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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

(2017/C 205/13)

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

„QUARTIROLO LOMBARDO”

EU-szám: PDO-IT-02160 – 27/7/2016

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

A „Quartirolo Lombardo” védelmére alakult társulás székhelye:

Via Rodi 5
25100 Brescia
OLASZORSZÁG

Irodák:

Viale Francesco Crispi 24
25034 Orzinuovi (BS)

Tel. +39 030944320
Fax +39 0309946772
E-mail: info@quartirololombardo.com; Tanúsított elektronikus levélcím: tutelaquartirolo@legalmail.it.

A Consorzio di tutela del „Formaggio Quartirolo Lombardo” (a „Formaggio BRA” OEM 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 érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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— Címkézés

— Egyéb: a termékleírás formális módosítása; ellenőrző szerv; az előállítási terület leírásának összehangolása az 
időközben végbement közigazgatási változásokkal.

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.

5. Módosítás(ok):

A termék leírása

Az érvényben lévő (a Minisztertanács 1993. május 10-i rendeletének 3. cikke) termékleírás első mondata kiegészí
tésre került a „nyers vagy pasztőrözött” szöveggel.

Ennélfogva a következő szöveg:

„A „Quartirolo Lombardo” egy legalább két fejésből származó tehéntejből készült, lágy asztali sajt, …”

az alábbiak szerint módosul:

„A „Quartirolo Lombardo” egy legalább két fejésből származó, nyers vagy pasztőrözött tehéntejből készült, lágy 
asztali sajt, …”

Ez a formális módosítás a Bizottsághoz benyújtott dokumentumokban szereplő útmutatások egységesítése érdeké
ben szükséges, mivel a szóban forgó meghatározás már a bejegyzési kérelemhez csatolt beszámolóban is szerepelt.

A „Quartirolo Lombardo” jelenleg érvényben lévő termékleírásában a lágy sajttésztájú sajt esetében 5–30 napos 
érlelési idő kerül meghatározása, ennél hosszabb érlelési idő esetén a termék érett „Quartirolo Lombardo” sajtként 
kerül kereskedelmi forgalomba. A jelenleg érvényben lévő termékleírás 3. cikke A. pontjának utolsó bekezdésében 
ugyanis az alábbi szöveg szerepel:

„A lágy sajttésztájú termék érlelési ideje öt és harminc nap között változik, a harminc napnál hosszabb ideig érlelt 
termék érett „Quartirolo Lombardo” sajtként kerül forgalomba.”

A javasolt módosítást követően a termékleírásban a következő szöveg olvasható:

„A „friss” terméktípus esetében az érlelési idő a sajt előállítását követő 2–30 nap, és 30 napnál hosszabb érlelési idő 
után a termék „érett” („stagionato”) „Quartirolo Lombardo” sajtként kerül forgalomba.”

A „lágy sajttésztájú” szöveg helyébe az első érlelésű „Quartirolo Lombardo” sajt esetében a „friss” kifejezés lép, míg 
az érett „Quartirolo Lombardo” azonosítására a „stagionato” (érett) szó kerül bevezetésre. Nem két már létező, egy
mástól eltérő kategória/terméktípus kerül bevezetésre, csak a címkén történő eltérő jelölés. A szóban forgó 
módosítás azért vált szükségessé, mert az említett kifejezések már közhasználatban vannak, és a fogyasztó számára 
is érthetőek. Bevezetésükkel lehetővé válik az említett információnak a címkén történő egyértelmű feltüntetése.

Ezenkívül a friss (lágy sajttésztájú) „Quartirolo Lombardo” érlelési ideje 5–30 napról 2–30 napra változott.

A szóban forgó módosítás a fogyasztók egyre rövidebb érlelési idejű sajt iránti igényeinek kielégítése érdekében vált 
szükségessé.

A származás igazolása

Tökéletesítésre és frissítésre került a termékleírásnak a származás igazolásáról szóló 4. cikke. Ezenkívül a termékle
írásba beillesztésre került az elnevezés logója, amely jelenleg a termékleírás mellékletét képezi.

Ennélfogva a következő szöveg:

„A „Quartirolo Lombardo” oltalom alatt álló eredetmegjelölésű sajton a forgalomba kerülésekor szerepelnie kell egy 
speciális tanúsító jelzésnek, amelyen feltüntetésre kerül a termék földrajzi származási helye, továbbá az elnevezés 
elismeréséről szóló rendelet adatai, a szabályozási követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében.”
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Az alábbiak szerint módosul:

„A termelők önellenőrzéssel készített dokumentumok révén kerülnek nyilvántartásba vételre az erre a célra összeál
lított, az ellenőrző szerv által vezetett jegyzékbe. Utóbbi ellenőrzi az említett dokumentumokat, amelyek az adott 
tápok, a felhasznált nyersanyagok és a termék tekintetében azt hivatottak biztosítani, hogy azok valóban az előállí
tási területről származzanak. Rögzíteni kell a be- és a kikerülő tételeket, illetve a közöttük fennálló kapcsolatot. 
A „Quartirolo Lombardo” OEM sajtformán, forgalomba kerülésekor szerepelnie kell egy eredetmegjelölésnek: 
A jelölés elhelyezése hőkezeléssel történik, a sajtformák forgatásakor, az alvadéknak a formákban történő elhelyezé
sét követően, de még a sózást megelőzően, annak érdekében, hogy jól látható legyen. Ez egy, a termék védelmére 
alakult társulás által a Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mezőgazdsági, Élelmezési és Erdészeti 
Minisztérium) megbízása alapján kiadott, élelmiszer-ipari használatra alkalmas műanyagból készült mátrix segítsé
gével történik: az ellenőrző szerv jegyzékében szereplő valamennyi termelő rendelkezik ilyen, a sajtkészítő üzem 
számát feltüntető mátrix-szal, amelyet belenyomnak a sajtformák egyik sík felületébe. A „Quartirolo Lombardo” 
OEM sajt eredetmegjelölése az alábbi ábrán látható (1. ábra), és az alábbi betűk szerepelnek rajta:

a) a bal felső sarokban egy Q betű;

b) a jobb felső sarokban egy L betű;

c) a bal alsó sarokban egy L betű;

d) a jobb alsó sarokban egy Q betű.

Középen az előállító sajtkészítő üzem azonosító száma szerepel.

1. ábra

”

Lényegében egy formai módosításról van szó, miszerint ebbe a cikkbe került beillesztésre a jelenleg a termékleírás 
mellékletében szereplő, a származás igazolásával kapcsolatos előírás.

Az előállítás módja

Mivel az érvényben lévő termékleírásban nem kerül meghatározásra, hogy az állatok táplálékának mekkora 
hányada származik az előállítási területről, beillesztésre került az alábbi mondat:

„Az állatoknak adott, egy évre elegendő takarmány szárazanyag-tartalmának legalább az 50 %-a az előállítási terü
letről származik”.

Kis mértékben megemelésre került az alvadási hőmérséklet.

Az eredeti termékleírásban 35–40 °C-os alvadási hőmérséklet került előírásra.

A javasolt módosítást követően a termékleírásban szereplő alvadási hőmérséklet értéke 35–44 °C.

A sajtgyártási technikák fejlődésével szükségessé vált az alvadási hőmérséklet kis mértékben (35–40 °C-ról 35–
44 °C-ra) történő megemelése, mivel a hőkedvelő tejsavbaktériumok 40 °C-nál kevéssel magasabb hőmérsékleten 
jobban kifejlődnek. Ezenkívül a magasabb hőmérséklet kedvez az alvadék dehidratálásának, ami elősegíti a szem
csék összeállását, illetve a sajt érése szempontjából hasznos hőkedvelő mikroorganizmusok kiválasztódását – ami 
egyúttal csökkenti a nem kívánatos mikroorganizmusok kifejlődésének kockázatát.

Ahhoz a bekezdéshez, amelyben a „kizárólag a tej-feldolgozás helyszínéül szolgáló sajtüzemben végzett korábbi 
feldolgozásokból származó tejoltó baktériumok hozzáadása engedélyezett” szöveg szerepel, hozzáadásra került 
a „vagy nemesített baktériumtenyészet” szöveg.

Ennélfogva a bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul:

„kizárólag a tej-feldolgozás helyszínéül szolgáló sajtüzemben végzett korábbi feldolgozásokból származó tejoltó 
baktériumok, vagy nemesített baktériumtenyészetek hozzáadása engedélyezett”.
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Ez a formai módosítás a Bizottsághoz benyújtott dokumentumokban szereplő útmutatások egységesítése érdekében 
szükséges, mivel a szóban forgó meghatározás már szerepelt a bejegyzési kérelemhez csatolt beszámolóban.

Kis mértékben, 26–28 °C-ról 24–30 °C-ra módosításra került a hőkezelés hőmérséklete.

Az alsó határérték módosítását a tej jobb higiéniai-egészségügyi tulajdonságai indokolják – ez az előállítási techni
kák vonatkozásában érvényben lévő jogszabályoknak az istállókban történő következetes betartásának köszönhető, 
ami a teljes előállítási láncra jótékony hatást gyakorol. Napjainkban a sajtüzemnek leadott, sajtgyártás céljából tör
ténő feldolgozásra alkalmas tej fokozottabb ellenőrzés alatt áll, baktériumtartalmát pedig folyamatosan ellenőrzés 
alatt tartják az előállítás valamennyi szakaszában. A sajt hőkezelése felső értékének megemelése nagyobb mérték
ben biztosítja az alvadék strukturálódását, ami kedvező a „Quartirolo Lombardo” eredményes előállítása 
szempontjából, következésképp kevesebb lesz a selejtes, nem megfelelő sajtforma.

Törlésre került a sózásra használt helyiségek hőmérsékletére vonatkozó előírás, ami a jelenleg érvényben lévő ter
mékleírásban 10 °C és 14 °C közötti értékként kerül meghatározásra.

A szóban forgó módosítást az indokolja, hogy a termelőüzemek többségében a sózás hagyományos, nem 
légkondicionált helyiségekben történik. Több éves vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy ez a megkötés nincs 
hatással a termék jellemzőire, fennáll azonban a veszély, hogy hátrányosan érinti a kis sajtkészítő gazdaságokat: 
ezeknél ugyanis, az olyan helyiségekben, ahol a gyártásnak több művelete zajlik, nehezebb eltérő hőmérsékletet 
fenntartani.

Az érlelőhelyiségek relatív páratartalma is módosításra került: a korábbi 85–90 % helyett 80–95 %-ra.

Az említett módosítás tekintettel van a termelők, főként a sajtkészítő gazdaságok azon igényére, hogy a sajt ne 
pusztán hűtőcellákban, illetve klimatizált cellákban, hanem egyéb helyiségekben is érlelhető legyen. A módosítás 
tekintettel van a mesterséges légkondicionálással nem rendelkező helyiségekben meglévő körülményekre, ami által 
kezelhetőbbé válik az előállítás érlelési szakasza.

A következő mondat beillesztése a termék értékesítési módjára vonatkozó pontosításokat jelent:

„A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt egészben vagy darabolva kerülhet forgalomba.”

Kapcsolat

Beillesztésre került egy cikk a kapcsolatról, amely a jelenleg érvényben lévő termékleírásban nem szerepel, csak az 
összefoglaló lapon.

Az összefoglaló lapon szereplő cikkhez képest ez a cikk csak formailag kerül módosításra, tartalmának változatla
nul hagyása mellett, amely azonban bővebben kifejtésre kerül.

Az összefoglaló lapon szerepelő alábbi szöveg:

„A természetes tényezők kapcsolatban állnak a tejet adó szarvasmarháknak adott takarmánynövények sajátosságait, 
illetve a sajt érési folyamatait egyaránt befolyásoló éghajlati körülményekkel. Az emberi tényező kapcsán említésre 
érdemes, hogy az előállítási területen hagyományosan fogyasztott termékről van szó, amelynek előállítása az idők 
során változatlan, a helyi szokásokon alapuló technikával történik.”

A következőképp kerül pontosításra:

„A természetes tényezők kapcsolatban állnak a – Pó folyó bal oldalán elterülő síkság, valamint a Bergamo és Lecco 
között fekvő prealpin völgyek között fekvő – körülhatárolt földrajzi terület éghajlati tényezőivel. A Pó síkság öntö
zött felső részén a kontinentális klíma, vagyis az évszakok közötti markáns eltérés kedvez a tejet adó marháknak 
adott takarmánynövények mennyiségének és minőségének. Az állatok táplálékának köszönhetően, azok teje egy
aránt alkalmas a friss sajt előállítására, valamint az érett sajt sajátosságainak finomítására. Ahhoz hogy 
a feldolgozás végére a „Quartirolo Lombardo” sajátos, az első érlelésű (friss) termék esetében kissé savanykás és 
aromás, az érett („stagionato”) „Quartirolo Lombardo” esetében pedig erőteljesebben aromás, intenzív íz kialakuljon, 
az alábbiak járulnak hozzá: a felhasznált tej organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságai, az emberi tényező, a gene
rációról generációra szálló régi sajtkésztő kultúra ismeretével, valamint az előállítás helyére kifejezetten jellemző 
eszközök és technológiák felhasználásával. A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt jellegzetes volta, továbbá készítésé
nek hagyománya összefonódik az évszakos ciklikussággal, illetve az állattenyésztés, a feldolgozás és az érlelés során 
alkalmazott mezőgazdasági szokásokkal. Alapvető fontosságú, hogy a sajtkészítő mesterek ismerjék az évszázadok 
óta továbbörökített hagyományok fontosságát: ezek nem pusztán a tej-feldolgozás szakaszában bírnak alapvető 
fontossággal, hanem a későbbi műveletek – mint a hőkezelés, a sózás és a mind a mai napig jellegzetes, 
a hagyományok szerinti helyiségekben történő érlelés – során is.”
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Címkézés

A jelenleg érvényben lévő termékleírásban a következő szerepel:

„A „Quartirolo Lombardo” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott sajton a forgalomba kerülésekor szerepelnie 
kell egy speciális tanúsító jelzésnek, amelyen feltüntetésre kerül a termék földrajzi származási helye, továbbá az 
elnevezés elismeréséről szóló rendelet adatai, a szabályozási követelményeknek való megfelelés igazolása 
érdekében.”

A javasolt módosítást követően a termékleírásban a következő szöveg olvasható:

„A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt egészben vagy darabolva kerülhet forgalomba.

Forgalomba bocsátáskor a „Quartirolo Lombardo” OEM egész sajtforma vagy sajtdarab minden egyes csomagolásán 
és/vagy göngyölegén szerepelnie kell a „Quartirolo Lombardo” elnevezésnek, és esetleg a „friss” megjelölésnek 
a 2 és 30 nap közötti ideig érlelt termék esetében, illetve a „Quartirolo Lombardo” elnevezésnek és az „érett” vagy 
„stagionato” (érett) megjelölésnek a 30 napnál hosszabb ideig érlelt termék esetében.

Szerepelnie kell ezenkívül a terméken az alábbiakban (2. ábra) ismertetett logónak, benne az alábbi betűkkel:

— a bal felső sarokban egy Q betű;

— a jobb felső sarokban egy L betű;

— a bal alsó sarokban egy L betű;

— a jobb alsó sarokban egy Q betű.

2. ábra

A logó mellett a „Quartirolo Lombardo” OEM bejegyzésére vonatkozó, nevezetesen az „1107/96/EK rendelet” ada
tai szerepelnek.”

A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt eredetiségének igazolása, valamint megfelelő, a fogyasztó általi azonosíthatósá
gának megkönnyítése érdekében külön szabályként bevezetésre kerül a – jelenleg csak az egész sajtformák 
azonosítására szolgáló – logó használata az egész sajtformák és/vagy sajtdarabok címkézésekor egyaránt.

Ezenkívül bevezetésre kerül a „friss sajt” szöveg címkén való feltüntetésének a lehetősége, a megfelelő (2–30 napig 
érlelt) terméktípus esetén. A 30 napnál hosszabb ideig érlelt terméktípus esetében bevezetésre kerül az érett 
(„stagionato”) kifejezés címkén való feltüntetésének a lehetősége, a jelenleg érvényben lévő termékleírásban kötele
zően előírt érett („maturo”) kifejezés helyett, mivel előbbi érthetőbb a fogyasztó számára.

Egyéb

A jelenleg érvényben lévő, 4 cikkből álló termékleírás formailag átalakításra került. A javasolt módosítást követően 
a termékleírás 8 cikkből áll, és olyan információk is beillesztésre kerülnek, amelyek a bejegyzés időpontjában 
a kérelemhez csatolt beszámolókban, vagy az összefoglaló lapon szerepeltek. Ezenkívül beillesztésre került egy, 
a termék ellenőrzésére vonatkozó cikk, amelyben az ellenőrző szerv neve és elérhetőségei szerepelnek.

A földrajzi terület határai változatlanok maradnak. Az előállítási terület leírása összehangolásra került az időközben 
végbement közigazgatási változásokkal. Ennélfogva beillesztésre került a „Quartirolo Lombardo” oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés jóváhagyása közben, vagy azt követően létrehozott Lecco, Lodi, Monza és Brianza tartomány köz
igazgatási területe. Lecco tartomány olyan településeket foglal magában, amelyek korábban Bergamo és Como terü
letéhez tartoztak. Lodi tartomány olyan településeket foglal magában, amelyek korábban Milánó területéhez 
tartoztak. Monza és Brianza tartományok olyan településeket foglalnak magukban, amelyek korábban Milánó terü
letéhez tartoztak.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM

„QUARTIROLO LOMBARDO”

EU-szám: PDO-IT-2160 – 27/7/2016

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Elnevezés

„Quartirolo Lombardo”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.3 osztály: Sajtok

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Quartirolo Lombardo” egy legalább két fejésből származó, nyers vagy pasztőrözött tehéntejből készült, lágy asz
tali sajt. Az első fejésből származó tej teljes tej; a második fejésből származó tej lehet teljes, vagy részben fölözött 
tej.

A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

a) Formája: Négyszögletes paralelepipedon alakú, sík felületű, egyenes oldalú sajt.

b) Méretei: A formák oldalhosszúsága 18–22 cm, oldalmagassága 4–8 cm; az előállítási technikák körülményei 
függvényében kisebb-nagyobb eltérések mindkét adat esetében előfordulhatnak.

c) Tömege: 1,5 kg és 3,5 kg között változhat.

d) Kérge: vékony és puha, rózsaszínes-fehér az első érlelésű (friss) sajt esetében, és zöldesszürkés-vöröses az érett 
(„stagionato”) sajt esetében.

e) Sajttészta – szerkezete: tömör, enyhén szemcsés, esetleg kis leválásokkal, kemény (kéreg alatti sárgás koronaréteg 
nélküli), és az érlelési idő előrehaladtával tömörebbé, lágyabbá, szinte olvadékonyabbá válik. Színe a fehér és 
a szalmasárga között változik, ami intenzívebbé válhat az érett („stagionato”) sajt esetében.

f) Íze: az első érlelésű (friss) sajt jellegzetes, enyhén savanykás-aromás, az érett („stagionato”) sajt aromásabb.

g) A szárazanyag zsírtartalma: a részben fölözött tejből készült termék esetében legalább 30 %.

A „friss” „Quartirolo Lombardo” esetében az érlelési idő 2 és 30 nap között változik; a 30 napnál hosszabb ideig 
érlelt termék „érett” („stagionato”) jelzéssel kerül forgalomba.

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

Az állatoknak adott, egy évre elegendő takarmány szárazanyag-tartalmának legalább az 50 %-a az előállítási terület
ről származik.

A szarvasmarhafélék tápláléka gabonafélékből, szárított és friss, valamint silózott takarmányból áll. Ez kiegészíthető 
takarmánykoncentrátumokkal és/vagy fehérjékkel.

Ásványi kiegészítők és vitaminok adása engedélyezett.

A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt a földrajzi területen tenyésztett tehenek nyers vagy pasztőrözött tejéből készül.

Borjúból származó tejoltó, só.

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

Az előállítási folyamat összes művelete: állattenyésztés, fejés, sajtgyártás és érlelés a körülhatárolt földrajzi területen 
történik.
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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

A „Quartirolo Lombardo” OEM sajtforma egyik oldalán, forgalomba kerülésekor egy élelmiszeripari használatra 
alkalmas műanyag mátrix segítségével a sajtforma egyik sík felületébe belenyomott eredetmegjelölés szerepel. 
A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt eredetmegjelölését az alábbiakban ismertetett logó alkotja, amelyen a következő 
betűk szerepelnek:

a) a bal felső sarokban egy Q betű;

b) a jobb felső sarokban egy L betű;

c) a bal alsó sarokban egy L betű;

d) a jobb alsó sarokban egy Q betű.

Középen az előállító sajtkészítő üzem azonosító száma szerepel.

A „Quartirolo Lombardo” OEM sajtformák egészben vagy darabolva kerülnek kereskedelmi forgalomba.

Forgalomba bocsátáskor a „Quartirolo Lombardo” OEM egész sajtforma, vagy sajtdarab minden egyes 
csomagolásán és/vagy göngyölegén szerepelnie kell a „Quartirolo Lombardo” elnevezésnek, és esetleg a „friss” meg
jelölésnek az előállítástól számított 2 és 30 nap közötti ideig érlelt termék esetében, illetve a „Quartirolo 
Lombardo” elnevezésnek és az „érett” vagy „stagionato” (érett) megjelölésnek a 30 napnál hosszabb ideig érlelt ter
mék esetében. Szerepelnie kell a terméken ezenkívül az eredetmegjelölés alábbiakban ismertetett logójának, benne 
a következő betűkkel:

— a bal felső sarokban egy Q betű;

— a jobb felső sarokban egy L betű;

— a bal alsó sarokban egy L betű;

— a jobb alsó sarokban egy Q betű;

A logó mellett a „Quartirolo Lombardo” OEM bejegyzésére vonatkozó, nevezetesen az „1107/96/EK rendelet” ada
tai szerepelnek.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Quartirolo Lombardo” előállítása, illetve az ahhoz használt tej termelése az alábbi tartományok közigazgatási 
területén történik: Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza, Brianza, Pavia és Varese.
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5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A természetes tényezők kapcsolatban állnak a – Pó folyó bal oldalán elterülő síkság, valamint a Bergamo és Lecco 
között fekvő prealpin völgyek között fekvő – körülhatárolt földrajzi terület éghajlati tényezőivel.

A Pó síkság öntözött felső részén a kontinentális klíma, vagyis az évszakok közötti markáns eltérés kedvez a tejet 
adó marháknak adott takarmánynövények mennyiségének és minőségének. A tápláléknak köszönhetően az állatok 
teje egyaránt alkalmas a friss sajt előállítására, valamint az érett sajt sajátosságainak finomítására. Ahhoz hogy 
a feldolgozás végére a „Quartirolo Lombardo” sajátos, az első érlelésű (friss) termék esetében kissé savanykás és 
aromás, az érett („stagionato”) „Quartirolo Lombardo” esetében pedig erőteljesebben aromás, intenzív íz kialakuljon, 
az alábbiak járulnak hozzá: a felhasznált tej organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságai, az emberi tényező, a gene
rációról generációra szálló régi sajtkésztő kultúra ismeretével, valamint az előállítás helyére kifejezetten jellemző 
eszközök és technológiák felhasználásával. A „Quartirolo Lombardo” OEM sajt jellegzetes volta, továbbá készítésé
nek hagyománya összefonódik az évszakos ciklikussággal, illetve az állattenyésztés, a feldolgozás és az érlelés során 
alkalmazott mezőgazdasági szokásokkal.

Alapvető fontosságú, hogy a sajtkészítő mesterek ismerjék az évszázadok óta továbbörökített hagyományok 
fontosságát: Ezek nem pusztán a tej-feldolgozás szakaszában bírnak alapvető fontossággal, hanem a későbbi műve
letek – mint a hőkezelés, a sózás és a mind a mai napig jellegzetes, a hagyományok szerinti helyiségekben történő 
érlelés – során is.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

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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