
EGYÉB JOGI AKTUSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

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 331/10)

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

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„ ”(SKOR THNOT KAMPONG SPEU)

EU-szám: PGI-KH-2156 – 2016.7.28.

OFJ ( X ) OEM (   )

1. Elnevezés:

„ ” (Skor Thnot Kampong Speu)

2. Tagállam vagy harmadik ország

Kambodzsa

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.8. osztály: A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.)

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) a Palmira-pálma (Borassus flabellifer L.) nedvéből készült pálmacukor.

A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) pálmacukrot gazdag aroma és a tök színéhez hasonló világosbarna 
szín jellemzi.

Négyféle „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) pálmacukrot termelnek, dolgoznak fel és értékesítenek 
a piacon:

— kristályos pálmacukor,

— pálmacukor massza,

— pálmacukor tömb,

— pálmacukorszirup.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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A különböző típusú „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) pálmacukrok részletes leírása

Típus Állag Pantone szín
Leírás Aroma Íz Kémiai tulajdonságok

Kristálycukor — Nem tapad az 
ujjhoz

— A szemcsemé
ret 1,5 mm 
alatti

— Száraz

712 C vagy
713 C

A terméknek 
nem lehet 
gomba- vagy 
égett szaga

— Nagyon édes

— Közepestől 
erős pálma
cukor íz

— Nagyon csekély 
savasság és 
keserű íz

Brix-érték > 95 %
pH = 4,5–6,5
Aw ≤ 0,45

Cukormassza — Nem tapad 
vagy nagyon 
csekély mérték
ben tapad az 
ujjhoz

— Csekély a kris
tályszemcsék 
százalékos 
aránya

131 C-től
1 205 C-ig

— Közepesen 
édestől nagyon 
édesig.

— Nagyon csekély 
savasság és 
keserű íz

— Közepestől 
erős pálmanek
tár íz.

Brix-érték = 85 %–
95 %
pH = 4,5–6,5
Aw ≤ 0,8

Tömbcukor — Átlagostól 
számottevőig 
terjed a kris
tályszemcsék 
százalékos 
aránya

— Csekély a por 
százalékos 
aránya

— Száraz

160 C-től 
712 C-ig

— Közepesen 
édestől nagyon 
édesig.

— A pálmacukor 
íze közepestől 
erősig terjed.

— Közepes savas 
és csekély 
keserű íz

Brix-érték = 90 %–
95 %
pH = 4,5–6,5
Aw ≤ 0,7

Cukorszirup — Tapad 712 C
-től
1 815 C-ig

Közepes 
nektárillat

— Közepesen édes

— Közepes pál
macukor íz.

— Csekély savas 
íz

Brix-érték: 50–70 %
pH = 3,5–6,5
Aw ≤ 0,85

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

1. Betakarítás

A termelőknek a meghatározott földrajzi területen található pálmafák nedvét kell betakarítaniuk.

2. Pálmanedv gyűjtés

A pálmanedv gyűjtése és feldolgozása december 1-jétől a következő év május 31-ig, egy sajátos eszközzel, 
a Bampongnak nevezett bambuszedénnyel történik.
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Miután levették a Bampongot a pálmafákról, a termelők a feldolgozás megkezdése előtt a nedvet nem tölthetik 
műanyagüvegbe vagy más tartályba.

Feldolgozás előtt a termelők a pálmanedvet sűrű, legfeljebb 15 mikronos lyuknagyságú szitát használva átszűrik.

3. A pálmanedv feldolgozása (főzése)

A pálmanedv feldolgozása tűzhelyeken, üstökben történik, semmilyen más anyag nem kerülhet az üstökbe. Amikor 
a gőzölgés eléri a kitűzött fokot, az üstöt leveszik a tűzhelyről és a termék elkezd kristályosodni és pálmacukorrá 
fehéredni. Néhány olyan sajátos eszközt használnak a pálmanedv feldolgozásához, mint az Antok és a Khno (fából 
vagy rozsdamentes acélból készült hagyományos eszközök).

4. A pálmacukor tárolása

Csomagolás előtt, a pálmacukor tárolásához használt anyagok közé tartoznak: Agyagedény (kerámia) és műanyag
edény vagy élelmiszerhez biztonságosan használható műanyag zacskó.

 Kristálycukor Cukormassza Tömbcukor Cukorszirup

Az ideiglenes tárolás időtartama 
a csomagolás előtt

3 hónap 3 hónap 3 hónap 3 hónap

Felhasználási idő
(Minőségmegőrzés ideje)

3 év 1 év 1 év 2 év

A pálmacukrot az alábbi körülmények között kell tárolni:

— száraz helyen,

— napfénytől védett helyen.

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

Miután begyűjtötték és feldolgozták a pálmacukrot, a mezőgazdasági termelők vagy vállalkozók csomagolás előtt 
legfeljebb 3 hónapig tárolják azt.

A csomagolók nem használnak olyan anyagot, amely a cukor minőségére hatással lehet. A megfelelő csomagolás 
magában foglalja:

— A csomagolóanyag miatt nem lép fel semmilyen kémiai reakció a csomag és a termék között.

— A csomagolás a terméket jó állapotban tartja.

— A csomagolásnak környezetbarátnak kell lennie (anyagok gyártása, újrahasznosítása és szállítása).

A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) nagy távolságra történő szállítása hatással lehet a „ ” (Skor 
Thnot Kampong Speu) aromájára és minőségére. Ezenfelül a „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) 
csomagolása a termék ismeretét igényli.

A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) csomagolása 3 termelési körzetben történhet (Oudong és Samrong 
Tong körzet, Kampong Speu tartomány; Ang Snuol körzet Kandal tartományban) vagy az alább felsorolt 
szomszédos körzetekben:

— Kampong Chhnang: Kampong Tralach, Sameakki Mean Chey, Rolea Bier és Krong Kampong Chhang

— Kampong Speu: Oral, Thpong, Phnom Sruoch, Basedth, Kong Pisey és Krong Chbar Mon

— Kandal: Kandal Stoeung és Ponhea Lueu

— Phnom Penh város
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A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) cukor csomagolását végző vállalkozók hagyományosan Kampong 
Chhang tartományban, Kandal tartományban és Phnom Penh városban találhatóak. Régóta rendelkeznek a pálma
cukor termékek csomagolásával kapcsolatos szakértelemmel és know-how-val. E tények, valamint a pálmanedv
gyűjtő földrajzi terület folytonossága alapján a Kampong Speu Pálmacukor Népszerűsítő Szövetség (KSPA) úgy dön
tött, hogy felveszi Kampong Chhang tartomány, Kandal tartomány és Phnom Penh egyes körzeteit a „ ” 
(Skor Thnot Kampong Speu) csomagolási területébe (lásd az alábbi 4. pont alatti térképet is).

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A termék csomagolása és tárolóedényei a termék elnevezését viselik. Az FJ elnevezését legalább akkora betűméret
ben kell feltüntetni, mint a csomagolás többi betűje közül a legnagyobbak.

Az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” vagy „OFJ” kifejezést a „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) elnevezés
hez közel kell feltüntetni, amelyet fordítás is kísérhet.

A csomagolást egyéni tételszámmal kell jelölni a termék hitelesítésének és nyomon követhetőségének biztosítása 
érdekében. Valamennyi vállalkozó a Kampong Speu Pálmacukor Népszerűsítő Szövetség tagja. A tagok ingyenesen 
a tételszám elemeként használandó tagi azonosító számot kapnak.

A címkének tisztán láthatóan tartalmaznia kell az alábbi jelöléseket is:

— Az EU OFJ logója

— A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) kollektív logója

— A kambodzsai oltalom alatt álló földrajzi jelzések (alább ábrázolt) nemzeti logója

A címkén feltüntethető azon országok vagy régiók oltalom alatt álló földrajzi jelzésének (vagy hasonló jelzésének) 
logója is, ahol a „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) cukor ilyen elismerésben részesül.
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4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A pálmanedv gyűjtő és feldolgozó földrajzi terület Dél-Kambodzsa közepén található három körzetből áll:

— Kampong Speu tartomány Oudong és Samrong Torng körzete.

— Kandal tartomány Ang Snuol körzete

A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) csomagolása 3 termelési körzetben történhet (Oudong és Samrong 
Tong körzet Kampong Speu tartományban, Ang Snuol körzet Kandal tartományban) vagy az alább felsorolt 
szomszédos körzetekben:

— Kampong Chhnang: Kampong Tralach, Sameakki Mean Chey, Rolea Bier és Krong Kampong Chhang

— Kampong Speu: Oral, Thpong, Phnom Sruoch, Basedth, Kong Pisey és Krong Chbar Mon

— Kandal: Kandal Stoeung és Ponhea Lueu

— Phnom Penh város

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A termék hírneve és minősége, valamint a földrajzi származása között ok-okozati kapcsolat áll fenn.
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Múlt és hírnév

A Palmira-pálma (Borassus flabellifer; khmerül Doeum Thnot) Kambodzsában sok helyen megtalálható. A mezőgaz
dasági termelők a házak és falvak köré, utak mentén, halmok köré rizstermesztési gátak mentén ültetik a pálmafá
kat. A kambodzsai mezőgazdasági szakirodalom a pálmacukor termesztés elterjedésének kezdőpontjaként az 1901. 
évet említi, amikor királyi rendelet utasított minden egyes mezőgazdasági termelőt a rizsföldjén Borassus ültetésére. 
2005-ben királyi rendeletben ismerték el Kambodzsa jelképeként a cukorpálmát.

1967-ben Jean Delvert, jól ismert francia földrajztudós azt írta, hogy a pálmacukor termesztés fő területe 375 000 
ültetett fával, Kampong Speu régió volt (Le Paysan cambodgien, Jean Delvert, 1961). Jean Delvert szerint Kampong 
Speu és Kandal tartományok mezőgazdasági termelőinek a pálmacukor betakarításában szerzett szakértelme és 
know-how-ja már az 1950-es években jó hírnévre tett szert: „A » « (Skor Thnot Kampong Speu) ter
mesztése és az azzal való gazdálkodás nagy tapasztalatot igényel: a phumban (falvakban), néhányan tudják hogyan 
kell a thnotot termeszteni; de a legtöbb területen senki sem ért hozzá: a termesztés szakértői kizárólag a fő termelő 
régiókból (Kandal, Kampong Speu, Kampong Chhnang) származnak, ahol betakarítás folyik”. Kristálycukor előállí
tása pálma növényből az 1970-es évek óta történik Kampong Speu-ben.

A „Kampong Speu” elnevezés összefügg a cukortermeléssel, és a pálmacukor e terület hagyományos termékeként 
ismert. Útikönyvek is említik a Kampong Speu régió pálmacukor termelésének hírnevét, nevezetesen az „Asia life 
guide” (Anita Surewicz cikke, 2008. március 1.).

Kambodzsában és az ASEAN régióban az újságokban rendszeresen jelennek meg cikkek a „ ” (Skor 
Thnot Kampong Speu) cukkorral kapcsolatosan, mint például a Phnom Penh Post cikke („Palm sugar exports see 
138pct rise” [A pálmacukor exportja 138 százalékkal nőtt] cikk, 2014. december 8.). A „ ” (Skor Thnot 
Kampong Speu) különböző újságokban – így például a Cambodia Daily-ben – közzétett népszerűsítő kampányok 
tárgya.

A földrajzi származásnak köszönhető minőség

A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) termelési területe olyan alföldi terület, amely az esős évszakban sem 
kerül víz alá. A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) termelési területén az átlagos éves csapadékmennyiség 
1 200 mm/év, az esős napok száma átlagosan évi 105 nap, ami a Kambodzsai Királyságban a legkevésbé esős öve
zetnek tekinthető.

A „ ” (Skor Thnot Kampong Speu) termeléséhez használt pálmafák Kampong Speu tartomány Oudong 
és Samrong Torng körzetében, valamint Kandal tartomány Ang Snuol körzetében találhatóak. Ezek a pálmafák 
vöröses-sárga podzol talajon nőnek, amely egy sajátos, homokos, legalább 80 cm mély, kavicsréteggel és megfelelő 
vízelvezetési képességgel rendelkező talaj.

Tanulmányok és elemzések kimutatták, hogy az e három körzet pálmáiból származó nedvnek magas 
a cukorkoncentrációja. Minden pálmacukorral foglalkozó vállalkozó (termelők, feldolgozók és helyi kereskedők) 
elismeri, hogy a fák mély, homokos talajra történő telepítése kulcsfontosságú tényező a cukor minőségében. 
A különböző körzetekből és tartományokból érkező pálmanedv elemzések eredménye kimutatja, hogy a körülha
tárolt termelési terület 3 körzetében a legmagasabb a nedv cukorkoncentrációja. Ez megmagyarázza a „ ” 
(Skor Thnot Kampong Speu) gazdag aromaszintjét.

Több tényező kombinációjából kifolyólag egyértelmű kapcsolat áll fenn a földrajzi terület és a „ ” (Skor 
Thnot Kampong Speu) különleges minősége között:

Természeti tényezők:

— A többi, gazdagabb talajú tartomány pálmafáihoz képest a régió homokos talajának szegénysége a cukorhoz 
aromásabb és koncentráltabb nedvet ad (2–3 Brix-fokkal többet, mint más területek).

— A termelési területen a legkevesebb a csapadék Kambodzsában, ami koncentráltabb nedvet és így gazdag 
aromaszintet eredményez.

Emberi tényezők/Különleges know-how:

— Termelői gyakorlatok: a termelők szakértelme szükséges a nedv betakarításának irányításához és a pálmacukor 
előállításához.
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A pálmacukor betakarítását szakképzett és agilis helyi cukortermelők végzik, akik felmásznak a pálmafák tetejére és 
a pálmafa virágzatából begyűjtik a nedvet. A pálmanedvet kizárólag bambuszedényt (Bampong) használva gyűjtik, 
mert műanyagedény használata tilos. A pálmanedv erjedésének lassítása céljából kis darab Popel-vagy Koki-fát 
(Shorea cochinchinensis, Hopea recopei, Shorea roxburghiana vagy Hopea helferi, Hoea helferi, Hoepa pierrei) helyeznek 
a Bampongba. A pálmanedv feldolgozása olyan jellegzetes eszközök használatát igényli, mint az Antok és a Khnos.

A nedv aromás minősége függ a virágzat szintjén elhelyezett Bampongok számától és a nedv folyásától. A termelő 
a pálmafa legfeljebb 1 nőivarú vagy 4 hímivarú virágzatához helyezhet egy edényt.

Minden egyes edényt eltávolítanak a pálmafáról a felszerelést követő 15 órán belül, a betakarított nedv feldolgozása 
pedig a nedv begyűjtését követő 2 órán belül megkezdődik

A termelők a nedv főzésében különleges tudásra tettek szert, amelynek segítségével – a létrehozandó végterméktől 
függően – kiváló minőségű cukrot vonnak ki.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

http://cambodiaip.gov.kh/TemplateTwo.aspx?parentId=78&menuid=230389&childMasterMenuId=230389
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