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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

(2017/C 305/13)

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

„PANE DI MATERA”

EU-szám: PGI-IT-02100 – 2015.12.10.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Consorzio di tutela del Pane di Matera OFJ (a „Pane di Matera” OFJ védelmére alakult társulás)
Via De Amicis 54.
75100 Matera
ITALIA

A Consorzio di Tutela del Pane di Matera IGP (a Pane di Matera OFJ védelmére alakult társulás) a Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mezőgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztérium) 2013. október 14-i 
12511. sz. rendelete 13. cikkének 1. albekezdése értelmében kérelem benyújtására jogosult.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb [csomagolás; ellenőrző szervezet; földrajzi terület]

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

— 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

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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5. Módosítás(ok)

A termék leírása

— A jelenleg érvényben lévő termékleírás 2. cikkének következő mondata helyébe:

„Az említett rendszer szerint kizárólag durumbúzából (triticum durum) őrölt liszt felhasználása engedélyezett, 
amely minőségi sajátosságainak az alábbi paramétereknek kell megfelelnie:

Glutén (%) Érték ≥ 11

Sárgulási index Érték ≥ 21

Nedvességtartalom (%) Érték ≤ 15,50

Hamu (a szárazanyag %-os arányában kifejezett értéke) Érték ≤ a szárazanyagtartalom 2 %-a”

A módosított termékleírás 2. cikkének következő mondata lép:

„Az említett rendszer szerint kizárólag kétszer őrölt és/vagy őrölt durumbúza (triticum durum) felhasználása 
engedélyezett, amely minőségi sajátosságainak az alábbi paramétereknek kell megfelelnie:

Fehérjetartalom (%) nitrogéntartalom x 5,70 (**) Érték ≥ 11

Sárgulási index (*) Érték ≥ 20

Nedvességtartalom (%) (**) Érték ≤ 14,50

Hamu (a szárazanyag %-os arányában kifejezett 
értéke) (**)

Érték ≤ a szárazanyagtartalom 1,35 %-a

(*) A sárgulási index az őrlemény 0,180 mm-es lyukú szitán fennmaradó részén kerül meghatározásra.
(**) A szárazanyagtartalom 100 egységére meghatározott értékek”

Pontosításra kerül, hogy a „Pane di Matera” kétszer őrölt durumbúza és/vagy durumbúza őrlemény felhasználá
sával készülhet. Az említett pontosítás jobban körülírja a „Pane di Matera” előállításához használható alap
anyagot. Az őrleménynek a kenyér előállításához történő felhasználása főként Olaszország déli régióiban és 
Matera tartományban is elterjedt gyakorlat. Ennélfogva, a termelők ez irányú igényével szemben, úgy véljük, 
semmi nem gátolja a durumbúzából készült őrleménynek a „Pane di Matera” OFJ előállításához történő 
felhasználását.

Ezenkívül jobban meghatározásra és aktualizálásra kerülnek a szemcsék és az őrlemény kémiai paraméterei. 
Nevezetesen:

— A glutén értéke helyett a fehérjetartalom kerül meghatározásra, ami továbbra is 11 %; valamint feltüntetésre 
kerül a meghatározás módja.

— A sárgulási index csökkentésre kerül ≥ 21-ről ≥ 20-ra; valamint feltüntetésre kerül a meghatározás módja.

— A nedvességtartalom csökkentésre kerül ≤ a 15,50 %-ról ≤ a 14,50 %-ra; a gabonaszemcsék jobb minősége 
és eltarthatósága érdekében.

— A hamu csökkentésre kerül ≤ 2 %-ról ≤ 1,35 %-ra; valamint feltüntetésre kerül a meghatározás módja.

A szemcsék és az őrlemény kémiai paramétereinek a javasolt módosítás szerinti újragondolásával lehetővé válik 
a termékleírásnak a „Pane di Matera” OFJ előállításához felhasznált alapanyagokhoz történő hozzáigazítása.

— Az alábbi táblázatok:

„100 g »Pane di Matera« összetétele

 Eltérési tartomány

Fehérjetartalom (1) 8,2–8,3

Szénhidráttartalom 51,3–53,4
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 Eltérési tartomány

Ebből rost (összesen) 2,9–3,7

Zsír 1,0–1,2

Hamu (a szárazanyag %-os arányában kifejezett értéke) 2,24–2,51

(1) A  fehérjetartalom  „összes  nitrogénanyag”-ként  kerül  meghatározásra,  a  nitrogéntartalom  értékének  az  5,7-es  átváltási 
együtthatóval történő szorzása útján.

A »Pane di Matera« mintáinak érzékszervi sajátosságai

Érzékszervi mutatók Határértékek

A héj ropogóssága 4,8–5,7

Savanyú szag 1,3–1,6

Égett szag 3,2–4,3

Savanyú íz 1,3–2,0”

az alábbiak szerint módosulnak:

100 g „Pane di Matera” összetétele

Fehérjetartalom (%) nitrogéntartalom x 5,70 Érték ≥ 8,1

Szénhidráttartalom (%) Érték ≥ 51,3

Ebből rost (%) Érték ≥ 2,9

Zsírtartalom (%) Érték ≥ 1,0

Hamu (a szárazanyag %-os arányában kifejezett értéke) Érték ≥ 2,24

A „Pane di Matera” összetételét ismertető táblázat módosítása a piacon elérhető alapanyagoknak a pékek által 
tapasztalt progresszív változása következtében válik szükségessé. Fenntartva azt, hogy a felhasznált őrlemény és 
kétszer őrölt búza legalább 20 %-ának kötelezően a helyi ökotípusokból és fajtákból kell származnia, a termelők 
dönthetnek nagyobb fehérje-, szénhidrát-, zsír- és hamutartalom mellett, újonnan piacra dobott durumbúza faj
ták felhasználásával, így bővítve a „Pane di Matera” előállításához felhasznált őrlemény és kétszer őrölt búza 
fennmaradó 80 %-ának a választékát.

„A Pane di Matera OFJ érzékszervi profilja

Érzékszervi mutatók Alsó határérték Felső határérték

Savanyú szag 1,0 2,0

Égett szag 3,0 4,5

Savanyú íz 1,0 2,5

A héj ropogóssága 4,5 6,0

A »Pane di Matera« OFJ érzékszervi profilja az alábbi szabályozásra történő hivatkozással kerül meghatározásra: 
ISO 13299:2016; ISO 8589:2007; ISO 5492:2008; ISO/IEC 17025:2005.”

A „Pane di Matera” érzékszervi mutatóiként meghatározott érték-intervallumok a pékek termelési tapasztalatai 
alapján kerültek bővítésre. A nagyobb pontosság érdekében célszerűnek bizonyult a „Pane di Matera” érzék
szervi profiljának meghatározásához használt hivatalos módszerek termékleírásban történő feltüntetése.
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— Törlésre került az alábbi táblázat:

„A »Pane di Matera« cipók jellegzetes térfogata és a kenyérbél megkeményedésének gyorsasága hét napig tartó 
tárolás folyamán.

Kenyérminták Jellegzetes térfogat (dm3/kg) Időtartam/nap állag (1)

A 4,44 b 1,70

B 3,80 ab 1,57

C 3,70 a 3,08

D 3,64 a 3,77

(1) A  kenyérbél  állaga  –  egy  25  mm  vastagságú  szelet  közepének  25 %-kal  történő  összenyomásához  szükséges  erőként 
(N) meghatározott – keménysége szerint került értékelésre.”

A táblázat törlése, túl azon, hogy lehetővé teszi a vizsgálatok költségeinek és a termelők ebből következő költsé
geinek csökkentését, a javasolt módosítások, különösképpen a nagyobb méret bevezetésére figyelemmel szüksé
gessé is válik. A táblázatban feltüntetett eredmények nem veszik figyelembe a végrehajtott módosításokat, 
továbbá pontatlanoknak bizonyulnak. Ennélfogva célszerűnek bizonyult a táblázat törlése, meghagyva a terme
lőknek a „Pane di Matera” eltarthatóságának a mérethez viszonyított meghatározását, a termékleírás 6. pontjá
ban ismertetett, napokban meghatározott időtartam betartása mellett.

Módosításra került azon tulajdonságok ismertetése, amelyekkel a „Pane di Matera” fogyasztásra bocsátáskor rendel
kezik. A termékleírás 7. pontjának alábbi bekezdése, valamint az egységes dokumentum megfelelő 3.2. pontja:

„A »Pane di Matera« fogyasztásra bocsátáskor az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

— Kúp alakú vagy magas kenyér formájú;

— 1 vagy 2 kg súlyú;

— A kenyérhéj vastagsága legalább 3 mm;

— A kenyérbél színe szalmasárga és jellegzetesen üreges;

Nedvességtartalma legfeljebb 33 %”

az alábbiak szerint módosul:

„A »Pane di Matera« fogyasztásra bocsátáskor az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

— Kúp alakú vagy magas kenyér formájú;

— Súlya 500 g és 10 kg között lehet;

— A kenyérhéj vastagsága legalább 3 mm;

— A kenyérbél színe szalmasárga és jellegzetesen üreges;

— A jelölés sütés előtt történik, az »MT« nagy nyomtatott betűket megjelenítő védjegynek a cipók tetejébe tör
ténő belenyomásával.”

A nedvességtartalomra vonatkozó paraméterek megegyeznek a kötelező érvényű jogszabályok által előírtakkal.

Konkrétan, a fogyasztók és a vendéglátás újabb igényeinek kielégítése érdekében, a cipók súlya vonatkozásában 
előírt intervallum bővítésre került 1 és 2 kg közöttiről 500 g és 10 kg közöttire. A szóban forgó módosítás 
célja egyrészt a – pazarlást elkerülni vágyó, kis súlyú cipókat kereső – kis létszámú háztartások, másrészt pedig 
a nagy súlyú, hosszan eltartható, jobban szeletelhető cipókat kereső vendéglátói ágazat igényeinek kielégítése.

A legfeljebb 33 % nedvességtartalom szöveg törlésre került, a kötelező érvényű jogszabályokra (1967. július 4-i 
580. sz. törvény 16. cikk) történő hivatkozás miatt.

Ezenkívül, a termék tulajdonságai közé – a jobb felismerhetőség biztosítása érdekében – beillesztésre kerül 
a cipókon elhelyezett, az „MT” rövidítést megjelenítő védjegyre vonatkozó előírás. Az „MT” rövidítést sütés előtt 
belenyomják a cipó tetejébe.
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Az előállítás módja

Az öregtészta elkészítése

— Annak érdekében, hogy lehetséges legyen más, a higiéniai előírásokkal jobban összeegyeztethető edények hasz
nálata a tészta kelesztéséhez, a „magas, keskeny jutahenger” szöveg helyébe az „élelmiszerek tárolására alkalmas 
mérőedény” szöveg lép.

— A tésztához felhasznált víz mennyiségére vonatkozó előírás, a kétszer őrölt búza és/vagy az őrlemény nedves
ségtartalmának csökkenése következtében, a tészta súlyának 40 %-áról annak 50 %-ára változik.

— Az alábbi bekezdés átadta helyét egy világosabb, a termelők számára könnyebb megfogalmazásnak, és törlésre 
került:

„Az öregtészta újrafelhasználása legfeljebb három alkalommal megengedett. Az újrafelhasználás lényege, hogy 
az eredeti, korábban már megkelesztett tészta egy része hozzáadásra kerül egy újabb, őrleményből és vízből álló 
elegyhez, amit a későbbi sütéshez megkelesztenek. Az élesztőnek és az őrleménynek a tésztához viszonyított 
százalékos aránya sorrendben 7–8 %, illetve 45–47 %. A három újrafelhasználás lehetővé teszi a víz és kétszer 
őrölt durumbúza őrleményének hozzáadása révén erjesztett tésztának a bedagasztandó, kétszer őrölt durum
búza mennyiségéhez képest 15–25 %-kal történő megnövelését. A kelesztés végén a tészta egy bizonyos 
(a hőmérséklet függvényében 1,2 % és 1,8 % közötti) részét félreteszik, és 3–5 °C-on megőrzik a következő 
sütéshez.”

Helyébe a következő szöveg lép:

„A következő sütéshez felhasználásra kerülő előállítási öregtészta az eredeti öregtészta egy részéből, víz és őrle
mény hozzáadásával készül: A művelet legfeljebb három alkalommal ismételhető, mielőtt az öregtészta 
a kenyértésztához hozzáadásra kerül. Az előállítási öregtészta egy bizonyos részét elteszik, és hűtőszekrényben, 
0 Celsius fok fölötti hőmérsékleten tárolják a következő napi sütésig.”

Előállítási folyamat, összetevők:

— A legújabb táplálkozási irányelveknek megfelelően csökkentésre kerül az előállítás során felhasználható só 
mennyiségének alsó határértéke, amely 2,5 kg-ról 2 kg-ra változik.

— Célszerűnek bizonyult a tészta letakarásához használt pamut- vagy gyapjúkendők használatára történő utalás 
törlése. A szóban forgó módosítás azért szükséges, hogy a gyártók más, sokoldalúbb, higiéniai és egészségügyi 
szempontból alkalmas anyagokat is használhassanak. A következő mondat:

„Bedagasztás után a pamut- vagy gyapjúkendővel gondosan letakart tésztát a teknőben 25–35 percig keleszteni 
kell.”

az alábbiak szerint módosul:

„Bedagasztás után a tésztát a teknőben 25–35 percig keleszteni kell.”

— A cipók súlya vonatkozásában meghatározott intervallum – mind a kisebb cipókat kereső családok, mind pedig 
a nagyobb cipókat kereső vendéglátóipari egységek igényeinek kielégítése érdekében – bővítésre kerül. A követ
kező mondat:

„Ezután kialakításra és mérésre kerülnek a sütés előtti 1,2 kg, és 2,4 kg súlyú cipók (ún. előformák), amelyekből 
sorrendben az 1 kg, illetve a 2 kg súlyú végtermék készül – az említett értékektől való 10 %-os eltérés 
megengedett.”

az alábbiak szerint módosul:

„Ezután megformázásra és lemérésre kerülnek a sütés előtti 0,6 kg és legfeljebb 12 kg súlyú cipók (ún. 
előformák), amelyekből sorrendben a 0,5 kg, illetve a legfeljebb 10 kg súlyú végtermék készül – az említett 
értékektől való 10 %-os eltérés megengedett.”

— Célszerűnek bizonyult az alábbi mondat átfogalmazása annak érdekében, hogy az előállítási folyamat során 
lehetővé váljon más felszerelések és anyagok (edények és kendők) alkalmazása, amelyeket a gyártók a fából 
készült asztaloknál – higiéniai-egészségügyi és technikai megfontolásból egyaránt – szívesebben használnak. 
Mind fából, mind rozsdamentes acélból készült edények, valamint bármilyen, élelmiszeripari használatra alkal
mas kendők használata engedélyezett. Ennélfogva a következő mondat:

„Ezeket az előformákat az első, kézzel történő formázást követően 25–35 percig pamutkendővel letakarva, 
fából készült asztalokon pihentetik.”

a következőképpen módosul:

„Ezeket az előformákat az első, kézzel történő formázást követően 25–35 percig pamutkendővel letakarva, arra 
alkalmas, fából vagy rozsdamentes acélból készült tárolóedényekben pihentetik. A kelesztőedényeket és az 
előformákat kendőkkel letakarják”.
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— A termék jobb felismerhetősége érdekében, az alábbi mondat segítségével, a termékleírásba beillesztésre kerül 
a cipók „MT” rövidítéssel történő megjelölésének művelete.

„Ezt követően az előformákat kézzel a jellegzetes »Pane di Matera« alakúra formázzák, majd a tetejükbe 
belenyomják az »MT« nyomtatott nagybetűket, és elhelyezik a fatüzelésű vagy közvetett tüzelésű kemencékben.”

— Törlésre kerül a következő mondat: „A 30 percig tartó végső kelesztést követően az előformák »fa- vagy gáztü
zelésű kemencékbe« kerülnek” – mivel nem teljesen egyértelmű. A mondat ugyanis a jelölés előtti műveletre 
vonatkozik. A formázást követően nincs előírva további kelesztési művelet. A következő művelet a jelölés, 
illetve a kemencében történő sütés.

— A kenyérsütéshez használt kemencék tipológiájának kiterjesztése érdekében a „gáztüzelésű kemencékre” történő 
utalás helyébe a „közvetett tüzelésű kemencék” szöveg lép. Ily módon a termelők egyaránt használhatnak gáztü
zelésű vagy más típusú kemencéket is. Ezenkívül újragondolásra került a sütési idő is, figyelembe véve a külön
féle súlyú kenyércipókat.

Az alábbi szöveg:

„Másfél óra sütés után 10–30 percre kinyitják a fatüzelésű kemence ajtaját, hogy a gőz távozhasson; Az említett 
idő elteltével az ajtót visszazárják, és további fél óráig hagyják sülni a kenyereket. A gáztüzelésű kemencében 
pedig egy óra sütést követően kinyitják a leeresztő szelepeket, és ily módon eresztik ki a gőzt. Ezután visszazár
ják a kemencét további fél órára, nyitott szelepek mellett.”

az alábbiak szerint módosul:

„A sütési idő a cipók súlyától és a sütéshez használt kemence típusától függően, az 500 g súlyú cipók esetében 
szükséges, minimálisan 1 óra, és a 10 kg súlyú cipók esetében szükséges, maximálisan 4 óra 30 perc között 
változik. Formától függetlenül, a sütés utolsó 15-30 percében ki kell nyitni a légelzáró szelepeket vagy 
a kemence ajtaját, a sütés közben generálódott gőz távozása érdekében;”

— Törlésre kerültek a kenyérbél pórusainak átmérője vonatkozásában a „2–3 mm-től akár 60 mm-ig terjedő” 
méretre történő utalások. Az említett információ teljességgel jelentéktelen, tekintettel a kenyér kelesztése során 
képződő légbuborékok méretének rendkívüli változékonyságára. Ennélfogva a következő mondat:

„Az így nyert termék, a felhasznált összetevőknek és a sajátos feldolgozási folyamatnak köszönhetően sárga 
színű, jellegzetesen és rendkívül változatosan porózus (a kenyérbél pórusainak átmérője 2–3 mm és akár 
60 mm között változhat), igen jellegzetes ízű és illatú.”

az alábbiak szerint módosul:

„Az így nyert termék, a felhasznált összetevőknek és a sajátos feldolgozási folyamatnak köszönhetően sárga 
színű, jellegzetesen és rendkívül változatosan porózus (a kenyérbél pórusainak átmérője változó), igen jellegze
tes ízű és illatú.”

— A kenyér eltarthatóságának ideje kiigazításra került, az újonnan bevezetett cipósúlyok figyelembevételével.

Konkrétan a következő mondat:

„A fentiek szerint készített kenyér eltarthatósága elérheti az 1 kg súlyú cipók esetében a 7 napot, a 2 kg súlyú 
cipók esetében pedig a 9 napot.”

az alábbiak szerint módosul:

„A fentiek szerint készített kenyér eltarthatósága elérheti az 1 kg súlyú cipók esetében a 7 napot, a 10 kg súlyú 
cipók esetében pedig a 14 napot.” A köztes súlyú cipók eltarthatóságát a pékek határozzák meg, a fentiekben 
feltüntetett időtartamok figyelembevételével.

Csomagolás

— Annak érdekében, hogy lehetőség legyen eltérő anyagoknak a csomagoláshoz történő felhasználására, az 
„a csomagolást vagy részben színes, részben a terméket láttató módon átlátszó, szellőző műanyag, vagy többré
tegű, ablakos papír felhasználásával kell végezni” hivatkozás

az alábbiak szerint módosul:

„A csomagolást élelmiszeripari használatra alkalmas, szellőző műanyag fólia, vagy szintén élelmiszeripari hasz
nálatra alkalmas papírtasak felhasználásával kell végezni.”

Törlésre kerültek a szellőző műanyag tulajdonságaira vonatkozó részletek, annak érdekében, hogy a termelők 
nagyobb szabadságot kaphassanak a csomagolt termék megjelenése tekintetében.
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Ellenőrző szervezet

Az ellenőrző szervezettel kapcsolatos adatok frissítése.

Címkézés

— Szabályozásra kerül a korábbi termékleírásban már szereplő, „pane cotto in forno a legna” (fatüzelésű kemencé
ben sült kenyér) szöveg megjelenítése, az alábbi mondat beillesztésével:

„A »pane cotto in forno a legna« (fatüzelésű kemencében sült kenyér) szöveg állhat a termék logója közelében, 
és a »Pane di Matera« Indicazione Geografica Protetta (oltalom alatt álló földrajzi jelzés) szövegtől világosan 
elkülöníthető módon kell szerepelnie.”

— Előírásra kerül, hogy a nemzetközi piacokra szánt termék esetén az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” szöveg, 
valamint a közösségi logó a célország nyelvén is szerepelhet. A beillesztett mondat a következő:

„A nemzetközi piacokra szánt termék esetén az »oltalom alatt álló eredetmegjelölés« szöveg a célország nyelvén 
is szerepelhet.”

Földrajzi terület

— Az 1151/2012/EU rendeletben foglaltaknak megfelelően a termékleírás 3. cikke kiigazításra került 
a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó előírásokat tartalmazó második bekezdésnek a termékleírás követ
kező, 6. cikkébe történő áthelyezésével.

A „Pane di Matera” előállítási területe vonatkozásában a jelenleg érvényben lévő termékleíráshoz képest nem 
történt változtatás.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„PANE DI MATERA”

EU-szám: PGI-IT-02100 – 2015.12.10.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Pane di Matera”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

2.3. osztály: Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Pane di Matera” kizárólag kétszer őrölt durumbúzából és/vagy durumbúza őrleményéből készül, amelyek 
mennyiségi értékei az alábbi paramétereknek felelnek meg:

Fehérjetartalom (%) nitrogéntartalom x 5,70 (**) Érték ≥ 11

Sárgulási index (*) Érték ≥ 20

Nedvességtartalom (%) (**) Érték ≤ 14,50

Hamu (a szárazanyag %-os arányában kifejezett 
értéke) (**)

Érték ≤ a szárazanyagtartalom 1,35 %-a

(*) A sárgulási index az őrlemény 0,180 mm-es lyukú szitán fennmaradó részén kerül meghatározásra.
(**) A szárazanyagtartalom 100 egységére meghatározott értékek

A „Pane di Matera” sárga színű, jellegzetesen és rendkívül változatosan porózus (a kenyérbél pórusainak átmérője 
változó), igen jellegzetes ízű és illatú.
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A „Pane di Matera” fogyasztásra bocsátáskor az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

— kúp alakú vagy magas kenyér formájú;

— súlya 500 g és 10 kg között lehet;

— a kenyérhéj vastagsága legalább 3 mm;

— a kenyérbél színe szalmasárga és jellegzetesen üreges;

— a jelölés sütés előtt történik, az „MT” nagy nyomtatott betűket megjelenítő védjegynek a cipók tetejébe történő 
belenyomásával.

A nedvességtartalomra vonatkozó paraméterek megegyeznek a kötelező érvényű jogszabályok által előírtakkal.

100 g „Pane di Matera” összetétele

Fehérjetartalom (%) nitrogéntartalom x 5,70 Érték ≥ 8,1

Szénhidráttartalom (%) Érték ≥ 51,3

Ebből rost (%) Érték ≥ 2,9

Zsírtartalom (%) Érték ≥ 1,0

Hamu (a szárazanyag %-os arányában kifejezett értéke) Érték ≥ 2,24

A „Pane di Matera” OFJ érzékszervi profilja

Érzékszervi mutatók Alsó határérték Felső határérték

Savanyú szag 1,0 2,0

Égett szag 3,0 4,5

Savanyú íz 1,0 2,5

A héj ropogóssága 4,5 6,0

A „Pane di Matera” OFJ érzékszervi profilja az alábbi szabályozásra történő hivatkozással kerül meghatározásra: 
ISO 13299:2016; ISO 8589:2007; ISO 5492:2008; ISO/IEC 17025:2005.

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

A felhasznált őrlemény és kétszer őrölt búza legalább 20 %-ának a helyi ökotípusokból és Matera tartomány terüle
tén termesztett régi fajtákból kell származnia, úgymint Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo.

Géntechnológiával módosított búzából készülő őrlemény használata tilos.

A termék összetevői a következők:

Kétszer őrölt durumbúza és/vagy durumbúza őrlemény 100 kg

Előállítási öregtészta 20–30 kg

Só 2–3 kg

Víz 75–85 liter

Sajtolt élesztő (Saccaromices cerevisiae) 0,5–1 kg

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

A „Pane di Matera” előállításának valamennyi műveletét Matera tartomány területén végzik.
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3.5. A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A csomagolást élelmiszeripari használatra alkalmas, szellőző műanyag fólia, vagy szintén élelmiszeripari haszná
latra alkalmas papírtasak felhasználásával kell végezni.

Annak érdekében, hogy a „Pane di Matera” egyediségét jelentő sajátosságok változatlanul, épségben fenntarthatók 
legyenek, alapvető szerepe van a körülhatárolt földrajzi területen végzendő csomagolásnak.

Ennek a döntésnek a hátterében alapvetően két szükséglet húzódik meg: az egyik, hogy biztosított legyen az előállí
tás és a csomagolás művelete között eltelt időnek a hagyományok szerinti rendkívüli rövidsége – ami biztosítja 
a kenyér valamennyi sajátosságának megőrzését –, a másik pedig, hogy biztosítható legyen a csomagolási mód 
azonnali és közvetlen ellenőrzése, amely semmilyen módon nem lehet ellentétes a termék előállításával, illetve nem 
változtathatja meg annak sajátosságait és minőségét. Amennyiben ugyanis a termék nem kerül haladéktalanul 
becsomagolásra, sérülhet a legalább egy hétig terjedő eltarthatósága, ami pedig a termék egyedi jellemzője.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A csomagoláson elhelyezendő címkén szerepelnie kell az „Indicazione Geografica Protetta” és a „Pane di Matera” 
szövegnek. Fel kell tüntetni továbbá a közösségi szimbólumot, és az OFJ termékkel elválaszthatatlan egységben 
alkalmazandó logót. A termék logójának ábrázolása az alábbiakban látható.

Amennyiben a termék fatüzelésű kemencében sült, a „Pane di Matera” oltalom alatt álló földrajzi jelzés mellett fel
tüntethető a „pane cotto in forno a legna” (fatüzelésű kemencében sült kenyér) szöveg.

A „pane cotto in forno a legna” (fatüzelésű kemencében sült kenyér) szöveg állhat a termék logója közelében, és 
a „Pane di Matera” Indicazione Geografica Protetta (oltalom alatt álló földrajzi jelzés) szövegtől világosan elkülönít
hető módon kell szerepelnie.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Pane di Matera” előállítási területe egész Matera tartomány területét magában foglalja.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Pane di Matera” OFJ hírneve az előállítási terület környezeti és termelési tényezői szerencsés találkozásának 
köszönhető.

A környezeti tényezőket, valamint a hétköznapi élet és a kultúra igényeit a régóta fennálló hagyományokkal 
ötvözni tudó emberi tevékenységnek és találékonyságnak köszönhető, hogy a „Pane di Matera” egy jól körülhatárolt 
földrajzi terület jellegzetes terméke, továbbá a materai paraszti kultúra hiteles megtestesítője, túl azon, hogy egyben 
elsődleges pénzforrás is.

A „Pane di Matera” előállítási területe jelentős mértékben érezteti a termék sajátosságaira és egyedi tulajdonságaira 
gyakorolt hatását, amennyiben befolyásolja az alábbiakat: a kenyérkészítés során felhasznált természetes élesztők 
minőségi összetétele, a „materai dombon” a talajtani (agyagos talajok) és éghajlati viszonyoknak (350 mm éves átlag 
csapadékmennyiség, 5,7 és 24,1 °C közötti átlaghőmérséklet) köszönhetően termesztett gabonából nyert őrlemény 
dagasztásra való alkalmassága, és a hagyományos fafűtéses kemencékben felhasznált, a termék jellegzetes illatát 
kiemelő faanyagok előállítása, nemkülönben az öregtészta előállításához a hagyományok szerint történő gyümölcs-
felhasználás.

A „Pane di Matera” azonkívül, hogy Matera paraszti hagyományainak jelképe, jó eltarthatósága miatt is ismert és 
elismert a fogyasztók körében.

A „Pane di Matera” eredetét és egyediségét – a nápolyi királyságig és még messzebbre visszavezethető – régi előállí
tási hagyományokról tanúskodó történelmi utalások igazolják. Materában már 1857-ben négy „maestro di cen
timoli” (molnár mester), azaz négy malom működött. A házakban minden egyes vidéki családnak volt egy kőbe 
vájt mozsara, amelyben a gabonát őrölték. Az első ipari malom 1884-ben jelent meg, körülbelül 50 munkással 
működött; a munkanap kezdetét és végét sziréna jelezte. Azokban az időkben minden családnak szüksége volt 
kemencére; a magántulajdonban lévő kemencék egy vagy több családot láttak el. Később jöttek létre a közkemen
cék, amelyekhez a családok saját, otthon „készített” kenyerüket vitték sütésre. Minden egyes kemencét sziklába váj
tak és légmentesen lezártak. A kemencében főleg a mediterrán vidék bozótosának jellegzetes illatú fáiból rakott tűz
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lobogott. Az asszonyok elhelyezték kenyerüket a kemencében, majd mialatt a pék légmentesen becsukta a kemen
ceajtót, az asszonyok hazaindultak. Nagyjából három óra elteltével az ajtót kinyitották, hogy kivegyék a magas, 
kerek, aranyszínű és összetéveszthetetlen illatú cipókat, amelyeket az asszonyok a családfőnek a sütés előtt a tész
tán elhelyezett monogramját ábrázoló jelzésről ismertek fel. 1857-ben Pietro Antonio Ridola tizenegy kemencét 
tartott számon; Az 1959-65-ös években ezek száma tizenöt körül volt. Matera lakosai a kenyér kultuszához akkor 
is hívek maradtak, amikor az 1969-70-es évektől kezdődően határozottan javult az életszínvonaluk, és alap-
élelmiszerként más ételek léptek a helyébe, elnyomva ezzel a hagyományt, a kultúrát és a minőséget.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

Ez a közigazgatási szerv a „Pane di Matera” OFJ termékleírásának módosítására irányuló javaslatnak az Olasz Köztársa
ság 2015. október 9-i, 235. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével, a fenti kérelem vonatkozásában elin
dította a nemzeti kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthető meg:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Vagy

közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Prodotti DOP IGP” 
(„OEM OFJ termékek”) címszóra, majd a „Prodotti DOP IGP STG” („OEM OFJ HKT termékek”) (a képernyő bal oldalán), végül 
a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.
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