelyeket a különböző típusú termékek előállítása során meghatározott módokon kombi
nálták egymással. A nemesi birtokokon és a parasztgazdaságokban az állatok levágása családi eseménynek szá
mított, és ekkor készítették el az élelmiszertartalékokat télidőre, a megerőltető földmunkához, valamint olyan politi
kai és családi eseményekre, mint a háborúk, az utazások, a családi összejövetelek és az expedíciók. A hústöbblet 
következtében idővel szükségessé vált, hogy a vágásból származó húsösszetevőket feldolgozzák, ami kezdetben 
a háztartásokban történt, később műhelyekben, napjainkban pedig főként gyárakban. A „kiełbasa krakowska sucha 
staropolska” receptje és egyedi íze a válogatott húsösszetevők különféle fűszerek hozzáadásával történő 
feldolgozásának hagyományából ered.

C 53/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2018.2.13.



A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” a hagyományos recepten alapuló hagyományos előállítási módnak, külö
nösen a kiváló minőségű hús felhasználásának, a sózásnak, valamint a hosszú pihentetési folyamatnak köszönheti 
jellegzetességeit. A termék egyedi jellegének kialakulásában a füstölés is meghatározó szerepet játszik.

A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” hagyományos jellege a sajátos összetevőiben és azok kiegyensúlyozott 
részarányában mutatkozik meg. A kolbász előállításához kiváló minőségű sertéshúst használnak (az összetevők leg
alább körülbelül 70 %-a I. osztályú hús). A durva darálás kihangsúlyozza az alapanyag kiemelkedő minőségét. Ez 
a termék ízében és megjelenésében is megnyilvánul. A termék készítéséhez használt fokhagyma nemcsak annak 
ízét, de eltarthatóságát is javítja.

Az e kolbászfajta („kiełbasa krakowska suszona oraz wędzona” [„szárított és füstölt kiełbasa krakowska”]) 
feldolgozásához használt összetevők és receptek többek között az 1985-ben, illetve 1987-ben megjelent, Domowe 
wyroby mięsne [Házi készítésű hústermékek] (Tadeusz Kłossowski) és Domowe przetwory z mięsa [Házi készítésű hús
készítmények] (Władysław Poszepczyński) című publikációban is szerepeltek. A száraz sózás megőrzi a termék szí
nét, megadja a húsnak a jellegzetes ízét és illatát, valamint növeli a termék eltarthatóságát.

A hosszú pihentetéssel biztosítják, hogy a füstölés előtt a teljes kolbász színe és illata egyenletes legyen, ami a kész 
termék egyedi ízére és megjelenésére is kihat.

A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” íze szempontjából különösen fontos a füstölés folyamata. A kolbászokat 
rudakra függesztve füstölik az égetett fából felszálló hőben és füstben (tűz és füst felett).

A technológiai fejlődésre tekintettel füstgenerátorok is használhatók a kolbászok füstölésére. Ez esetben 
ugyanazokat a fafajtákat használják a forró füst előállítására. Ugyanakkor a fa egyéb formái, például faforgácsok is 
használhatók.

A füstölés módjától függetlenül a megfelelő fafajták kiválasztásával gondoskodnak arról, hogy a „kiełbasa 
krakowska sucha staropolska” kolbászt a főtt, füstölt hús jellegzetes íze és illata jellemezze, továbbá hogy az ne 
legyen keserű, ugyanakkor elnyerje sötétbarna színét.

Mindezeket a folyamatokat az 1926-ban megjelent „Krakowskie wyroby wędliniarskie – praktyczne wskazówki o wyrobie 
wędlin” [Krakkói hentesáruk – Gyakorlati tanácsok a hentesárukészítéshez] című publikációban is leírta Andrzej 
Różycki lengyel szerző.

A „kiełbasa krakowska sucha staropolska” gyártási módját és receptjét ezenkívül az 1959-ben kiadott lengyelországi 
szabványok, továbbá a Központi Húsipari Szervezet 1964-ben megjelent belső szabályzata is megerősíti, amelyek 
már a második világháború előtt is használt szabályokon és recepteken alapulnak.
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