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Módosítás iránti 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 97/07)

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

„BOUDIN BLANC DE RETHEL”

EU-szám: PGI-FR-02295 – 2017.2.24.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Név: Les Charcutiers du Pays d’Ardennes
Cím: Au Pays rethélois
3 Quai d’Orfeuil
08 300 Rethel
FRANCE

E-mail: charcuteries.ardennes@gmail.com

Összetétel: A csoportosulást a „Boudin blanc de Rethel” gyártói alkotják. A csoportosulás ebből kifolyólag jogosult 
a módosítás iránti kérelem benyújtására.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb: a kapcsolattartási adatok, a földrajzi terület, az ok-okozati kapcsolat, az ellenőrző szervek és 
a nemzeti követelmények aktualizálása

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. Módosítás(ok)

5.1. „A termék leírása” rovat

A „Boudin blanc de Rethel” Rethel környéki előállítási helyére és a megye északi részén gyártott hagymás fehér 
hurkára vonatkozó bekezdés törlésre került. Hasonlóképpen törlésre kerültek az ősi receptre vonatkozó részek, 
amelyek az előállítás módjához és a származási hellyel való kapcsolathoz tartoznak, nem pedig a termék leírá
sához. Ezek a bekezdések nem kapcsolódnak a termék leírásához.

A termék fizikai tulajdonságait a következők váltják fel:

„A »Boudin blanc de Rethel« 60–130 gramm tömegű és 30–36 mm átmérőjű henger alakú hurka, amelyet sertés
bélbe töltenek.

A »Boudin blanc de Rethel« hurka 20–26 mm átmérőjű »koktél« és »barbecue« formában is készülhet. Ezeket 
a hurkákat juhbélbe töltik:

Koktél vagy mini: a hurka tömege 8 és 15 gramm közötti.

Barbecue: a hurka tömege 50 és 80 gramm közötti.

A hurka bőre világos színű, majdnem fehér, és homogén. A bél feszessége jó tartást és sima felületet biztosít 
a terméknek. A természetes bélen néha kisebb szépséghibák láthatók, például vöröses erezetes minta (a levágás 
után tartósan megmaradó elszíneződés) vagy a »barbe«-nak nevezett, a megmaradt bélhártyának tulajdonítható 
finom szálak.”

Ezek a rendelkezések a következő pontokban eltérnek a hatályos termékleírás rendelkezéseitől:

A hatályos termékleírás a fehér hurkát és a kis méretű hurkákat említi: A fehér hurka esetében a henger alakú 
adagok „100–130 gramm” legkisebb tömegét „60–130 gramm” legkisebb tömeg váltja fel, a „32–34 mm-ben” meg
határozott átmérő pedig „30–36 mm-re” módosul.

Ezek a formai módosulások biztosítják, hogy a termék megfeleljen a piac változásának. Ugyanis a vendéglősök – 
hogy előételként szolgálhassák fel – és a fogyasztók egyaránt kisebb adagokat igényelnek. A hurkák átmérőjét ezen
kívül úgy határozták meg, hogy az megfeleljen a beszállítóknál elérhető sertésbél-kategóriáknak.

A szöveg kiegészül a hatályos termékleírásban említett kis méretű hurkák leírásával. Ezek a „koktél vagy mini” fehér 
hurka, illetve a „barbecue” fehér hurka. A két formátumot az adagok tömege különbözteti meg: a „koktél vagy 
mini” tömege 8–15 gramm, a „barbecue” hurkáé 50–80 gramm. Az átmérő változatlan. A fenti pontosítások lehe
tővé teszik az eladásra kínált „Boudin blanc de Rethel” különböző formátumainak meghatározását.

A szín tekintetében a „világos és homogén” kifejezést a „majdnem fehér” váltja fel. Ez utóbbi kifejezés pontosabb.

A bél feszességét illetően a „nagyon kielégítő” jelző törlésre kerül, mivel az nem objektív. A bél feszességét a várt 
eredmény írja le: jó tartás, sima felület.

A leírás ezenkívül kiegészül azzal, hogy „A természetes bélen néha kisebb szépséghibák láthatók, például vöröses 
erezetes minta (a levágás után tartósan megmaradó elszíneződés) vagy a »barbe«-nak nevezett, a megmaradt bélhár
tyának tulajdonítható finom szálak.” Az időnként megjelenő kisebb szépséghibák ugyanis a természetes bél felhasz
nálásának elválaszthatatlan velejárói.

Az érzékszervi tulajdonságokat a következők váltják fel:

„A hurka pépje puha és zaftos, eléggé tapadós, zamata jellegzetesen húsos, amelyet enyhe borsos és fűszeres aroma 
kísér. A pép szemcséssége a szájban érezhető.”

A nem kizárólag a „Boudin blanc de Rethel” hurkát jellemző szubjektív leíró elemek („megfelelő rugalmasság és 
szilárdság”, „közepesen sós és kevéssé édes”, „nagyon gusztusos”…) törlésre kerültek. A pép szemcséinek „finomtól 
a közepesig terjedő” méretét egy mondat váltja fel, amely szerint a pép szemcséssége a szájban érezhető. Ez azért 
indokolt, mert a végtermékben a szemcsék mérete nehezen megkülönböztethető. Ezenkívül ez a jellemző az előállí
tás módjának egyik paramétere.
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A hatályos termékleírásban foglalt engedélyezett fajtákkal kapcsolatos pontosítások:

— a jelleg változatlan,

— „gombával vagy egy gombafajtával” a „gombás” helyett,

— „erdei (e fajtát az előzőtől az különbözteti meg, hogy kizárólag vadon termő gombákat tartalmaz)”, az egyszerű 
„erdei” helyett,

— „szarvasgombával (kizárólag a Tuber melanosporum vagy a Tuber brumale szarvasgombafajta engedélyezett). 
Szarvasgombalé hozzáadása engedélyezett.” a „szarvasgombával vagy szarvasgombalével” megjelölés helyett.

E pontosítások célja a fajták meghatározása a fogyasztók jobb tájékoztatása és az ellenőrzések megkönnyítése érde
kében. Továbbá, a hatályos szabályok betartására való utalás, mivel magától értetődő, törlésre került.

— A kémiai jellemzőket a termékleírás a natúr „Boudin blanc de Rethel” OFJ tekintetében határozza meg. Nem 
szükséges pontosítani, hogy ezek a jellemzők a termék különböző változatainak alapmasszájára vonatkoznak, 
mivel a massza receptje a natúr és a többi változatnál ugyanaz. A „Code des usages de la charcuterie” (húsipari 
szabályzat) kritériumaira történő utalások törlésre kerültek, mivel e kritériumok csak összehasonlítás céljából 
szerepelnek. Ezenkívül a százalékban kifejezett proteidtartalom a „≤ 11” értékről „≥ 11”-re változik. Ez 
a módosítás egy szerkesztési hibát korrigál. A proteidek egy aminosavakat, peptideket és egyszerű fehérjéket 
tartalmazó makrotápanyag-családot képeznek. A húsipari termékek szükségképpen egyszerű fehérjékből állnak, 
tehát proteidtartalmuk 11 % vagy annál nagyobb.

— A mikrobiológiai jellemzők törlésre kerültek, ugyanis a hatályos szabályozásra hivatkoznak.

— A termék kiszerelése tekintetében csak az „ömlesztve” vagy a „fogyasztói értékesítésre szánt egységként elő
recsomagoltan” marad meg. A „hagyományos polcon” vagy „önkiszolgáló polcon” kifejezésekkel jelzett kereske
delmi lehetőségek törlésre kerülnek, mivel nem képezik a „Boudin blanc de Rethel” hurka kiszerelésének leíró 
elemeit.

5.2. „A földrajzi területről való származást igazoló elemek” rovat

Ez a szakasz kiegészült a „Boudin blanc de Rethel” előállításában részt vevő szereplők azonosításával kapcsolatos 
bekezdéssel. Ez a bekezdés meghatározza, hogy ennek az azonosításnak az érintett tevékenység megkezdése előtt 
kell megtörténnie.

A dokumentum felsorolja továbbá az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel forgalomba hozni szándékozott termékek 
ismeretéhez, nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges nyilatkozatokat. A termékleírás egy összefoglaló táb
lázattal egészül ki.

E rendelkezések célja a termékek nyomonkövethetőségét biztosító eljárás pontosítása.

5.3. „Az előállítás módjának leírása” rovat

Nyersanyagok

A hatályos termékleírás felsorolja a „Boudin blanc de Rethel” hurka gyártásához felhasznált összetevőket. Ezen 
összetevők listája nem változik.

A szöveg kiegészül a különböző összetevők (a feldolgozásra kerülő massza tömegének százalékában kifejezett) ará
nyával: „55–68 %” sertéshús, „10–20 %” egész tojás, „20–30 %” tej és „kevesebb, mint 5 %” fűszer. Bár leírásuk 
korábban nem történt meg, a gazdasági szereplők rendszerint ezeket az arányokat alkalmazzák, hogy a „Boudin 
blanc de Rethel” OFJ érzékszervi kritériumainak megfelelő masszát kapjanak.

Az engedélyezett forma/formák minden egyes összetevő esetében pontosításra kerülnek, a következőképpen:

A sertéshús tekintetében: kocahús a túl jellegzetes íze miatt nem használható fel. A „megfelelően előkészített” hús, 
valamint a „csecsbimbók nélküli dagadó” mondatrészek a húsok előkészítésével kapcsolatos bekezdésbe kerültek át.

Az egész tojás tekintetében: a „friss egész tojás” előírást a felhasznált tojások tulajdonságait részletező rendelkezés 
váltja fel: „A tojások egész tyúktojások (fehérje és sárgája). A tojások lehetnek héjas egész tojások vagy pasztőrözött 
tojástermékek. Tojáspor, fagyasztott vagy dúsított tojás felhasználása tilos.” Tehát kizárólag a pasztőrözött tojáster
mékek és a héjas egész tojások engedélyezettek. Az egyéb formában előállított tojástermékek nem rendelkeznek 
a kötőanyagokra jellemző szükséges tulajdonságokkal. A hatályos termékleírásban a tojásokra vonatkoztatott „friss” 
kifejezés törlésre került, mivel a termék minőségét illetően nem szolgál kiegészítő információval.

A tej tekintetében: pontosításra került, hogy a felhasznált tej a gyakorlatnak megfelelően – valamint azért, hogy 
a végtermék ne kapjon mellékízt – tehéntej.
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A felhasznált tej lehet teljes, zsírszegény vagy sovány tej, illetve nyers, pasztőrözött vagy sterilizált tej. Nyers tej 
alkalmazása esetén a tejet fel kell forralni. A fűszerezés tekintetében a leírás meghatározza, hogy „nem semlegesíti 
a »Boudin blanc de Rethel« jellegzetes sertéshús ízét, és nem módosítja a pép világos színét”.

A tejhez (forraláskor) vagy a főzővízhez adott ízesítők engedélyezettek.

A „Keményítőtermékek, színezőanyagok és foszfátok hozzáadása szigorúan tilos” mondat törlésre került, ugyanis 
a termékleírás meghatározza az összetevők pozitív listáját.

Mivel az összetevők e listája az összetevők bizonyos családjait illetően többféleképpen értelmezhető, a leírás 
a termék minőségének és jellemzőinek lehető legjobb biztosítása érdekében kiegészült a tiltott összetevők és adalék
anyagok listájával.

A termékleírás e módosításai a „Boudin blanc de Rethel” gyártóinak gyakorlatát tükrözik, amely alapján a recept 
pontosítható. A módosítások nem érintik sem a termék leírását, sem a földrajzi területével való kapcsolatot. Ellen
kezőleg, hozzájárulnak a recept leírásának állandósításához, és megkönnyítik az ellenőrzéseket.

A szöveg kibővült a többi összetevőt (gomba, szarvasgomba, szarvasgombalé) felsoroló bekezdéssel, hogy 
a „Boudin blanc de Rethel” valamennyi változata (gombás, erdei, szarvasgombás) szerepeljen a leírásban. Az egyéb 
összetevők egyes változatokon belüli maximális aránya a keverék tömegének 20 %-a.

A szöveg kibővült egy bekezdéssel, amely meghatározza, hogy „A 60–130 grammos formátumhoz természetes 
sertésbelet”, és „A koktél vagy mini (8–15 gramm) és a barbecue (50–80 gramm) formátumhoz természetes juhbe
let” használnak. Ezt a megkülönböztetést a „Boudin blanc de Rethel” különféle formátumainak eltérő átmérői 
indokolják.

Előállítás

A hatályos termékleírás részletes ismertetés nélkül felsorolja az előállítás fő szakaszait (a hús előkészítése, keverés, 
a massza betöltése, főzés és hűtés), és összefoglaló folyamatábrán mutatja be a gyártás különböző fázisait.

A folyamatábra törlésre került, és a módosított szöveg leírja az előállítás szakaszait: Ezek a szakaszok a következők:

— A hús előkészítése

Az előkészítési művelet a hús íntalanításából és előkészítéséből áll, „hogy a húsban a darálást megelőzően ne legye
nek inak, nyirokcsomók, csecsbimbók vagy tályogok”.

— Az összetevők adagolása

A hentes által összeállított receptkártya a végtermék jellemzőinek szavatolása érdekében meghatározza a különböző 
összetevők arányát. A gyártó minden egyes előállítás alkalmával leméri az összetevőket.

— Újrafelhasználás

Ez a húsiparban (a főzött termékek esetében) alkalmazott szokásos gyakorlat abban áll, hogy a massza készítéséhez 
olyan termékeket is felhasználnak, amelyek más gyártásból származnak és az OFJ-hez kizárólag küllembeli okok 
(repedés, szakadás, nem megfelelő átmérő vagy tömeg stb.) miatt nem voltak elfogadhatók. A „Boudin blanc de 
Rethel” előállítása során kizárólag OFJ-vel ellátott termék előállítását célzó gyártásból származó összetevők újrafel
használása lehetséges. Annak érdekében, hogy ez a gyakorlat ne legyen hatással a végtermék tulajdonságaira, külö
nösen a pép tapadósságára, a bedolgozott anyagok a feldolgozott massza tömegének legfeljebb 10 %-át tehetik ki. 
Ez a bedolgozás nincs hatással a massza összetételére, mivel az újrafeldolgozott anyagok ugyanolyan összetételűek.

A termékleírás meghatározza az újrafelhasználás feltételeit: az e gyakorlat szerint feldolgozott termékeket meg kell 
jelölni, 0 és 4 °C között kell tárolni, és az eredeti tétel főzésének időpontjától számított legfeljebb 4 napon belül fel 
kell használni. A termékleírás kiegészül ezzel a gyakorlattal, amely azonban az ágazat gazdasági szereplőinek 
gyakorlatát tükrözi. A kiegészítés tehát a gyakorlat szabályba foglalását jelenti.

— Aprítás – Keverés

A termékleírás kibővül az aprítás-keverés feltételeit a következők szerint meghatározó bekezdéssel: „A friss sertés
húst előzőleg kutterrel vagy darálógéppel felaprítják. Amikor a massza szemcséi a kolbászhús szemcséihez hasonló 
méretűek, fokozatosan hozzáadják a tojást, a tejet és a fűszereket, miközben folyamatosan gyúrják a masszát. 
A készítményt »húskeverőgép« jellegű eszközzel dolgozzák fel, hogy homogén, nem emulgeált masszát kapjanak, 
amelyben a szemcsék szabad szemmel láthatók.”
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Az aprítás a húsipari termékek előállításának elengedhetetlen szakasza. A hatályos termékleírás ezt a szakaszt nem 
említi, ezért a fennálló sajátosságok és gyakorlatok figyelembevételével be kell azt illeszteni a szövegbe. Az aprítás 
darálógéppel vagy kutterrel történik, ily módon a massza nem emulgeált lesz. A kutterrel történő pépesítés révén 
az összetevőket finomra aprítják. A kolbászhússal ellentétben a szemcsézet finom, szabad szemmel látható.

— Bélbetöltés

Ez a bekezdés meghatározza a következőket: „A masszát természetes bélbe töltik. A gépkezelő úgy szabályozza 
a töltőgép nyomóerejét, hogy a bél kellően feszes legyen.”

A bekezdés leírja a nyomás műveletét, amely a kellően feszes bél elérését célozza, és a töltőgép kezelőjének szaktu
dását igényli. Ehhez a művelethez tökéletes szakértelemre van szükség, hogy a bél kellően feszes legyen. Ha 
a nyomóerő túl nagy, a sérülékeny természetes bél megreped. Ha a nyomóerő nem elég nagy, a bél nem lesz eléggé 
feszes és a pép állaga nem lesz megfelelő.

— Főzés

A „Főzés forrásban lévő vízbe merítéssel” mondatot „A hurka főzése merítéssel vagy gőzzel történik” mondat váltja 
fel.

A forrásban lévő víz ugyanis folyamatosan 100 °C hőmérsékleten tartott vizet jelent, ami nincs összhangban 
a valóságos folyamattal, mivel a túl magas hőmérsékletű főzővíz megrepeszti a hurkát. A főzés viszont abban áll, 
hogy a pépet a kívánt hőmérsékletre melegítik (72 °C a hurka bőrénél), ami biztosítja a hurka különleges jellemzőit 
és a „Boudin blanc de Rethel” OFJ megfelelő külső megjelenését. A forrásponthoz közeli hőmérsékletű vízbe merí
téssel vagy gőzzel történő főzés révén ily módon az OFJ szerinti jellemzőkkel rendelkező hurka készíthető. 
A gőzzel történő főzés ezenkívül homogén és egyenletes főzést biztosít.

— Hűtés

A „sokkoló hűtőben vagy jeges folyó vízben történő hűtés” helyett a hűtés a következőképpen történhet:

„— sokkoló hűtőben, vagy

— zuhanyozással vagy merítéssel, vagy

— e két módszer kombinálásával.

A hűtés során legfeljebb 2 óra alatt 10 °C vagy az alatti belső hőmérsékletet kell elérni.

Kizárólag merítéssel történő hűtés esetén a termék csomagolása előtt legalább 2 órán át tartó szárítást kell 
beiktatni.”

E pontosítások beillesztésének célja a „Boudin blanc de Rethel” érzékszervi és egészségügyi tulajdonságainak megőr
zése, amelyekhez gyors hűtésre van szükség: ez indokolja a hűtés legfeljebb két órában meghatározott időtartamát.

Tekintettel a vízzel való hosszan tartó érintkezésre, a merítéssel hűtött termékeket a csomagolás előtt legalább 
2 órán keresztül szárítani kell.

Ezek a módosítások a „Boudin blanc de Rethel” gyártóinak szokásos gyakorlatát foglalják szabályba, és biztosítják 
a termék fizikai és érzékszervi tulajdonságainak megőrzését.

5.4. „Címkézés” rovat

A hatályos termékleírásban a címkézéssel kapcsolatban előírt kötelezettségek törlésre kerülnek. Csak a „Boudin 
blanc de Rethel” különböző változatainak címkézési szabályai maradnak meg.

Egyes kötelezettségek célja a bejegyzés során az ellenőrzések megkönnyítése volt (a tanúsító szerv nevének és 
kapcsolattartási adatainak megjelenítése, annak feltüntetése, hogy a fogyasztók elégedetlenség esetén írásban a tanú
sító szervhez fordulhatnak, a címkék előzetes jóváhagyása). A kötelezettségek ezenkívül a termék leírására („sertés
húsból készült”, „keményítő és morzsa hozzáadása nélkül”) vagy a földrajzi területre vonatkoznak.

Ezek a rendelkezések nem indokoltak, mivel az általános szabályozás alá tartoznak.

5.5. „Egyéb” rovat

— A tagállam illetékes szerve: az 1151/2012/EU rendeletnek megfelelően tagállami illetékes szolgálatként az Insti
tut national de la qualité et de l’origine (INAO) kapcsolattartási adatai kerülnek megadásra.
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— A jövőben az OFJ-ért felelős és a módosítási kérelmet benyújtó csoportosulás a „Les Charcuteries du Pays 
d’Ardennes” elnevezésű szervezet. A bejegyzés iránti kérelmet eredetileg benyújtó „Ardennes de France” 
csoportosulásra vonatkozó információk tehát törlésre kerültek, és azokat a „Les Charcuteries du Pays d’Arden
nes” csoportosulás elnevezése és adatai váltották fel.

— Földrajzi terület: a földrajzi terület változatlan. A járások listáját a megfelelő községek listája váltja fel. Beillesz
tésre kerül a kötelezően a földrajzi területen elvégzendő műveletek listája: a nyersanyagok átvétele és 
a feldolgozás. A végrehajtott módosítások formai jellegűek.

— Ok-okozati kapcsolat: ez a fejezet a földrajzi terület sajátosságainak, a termék sajátosságainak és az ok-okozati 
kapcsolatnak a jobb meghatározása céljából három részre oszlik. A végrehajtott szövegbeli módosítások lényegi 
változást nem jelentenek.

— Ellenőrző szervek: az ellenőrző szerv kapcsolattartási adatait felváltják az ellenőrzésért felelős hatóság 
kapcsolattartási adatai. A módosítás célja, hogy az ellenőrző szerv megváltozása esetén ne kelljen módosítani 
a termékleírást.

— Nemzeti előírások: a termékleírás nemzeti előírásokra vonatkozó része kiegészül az ellenőrizendő főbb 
szempontokkal és az alkalmazandó értékelési módszerekkel.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„BOUDIN BLANC DE RETHEL”

EU-szám: PGI-FR-02295 – 2017.2.24.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Boudin blanc de Rethel”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

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 „Boudin blanc de Rethel” 60–130 gramm tömegű és 30–36 mm átmérőjű henger alakú hurka. E méretekben 
a hurkát sertésbélbe töltik.

A „Boudin blanc de Rethel” 20–26 mm átmérőjű „koktél” és „barbecue” formában is készülhet. Ezeket a hurkákat 
a koktél vagy mini (8 és 15 gramm közötti tömeg) és a barbecue (50 és 80 gramm közötti tömeg) formának 
megfelelő juhbélbe töltik.

A hurka bőre világos színű, majdnem fehér, és homogén. A bél feszessége jó tartást és sima felületet biztosít 
a terméknek. A természetes bélen néha kisebb szépséghibák láthatók, például vöröses erezetes minta (a levágás 
után tartósan megmaradó elszíneződés) vagy a „barbe”-nak (szakáll) nevezett, a megmaradt bélhártyának tulajdonít
ható finom szálak.

A „Boudin blanc de Rethel” hurka pépje puha és szaftos, eléggé tapadós állagú, zamata jellegzetesen húsos, amelyet 
enyhe borsos és fűszeres aroma kísér. A pép szemcséssége a szájban érezhető.

A „Boudin blanc de Rethel” változatai: natúr, gombával vagy egy gombafajtával, erdei (ez a jelzés arra utal, hogy 
a termék kizárólag vadon termő gombákat tartalmaz), szarvasgombával (kizárólag a Tuber melanosporum vagy 
a Tuber brumale szarvasgombafajta engedélyezett). Szarvasgombalé hozzáadása engedélyezett.

A natúr termék esetében betartandó kémiai előírások a következők:

— Lipidek: < 30 %

— A zsírmentes és keményítőmentes termék nedvességtartalma: ≤ 81 %

— Keményítő: ≤ 0,4 %

— Kollagén: ≤ 2 %

— Proteidek: ≥ 11 %
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A „Boudin blanc de Rethel” hurkát ömlesztve vagy fogyasztói értékesítésre szánt egységként előrecsomagoltan 
árusítják.

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

A „Boudin blanc de Rethel” hurkát friss sertéshús, kemény sertésszalonna, egész tojás és tehéntej felhasználásával 
állítják elő.

A sertéshús a következő anatómiai részekből származik: sonka lábszárhús nélkül, lapocka lábszárhús nélkül, 
dagadó és kemény szalonna. Kocahús nem használható fel. Aprításból származó húsdarabok használata tilos. 
A húst íntalanítják és előkészítik, oly módon, hogy a húsban a darálást megelőzően ne legyenek inak, 
nyirokcsomók, csecsbimbók vagy tályogok. A hús a feldolgozott massza 55–68 tömegszázalékát teszi ki.

A tojás héjas egész tyúktojások (fehérje és sárgája) vagy pasztőrözött tojástermékek formájában kerül felhasználásra. 
Tojáspor, fagyasztott vagy dúsított tojás felhasználása tilos. A tojás a feldolgozott massza 10–20 tömegszázalékát 
teszi ki.

A tehéntej a végtermék lipidtartalmának szabályozása érdekében lehet teljes, zsírszegény vagy sovány tej. A tejet 
pasztőrözött, sterilizált vagy nyers állapotban használják fel (utóbbi esetben a masszába való bedolgozás előtt 
felforralva). Tejporból készített tej felhasználása tilos. A tej a feldolgozott massza 20–30 tömegszázalékát teszi ki.

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

A műveleteket a nyersanyag átvételétől a hurka hűtéséig a földrajzi területen hajtják végre.

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

—

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

Ha a „Boudin blanc de Rethel” hurkát a „szarvasgombás” („truffé”) vagy „szarvasgombával” (à la truffe) jelzéssel, 
a „gombás” („aux champignons”) jelzéssel vagy egy gombafajta alkalmazása esetén a felhasznált fajta megjelölésével, 
valamint az „erdei” („forestier”) jelzéssel látják el, akkor az adott jelzésnek ugyanabban a látómezőben kell szerepel
nie, olyan karakterekkel, amelyek mérete legalább a fele a „Boudin blanc de Rethel” megnevezés betűméretének, de 
kisebb annál.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi területet a következő járások alkotják:

Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Novion-Porcien, Juniville, Asfeld és Rethel.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A földrajzi terület sajátosságai

A földrajzi terület Rethel kerület területének felel meg, ahol a recept és a hozzá társuló szakértelem kialakult, és 
amelyről a „Boudin blanc de Rethel” a nevét kapta. A terület helynevei a múltban folytatott számottevő sertéshús
termelésről és -feldolgozásról tanúskodnak. A földrajzi területen ugyanis három jelentős község található, amely 
nevében szerepel a sertésre utaló „Porcien” jelző (Château-Porcien, Novion-Porcien, Chaumont-Porcien), a régi gall-
római – „sertéstenyésztő vidék” jelentésű – pagus porciensis maradványaként.

A „Boudin blanc de Rethel” eredete a XVII. századra nyúlik vissza. Ebben a korban történt, hogy a királyi hadsereg 
egyik tisztje Rethelben keresett menedéket, mert Richelieu bíboros parancsa ellenére párbajban vett részt. Ez a tiszt, 
akit Chamarande-nak hívtak, egy kis hentesüzletet nyitott Liesse-ben, amely akkor Rethel egyik negyede volt.

Egyik (1848-ban elhunyt) unokája volt az, aki a XIX. század közepén a „boudin blanc” receptjét ténylegesen 
megalkotta. Gyerekei közül öt fia hentes lett és Rethel városának különböző kerületeiben telepedett meg, fenntartva 
a családi szaktudást. Rethel és kerületének évkönyve 1901-ben nyolc hentest írt össze, akik közül négyen 
a Chamarande nevet viselték.

A „Boudin blanc de Rethel” hurkát még ma is ezen ősi recept szerint készítik. A hentesek ugyanis a szüleik által 
továbbadott vagy más hentesektől tanult szaktudás birtokosai.

A XVII. század óta a technikai fejlődésnek köszönhetően a gyártási feltételek sokat fejlődtek, és a gyártók a termé
kük előállításához manapság modern húsaprító és húskeverő berendezéseket használnak.
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A termék sajátosságai

A „Boudin blanc de Rethel” megalkotása óta szilárd hírnévre tett szert, amely főleg érzékszervi tulajdonságain 
alapul.

A ma is követett ősi recept jellegzetes és finom érzékszervi tulajdonságokat ad a „Boudin blanc de Rethel” 
hurkának.

A hurka bőre világos, majdnem fehér színű, és homogén. Kategóriája többi termékei közül jellegzetes sertéshús 
zamata révén emelkedik ki, amelyet enyhe borsos és fűszeres aroma kísér. A pépje a szájban puha, eléggé tapadós 
és zaftos, és közepes mennyiségű zsírt bocsát ki.

A „Boudin blanc de Rethel” gombás vagy szarvasgombás változatban is készül. A massza megegyezik a natúr 
változatéval, amelyhez a feldolgozás végén keverik hozzá e változatok kiegészítő összetevőit.

Ok-okozati kapcsolat

A „Boudin blanc de Rethel” hurka földrajzi területtel való kapcsolata a meghatározott minőségén és a hírnevén 
alapul.

A helységnevek tanúsága szerint is régi sertéstenyésztő vidéken előállított „Boudin blanc de Rethel” hurka az eredeti 
recept tiszteletben tartásának köszönheti a tulajdonságait, különösen annak, hogy kizárólag friss sertéshús, egész 
tojás és tej felhasználásával, valamint keményítőtermékek, színezőanyagok és foszfátok hozzáadása nélkül készül. 
A gyártás a terület henteseinek szakértelmére épül, hogy a kedvelt és elismert állaggal és ízzel rendelkező termék 
jöjjön létre.

A „Boudin blanc de Rethel” hurka XVIII. század közepén kidolgozott receptje széles körben és gyorsan elterjedt 
Rethel hentesei körében.

A helyi hentesek megőrizték ezt a különleges szaktudást, majd a gyártási eljárás szakértő fenntartása mellett 
a fejlődő technikákhoz igazították azt. A „Boudin blanc de Rethel” hurka jellegzetes textúrája az aprítás és a termé
szetes bélbe töltés szakszerű végrehajtásának az eredménye.

Annak érdekében, hogy az eredetihez hasonlatos „Boudin blanc de Rethel” hurkát kapjanak, a hentesek gondosan 
ügyelnek a megfelelő minőségű nyersanyagok felhasználására, különösen a sertéshús (sertésdagadó, lapocka vagy 
sonka felhasználása, a húst előzőleg nem lehet fagyasztani), a tej (nem tejporból készült) és az egész tojás (tojáspor 
és fagyasztott tojás alkalmazása tilos) esetében.

A fehérje kötőanyagok (tojás és friss hús) önmagukban elegendőek a tapadós és puha állag eléréséhez, a „Boudin 
blanc de Rethel” hurka előállítása során nem kerül sor keményítő vagy morzsa hozzáadására. A tojásfehérjében 
lévő fehérjék alacsony hőmérsékleten (60 és 65 °C között) koaguláló albuminok, amelyek gélt képeznek, és annak 
hálószemeibe fogják be a közegüket adó anyag összetevőit. Ezenkívül ennek a tulajdonságnak köszönhető 
a „Boudin blanc de Rethel” hurka világos színe. A koaguláció továbbá lehetővé teszi a sűrű töltelék kialakulását.

A termék az évek során valódi hírnévre tett szert, amit a vásárokon és szakkiállításokon való részvétel tanúsít (pári
zsi nemzetközi mezőgazdasági szakkiállítás, „Les Ardennes à Paris” kiállítás, „Lille, couleurs Ardennes” kiállítás 
2009-ben), valamint a termékről szóló, 2006-ban kiadott „Le Boudin blanc, une spécialité de Rethel” című könyv 
(Sandra Rota, Les Éditions du Coq à l’Ane).

A „Boudin blanc de Rethel” hurka hírneve és imázsa a mind kiterjedtebb forgalmazói hálózathoz való hozzáférés 
révén fejlődött tovább, előbb az 1990-es években a régióban, majd Franciaország egész területén.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPBBRModif2016-Propre-QCOMUE-20171011.pdf
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