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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 41/07)

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

„LENTILLE VERTE DU PUY”

EU-szám: PDO-FR-0202-AM02 – 18.5.2017

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Comité de Défense et de Gestion de la Lentille verte du Puy AOC – Immeuble Interconsulaire
16 boulevard Président Bertrand
43000 Le Puy-en-Velay
FRANCE

Tel. +33 471072133
E-mail: contact@lalentillevertedupuy.com

A „Comité de Défense et de Gestion de la Lentille verte du Puy AOC” az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
(OEM) rendelkező „Lentille verte du Puy” lencsét előállító gazdasági szereplőkből (termelőkből, begyűjtőkből és 
csomagolókból) áll, és jogos érdeke fűződik a kérelem benyújtásához.

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: földrajzi terület, kapcsolat, az ellenőrző szervek elérhetőségei, nemzeti követelmények

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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4. A módosítás(ok) 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

5. Módosítás(ok)

„A termék leírása” szakasz

A szöveg kiegészül a lencse maximális nedvességtartalmával (16 %), valamint azzal, hogy „ráncos és kicsírázott len
cseszemek esetében a »Lentille verte du Puy« eredetmegjelölés nem alkalmazható”. E kitételekkel ugyanis a termék – 
az elismertségének alapjául szolgáló jellemzőknek megfelelően – jobban meghatározható.

Az „ezért rövid főzési idejű” szövegrész kikerül ebből a rovatból, és átkerül a földrajzi területtel való kapcsolatot 
igazoló elemekről szóló fejezetbe.

Így a hatályos termékleírás „A termék leírása” című részében „A »Lentille verte du Puy« megjelölés a 3,25–5,75 mm 
átmérőjű, halványzöld alapon sötét kékeszöld márványozottságú, vékony héjú, belül nem lisztes állagú és ezért rövid főzési idejű 
lencse számára van fenntartva.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: „A »Lentille verte du Puy« eredetmegjelölés 
a 3,25–5,75 mm átmérőjű, legfeljebb 16 %-os nedvességtartalmú, halványzöld alapon sötét kékeszöld márványozottságú, 
vékony héjú, belül nem lisztes állagú lencseszemek számára van fenntartva. Ráncos és kicsírázott lencseszemek esetében a »Lent
ille verte du Puy« eredetmegjelölés nem alkalmazható”.

„A származás igazolása” szakasz

„A földrajzi területről való származást igazoló elemek” szakasz szövegét egységesítették, így az tartalmazza a jelen
téstételi kötelezettségekre, a termék nyomonkövethetőségéhez és az előállítási feltételek nyomon követéséhez 
kapcsolódó nyilvántartások vezetésére, valamint a termék ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket:

— a szöveg rögzíti a gazdasági szereplők azonosítására szolgáló nyilatkozatok, a vetési, betakarítási és lencse
tárolási nyilatkozatok, valamint az eredetmegjelöléssel forgalomba hozandó lencse azonosításához és nyomon 
követéséhez szükséges nyilatkozatok tartalmát és benyújtásának módját,

— „Az előállítás módja” fejezetben meghatározott termesztési feltételekkel összhangban felsorolja azokat az 
információkat, amelyeket az érintett gazdasági szereplőknek a lencse termesztésével és szárításával, valamint 
a raktározási nyilvántartással kapcsolatban fel kell jegyezniük,

— a szöveg meghatározza a termék ellenőrzésének módszereit: a csomagolt vagy csomagolásra kész tételekből 
történő mintavételezéssel végzett analitikai és érzékszervi vizsgálat, amelynek keretében az analitikai vizsgálat 
során legalább a nedvességtartalmat, az érzékszervi vizsgálat során pedig a külső megjelenést és az illatot 
ellenőrzik.

E rendelkezések célja a nyomonkövethetőség szavatolása, valamint annak ellenőrizhetővé tétele, hogy a gazdasági sze
replők betartják a termékleírás rendelkezéseit, a termék pedig megfelel a termékleírásban foglalt követelményeknek.

„Az előállítás módja” szakasz

Fajta: A „Lens esculenta puyensis fajtából származó »Anicia« elnevezésű vonal” szövegrész helyébe a hivatalos faj- és 
fajtakatalógusban szereplő faj és fajta pontos nevének átvétele érdekében a „Lens culinaris Med. fajból származó 
»Anicia« elnevezésű fajta” szövegrész lép, miközben a „Lentille verte du Puy” lencse előállításához felhasznált fajta 
nem változik. A szöveg emellett kiegészül azzal, hogy a lencse minősített vetőmagból vagy a termesztő gazdaságá
ban betakarított vetőmagból származik. Ez a kiegészítés tekintetbe veszi a gazdasági szereplők termesztési gyakorla
tait, és lehetővé teszi a fajta tiszteletben tartásának biztosítását.

Ennek megfelelően a hatályos termékleírás következő mondatának helyébe: „A megjelölésre jogosult lencsét a Lens escu
lenta puyensis fajtából származó »Anicia« elnevezésű vonalhoz tartozó vetőmagból kell előállítani.” a következő mondat lép: 
„A »Lentille verte du Puy« eredetmegjelölésre jogosult lencse a Lens culinaris Med. fajból származó »Anicia« elnevezésű fajtához 
tartozik. A lencsét minősített vetőanyagból kell előállítani. Ugyanakkor a termesztők a saját gazdaságukban betakarított vető
magokat is használhatnak.”
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Ve t és for g ó: Azon – technikai és egészségügyi okokból előírt – rendelkezés helyébe, amely szerint „A vetésforgó 
alkalmazása kötelező”, pontosabb rendelkezés lép, amelynek értelmében „a lencse egyazon parcellán történő két 
vetése között legalább egy évig valamely köztes növényt kell termeszteni”.

Ve t és: A szöveg kiegészül a vetési időszakkal. Az időszak február 15-től május 31-ig terjed, mivel e tavaszi ter
mesztésű növény vetéséhez ez a legmegfelelőbb időszak.

Tr ág yáz ás: A módosítás pontosítja, hogy a makroelemeket (nitrogén, foszfor, kálium) tartalmazó trágyák termesz
tési év során történő alkalmazásának tilalma az „ásványi eredetű” trágyák használatára vonatkozik. Ezáltal elkerül
hető minden félreértés, mivel szerves vagy mészkőből készült talajjavító szerek alkalmazhatók.

L ev é l t e l en í t é s: A módosítás pontosítja, hogy a levéltelenítő, illetve gyomirtó készítmények alkalmazásának 
tilalma nem érinti a lencsetermesztés vonatkozásában jóváhagyott termékeket, továbbá hogy a tilalom a lencse 
vegetációs ciklusának teljes egészére alkalmazandó, és – a gyomirtó szerek esetében – a totális gyomirtó szerekre 
vonatkozik. E pontosítások az ellenőrzés szempontjából hasznosak, céljuk pedig az eredeti rendelkezés jobb 
megértése.

Így a hatályos termékleírás alábbi mondata: „A lencsetermesztés éve során semmilyen makroelem hozzáadása és semmilyen 
levéltelenítő vagy gyomirtó szer alkalmazása nem megengedett.” a következőképpen változik: „A lencsetermesztés éve során 
semmilyen ásványi eredetű makroelem (nitrogén, foszfor, kálium) hozzáadása nem megengedett.”, „A lencsetermesztés 
vonatkozásában jóváhagyott termékek kivételével a lencsén a teljes vegetációs ciklus ideje alatt szigorúan tilos levéltelenítő és 
totális gyomirtó szereket alkalmazni”.

Beg y űj t és ,  e l őz et es  t i s z t í t ás  é s  t ár olá s: A termékleírás kiegészül a begyűjtő és tárolóközpontok minimálisan 
szükséges felszereltségével: minden begyűjtő és tárolóközpontnak rendelkeznie kell legalább az alábbiakkal:

— egy előzetes tisztításra szolgáló berendezés (tisztító-szeparátor),

— egy nedvességmérő készülék,

— egy hídmérleg vagy átfolyásmérő mérleg,

— egy szellőztető vagy áttároló rendszer,

— különböző, nyilvántartásba vett és megmért térfogatú tárolóegységek.

E berendezések szükségesek ugyanis a termékleírásban meghatározott begyűjtési és tárolási műveletek elvégzéséhez.

Emellett a szöveg kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy „a tisztító-szeparáló berendezések rácsainak maximális 
lyukmérete 5,75 milliméter”. Ez biztosítja a „Lentille verte du Puy” lencse tekintetében meghatározott maximális 
átmérőnek való megfelelést.

Sz ár í tá s: Helyesbítésre kerül az, hogy mely szakaszban ellenőrzik a lencse megengedett legmagasabb nedvességtar
talmát: a nedvességtartalmat a betakarítás után állapítják meg, nem pedig a betakarításkor; a már begyűjtött lencse 
mérését akkor végzik el, amikor az elhagyja a tisztító-szeparáló berendezést, amely lehetővé teszi a legnagyobb 
méretű idegen testek eltávolítását. A módosítás a szárítás feltételeit is részletezi.

Így az „A nedvességtartalom a betakarításkor nem haladhatja meg a 23 %-ot” mondat helyébe a következő részlete
sebb rendelkezések lépnek:

„A lencse tisztító-szeparáló berendezés elhagyását követően megállapított nedvességtartalma nem haladhatja meg 
a 23 %-ot.

Amennyiben a nedvességtartalom 16 és 23 % közé esik, a lencsét a 16 %-os maximális nedvességtartalom elérése 
érdekében az alábbiak szerint szárításnak vetik alá:

— 20 és 23 % közötti nedvességtartalmú lencse esetében legfeljebb 48 órán belül,

— 19 és 20 % közötti nedvességtartalmú lencse esetében legfeljebb 4 napon belül,

— 17 és 19 % közötti nedvességtartalmú lencse esetében legfeljebb 10 napon belül,

— 16 és 17 % közötti nedvességtartalmú lencse esetében legfeljebb 30 napon belül.
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1999. szeptember 27-től, azaz a termékleírás előző módosításának időpontjától minden új szárító beüzemelésekor 
kötelező légcserélő berendezésről gondoskodni. Az említett időpontban már meglévő, de légcserélő berendezés nél
küli szárítók esetében előkamra kialakítása kötelező. A maximális szárítási hőmérséklet 100 °C, +5 %-os 
tűréshatárral.”

Mindezekre a rendelkezésekre a betakarított lencse tulajdonságainak megőrzése érdekében van szükség.

Tá rol ás ,  vá l og at ás  és  cs om ag olás: A szöveg az alábbi új rendelkezésekkel egészül ki:

— „Az eredetmegjelöléssel ellátott lencse csomagolás előtti tárolásának időtartama nem haladhatja meg a két évet”,

— „A két különböző évben betakarított lencse keverése tilos”,

— „Az eredetmegjelöléssel ellátott lencse az eredeti csomagolásában, a csomagolás felnyitása vagy módosítása nél
kül kerül forgalomba”,

— „Az ömlesztett értékesítés tilos”,

— „Az idegen testek, por és ásványi törmelékek aránya nem haladhatja meg az össztömeg 0,5 %-át”.

E rendelkezések célja a termék minőségének és eredetiségének szavatolása, valamint a lencse nyomonkövethetőségé
nek elősegítése.

„Az előállítás módja” fejezetből törölni kell azt a mondatot, amely szerint „A művelet ellenőrizhetőségét egy szárí
tási nyilvántartás biztosítja”, mivel ez a rendelkezés „A származás igazolása” rovatban szerepel részletezve.

Ez a rendelkezés a földrajzi területen történő csomagolást indokoló érvekkel kerül alátámasztásra, amit a korábbi 
bejegyzett termékleíráshoz kapcsolódó nemzeti szabályozás ír elő (a 2000. július 12-i 1509/2000/EK bizottsági 
rendeletnek megfelelően). A termékleírás ezért a következő bekezdéssel egészült ki:

„A földrajzi területen történő csomagolás kiemelt jelentőségű a termék egyedi jellemzőinek megőrzése, minőségé
nek fenntartása és eredetiségének szavatolása szempontjából. Emellett az ellenőrzést is megkönnyíti.

A meghatározott földrajzi területen a lencsével foglalkozó gazdasági szereplők – tapasztalataiknak köszönhetően – 
rendelkeznek az ahhoz szükséges ismeretekkel és gyakorlattal, hogy elkerüljék a »Lentille verte du Puy« minőségét 
esetlegesen befolyásoló műveleteket és különösen megelőzzék az idegen testek, por és ásványi törmelékek végter
mékben való jelenlétét, illetve az adott esetben a lencse széttöredezéséhez vezető ütődéseket.

Emellett a »Lentille verte du Puy« lencsét a külső környezettől elzárva kell tartani olyan tárolóeszközökben, amelyek 
lehetővé teszik az érzékszervi tulajdonságok módosulásával (a nedvességtartalom változása, ráncos és kicsírázott 
lencseszemek) járó nedvességtől való védelmet. A meghatározott földrajzi területen történő csomagolás tehát azál
tal, hogy elkerülhetővé teszi a »Lentille verte du Puy« nagy távolságokra történő ömlesztett szállítását – amelynek 
során a lencse a minőségét befolyásoló körülményeknek (nedvesség, ütődések) lehet kitéve – a termék érzékszervi 
tulajdonságainak megőrzését célozza.

Ezenkívül a földrajzi területen történő csomagolás mérsékli annak kockázatát, hogy a »Lentille verte du Puy« más 
eredetű lencsével keveredhet. Az ellenőrzési rendszer szavatolni tudja a földrajzi területen betakarított, kezelt és 
csomagolt lencse eredetiségét és nyomonkövethetőségét, mivel a csomagolt termékig bezárólag kapcsolatot teremt 
a különböző előállítási szakaszokon belüli lencsemennyiségek között.

Végezetül a területen történő csomagolásnak köszönhetően a termék ellenőrzése a fogyasztók szintjéhez lehető 
legközelebb, a csomagolt vagy csomagolásra kész tételeken történik, ami lehetővé teszi azok minőségének 
szavatolását”.

„Címkézés” szakasz

Az eredetmegjelölésre vonatkozó egyedi címkefeliratok az „AOC” rövidítésre és az „appellation d’origine contrôlée” 
feliratra való utalás törlése révén összhangba kerültek az 1151/2012/EU rendelet rendelkezéseivel. Az említett fel
iratok helyébe az Európai Unió OEM szimbólumának kötelező feltüntetése lép.
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Egyéb

„A földrajzi terület meghatározása” rovatban annak helyébe, hogy „A termesztési terület Haute-Loire megye két 
természetes régiójára, a puyi medencére és Velay vulkanikus vidékére terjed ki” a következő meghatározás lép: 
„A termesztési terület alapvetően Haute-Loire megye két természetes régiójára, a puyi medencére és Velay vulkani
kus vidékére terjed ki”. Ezt a mondatot a földrajzi területet alkotó települések listája követi. A megszövegezés 
módosítása révén pontosabbá válik a földrajzi terület meghatározása, anélkül, hogy annak határai módosulnának.

„A földrajzi környezettel fennálló kapcsolatot igazoló elemek” szakasz felépítését átalakították, hogy a földrajzi terü
let, illetve a termék sajátosságai, valamint a földrajzi területtel való kapcsolat jobban ki legyen emelve.

Az „Illetékes tagállami szerv”, a „Kérelmező csoportosulás”, valamint „Az ellenőrző szervekre vonatkozó adatok” 
szakaszok tekintetében frissítették az intézet elérhetőségeit, a csoportosulás nevét, valamint a hivatalos ellenőrző 
szervek elérhetőségeit.

„Nemzeti előírások” szakasz: a „Nemzeti előírások” szakasz a nemzeti jogszabályok és rendelkezések változásaira 
figyelemmel táblázatos formában tünteti fel a főbb ellenőrizendő tényezőket, azok referenciaértékét és az alkalma
zandó értékelési módszereket.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„LENTILLE VERTE DU PUY”

EU-szám: PDO-FR-0202-AM02 – 2017.5.18.

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Elnevezés

„Lentille verte du Puy”

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, nyersen vagy feldolgozva

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Lentille verte du Puy” eredetmegjelölés a Lens culinaris Med. fajból származó „Anicia” elnevezésű fajtához tartozó, 
3,25–5,75 mm átmérőjű, legfeljebb 16 %-os nedvességtartalmú, halványzöld alapon sötét kékeszöld már
ványozottságú, vékony héjú, belül nem lisztes állagú lencse számára van fenntartva.

Az idegen testek, por és ásványi törmelékek aránya nem haladhatja meg az össztömeg 0,5 %-át.

Ráncos és kicsírázott lencseszemek esetében a „Lentille verte du Puy” eredetmegjelölés nem alkalmazható.

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

—

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

A lencse termesztésétől kezdve a lencse válogatásáig bezárólag minden szakasz a földrajzi területen zajlik.

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

Az eredetmegjelöléssel ellátott lencse csomagolás előtti tárolásának időtartama nem haladhatja meg a két évet. 
A két különböző évben betakarított lencse keverése tilos.

A lencse az eredeti csomagolásában, a csomagolás felnyitása vagy módosítása nélkül kerül forgalomba. Az ömlesz
tett értékesítés tilos.
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A lencse csomagolása a földrajzi területen történik.

A földrajzi területen történő csomagolás kiemelt jelentőségű a termék egyedi jellemzőinek megőrzése, minőségének 
fenntartása és eredetiségének szavatolása szempontjából. Emellett az ellenőrzést is megkönnyíti.

A meghatározott földrajzi területen a lencsével foglalkozó gazdasági szereplők – tapasztalataiknak köszönhetően – 
rendelkeznek az ahhoz szükséges ismeretekkel és gyakorlattal, hogy elkerüljék a „Lentille verte du Puy” lencse 
minőségére esetlegesen hatással lévő műveleteket és különösen megelőzzék az idegen testek, por és ásványi törme
lékek végtermékben való jelenlétét, illetve az adott esetben a lencse széttöredezéséhez vezető ütődéseket.

Emellett a „Lentille verte du Puy” lencsét a külső környezettől elzárva kell tartani olyan tárolóeszközökben, amelyek 
lehetővé teszik az érzékszervi tulajdonságok módosulásával (a nedvességtartalom változása, ráncos és kicsírázott 
lencseszemek) járó nedvességtől való védelmet. A meghatározott földrajzi területen történő csomagolás tehát azál
tal, hogy elkerülhetővé teszi a „Lentille verte du Puy” lencse nagy távolságokra történő ömlesztett szállítását – 
amelynek során a lencse a minőségét befolyásoló körülményeknek (nedvesség, ütődések) lehet kitéve – a termék 
érzékszervi tulajdonságainak megőrzését célozza.

Ezenkívül a földrajzi területen történő csomagolás mérsékli annak kockázatát, hogy a „Lentille verte du Puy” más 
eredetű lencsével keveredhet. Az ellenőrzési rendszer szavatolni tudja a földrajzi területen betakarított, kezelt és 
csomagolt lencse eredetiségét és nyomonkövethetőségét, mivel a csomagolt termékig bezárólag kapcsolatot teremt 
a különböző előállítási szakaszokon belüli lencsemennyiségek között.

Végezetül a területen történő csomagolásnak köszönhetően a termék ellenőrzése a fogyasztók szintjéhez a lehető 
legközelebb, a csomagolt vagy csomagolásra kész tételeken történik, ami lehetővé teszi azok minőségének 
szavatolását.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

—

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi terület Haute-Loire megye alábbi járásaira és településeire terjed ki:

Le Puy-en-Velay-1, Le Puy-en-Velay-2, Le Puy-en-Velay-3, Le Puy-en-Velay-4, Saint-Paulien járások;

Allègre, Alleyrac, Arlempdes, Bains, Barges, Beaulieu, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Le Brignon, Cayres, Cerzat, 
Chadron, Chamalières-sur-Loire, Chavaniac-Lafayette, Costaros, Couteuges, Cussac-sur-Loire, Jax, Landos, Lantriac, 
Laussonne, Lavoûte-sur-Loire, Malrevers, Mazerat-Aurouze, Mazeyrat-d’Allier, Le Monastier-sur-Gazeille, Monlet, 
Ouides, Le Pertuis, Pradelles, Le Puy-en-Velay, Rauret, Retournac, Rosières, Saint-Arcons-d’Allier, Saint-Arcons-de-
Barges, Saint-Bérain, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Saint-Étienne-du-Vigan, Saint-Étienne-Lardeyrol, Saint-Georges-
d’Aurac, Saint-Haon, Saint-Hostien, Saint-Jean-Lachalm, Saint-Martin-de-Fugères, Saint-Paul-de-Tartas, Saint-Pierre-
Eynac, Saint-Vincent, Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, Salettes, Séneujols, Siaugues-Sainte-Marie, Solignac-sur-Loire, 
Vielprat, Vissac-Auteyrac, Vorey települések.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A földrajzi terület sajátosságai

Te rm é sz e t i  t é ny ez ők

A „Lentille verte du Puy” eredetmegjelölés földrajzi területe Haute-Loire megye szívében fekszik; nyugati irányban az 
Allier völgye, keleten a Meygal fonolitos vonulata, északon több különálló hegy (Mont Bar, Fix), délen pedig 
a Vivarais hegyei határolják. Alapvetően két természetes középhegységi régióra, a Velay bazaltvidékére és a puyi 
medencére terjed ki. A talaj jellemzően vulkáni eredetű, gyorsan szárad.

A térség egyedi éghajlati jellemzőkkel rendelkezik. A hosszú és hideg telet és tavaszt száraz és napos nyár követi. 
Haute-Loire megye középső részét ugyanis délnyugaton a Cantal vonulata és a Margeride hegyei, délkeleten pedig 
a Vivarais hegyei védik a csapadékot hozó légtömegektől. A délnyugat felől érkező csapadékos és/vagy viharos lég
köri képződményeknek felül kell emelkedniük ezeken a hegyek jelentette akadályokon. Ez a felfelé emelkedés 
a nyugati, szél felőli oldalon fokozott esőzéssel jár, míg a keleti oldalon, azaz a földrajzi területen főnhatást eredmé
nyez, ami a csapadékmennyiség csökkenésében, a felhőzet vékonyodásában, több napsütésben, valamint szárazabb 
és melegebb szélben nyilvánul meg. Ennek következtében július és augusztus hónapban az eső hiánya, a napsütés, 
a nagy meleg és a szél együttes hatásaként nagyon jelentős vízhiány alakul ki.
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E mb e r i  t é ny ez ők

A Velay térségében folytatott lencsetermesztés valószínűleg a XI. vagy a XIII. századra nyúlik vissza, esetleg a római 
korra, amint arról egy abból a korból előkerült, lencsét tartalmazó edény tanúskodik.

A „Lentille verte du Puy” lencse hírneve nyomán hamar tisztességtelen verseny alakult ki, például az első világ
háború előtt Oroszországból és Németországból hoztak be „puyi” névre keresztelt zöld lencsét, az 1920-as években 
pedig Algériában és Marokkóban kezdtek úgynevezett „puyi lencsét” termeszteni. Bár a vetőmagot Puyből vitték, az 
importált termék minősége soha nem vette fel a versenyt az eredeti termékével.

A helyi termesztők és kereskedők 1935. január 17-től kezdtek intézkedéseket hozni a termék eredetiségének elis
mertetése és a csalások megelőzése érdekében; a puyi elsőfokú polgári bíróság ugyanis ekkor ismerte el ítéletében 
eredetmegjelölésként a „Lentille verte du Puy” megnevezést. Az eredetmegjelölés meghatározásáról szóló rendeletet 
1996. augusztus 7-én fogadták el.

Az idők során a „Lentille verte du Puy” termesztői szaktudást halmoztak fel például a termesztésre szolgáló parcel
lák megválasztása, illetve a vetés és a betakarítás optimális időpontjának meghatározása tekintetében. Ugyanez 
mondható el a „Lentille verte du Puy” begyűjtésében, tárolásában és válogatásában közreműködő vállalkozásokról. 
Több évtizedes tapasztalataik alapján szakértelemre tettek szert a lencse tárolása és válogatása terén (a tételek ned
vességtartalmának és tisztaságának kezelése, szükség esetén szárítás).

A termék sajátosságai

A „Lentille verte du Puy” vékony héjú, belül nem lisztes állagú, ezért rövid főzési idejű lencse.

Ok-okozati kapcsolat

Az éghajlati tényezők döntően befolyásolják a lencse termesztési ciklusának folyamatát és az eredetmegjelölés 
egyediségét.

A „Lentille verte du Puy” lencse termesztése ugyanis a tengerszint feletti magasság miatt viszonylag alacsony 
hőmérsékletű éghajlati övezetben zajlik, ami behatárolja a vegetációs ciklust. A növény érésének időszakában 
a térségben bőséges a napsütés, kevés a csapadék, a szél pedig száraz és meleg, ami nagyfokú vízhiányt és így korai 
száradást idéz elő.

A „Lentille verte du Puy” lencse ezekből az időjárási viszonyokból és a száradási szakasz korai megkezdődéséből 
adódóan kémiai és fizikai szempontból nem válik teljesen éretté. A maghéj érése és a raktározott anyagok (különö
sen a keményítő) lencsében való felhalmozódása félbeszakad, mielőtt teljesen lezárulna, aminek következtében 
a lencse héja vékony, belseje pedig nem lisztes.

A főzés során – a lencse fejlődésének megállásából adódóan – a lencseszemek szerkezete és a héj áteresztőképes
sége elősegíti a víz lencseszembe való bejutását és a lencse puhulását, ami rövidebb főzési időt eredményez.

Ezen éghajlati hatás mellett a nagyrészt vulkanikus területek geológiai jellege kedvez a gyökérzet fejlődésének, amel
lett, hogy e területek víztani tulajdonságai a növény termesztése szempontjából különösen megfelelőek.

A termesztőknek a „Lentille verte du Puy” lencse termesztése során felhasznált szaktudása hozzájárul a lencse jel
lemzőinek kialakulásához. E jellemzők a terméklánc további szakaszaiban működő gazdasági szereplők által 
a „Lentille verte du Puy” lencse tárolása és válogatása terén felhalmozott szakértelemnek és technikai készségeknek 
köszönhetően meg is maradnak.

A „Lentille verte du Puy” lencse sajátos jellemzőiről a termék nagy hírneve tanúskodik. Egy 1934-ben – a „Lentille 
verte du Puy” eredetmegjelölésként történő elismeréséhez vezető pert megelőzően – elvégzett felmérésből megálla
pítható, hogy a fogyasztók mindig is előnyben részesítették a Puy térségében termesztett lencsét, tekintettel annak 
sajátosságaira: vékonyabb héjára, más lencsékhez képest kevésbé lisztes és finomabb belsejére és rövidebb főzési 
idejére. Napjainkban a „Lentille verte du Puy” lencse a legkiválóbb szakácsok körében is elismertségnek örvend.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-76a73f6a-84af-4d8c-a107-b511c0f82488/
telechargement
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