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Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2018/C 39/10)

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

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„Cidre Cotentin”/„Cotentin”

EU-szám: PDO-FR-02206 – 2016.11.21.
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1. Elnevezés

„Cidre Cotentin”/„Cotentin”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

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 „Cidre Cotentin”/„Cotentin” hagyományos, meghatározott boralmafajták tiszta levéből készített, nem pasztőrö
zött, hozzáadott szén-dioxidot nem tartalmazó, habzó almabor.

A „Cidre Cotentin”/„Cotentin” almabort a szalmasárga és a narancsos sárga közötti színe, valamint enyhe habzása 
különbözteti meg. Illatát finom aromák jellemzik, amelyekben gyakran a vajra és a szárított fűre emlékeztető jegyek 
érzékelhetők. Ízét kiegyensúlyozottság jellemzi, a kesernyés zamatok túlsúlyával. Visszafogott savassága frissességet 
ad a kesernyés íznek.

Az „extra-brut” (extra száraz) „Cidre Cotentin”/„Cotentin” tanninos szerkezetet mutat, és a kifejezettebb kesernyés 
ízek túlsúlya jellemzi.

A „Cidre Cotentin”/„Cotentin” almabor a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

— 3,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalom,

— 5,5 térfogatszázalékot meghaladó összes alkoholtartalom,

— 18 gramm/liternél magasabb, de legfeljebb 35 gramm/liter cukortartalom,

— 1 009-nél magasabb, de legfeljebb 1 017,5 sűrűség 20 °C-on,

— legalább 1 bar nyomás 20 °C-on, vagy 2 gramm/liter szén-dioxid-tartalom.

Az „extra-brut” jelzéssel ellátott „Cidre Cotentin”/„Cotentin” almabor a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

— 5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalom,

— 5,5 térfogatszázalékot meghaladó összes alkoholtartalom,

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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— legfeljebb 18 gramm/liter cukortartalom,

— legfeljebb 1 009 sűrűség 20 °C-on,

— legalább 1 bar nyomás 20 °C-on, vagy 2 gramm/liter szén-dioxid-tartalom.

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

A felhasznált boralmafajták a földrajzi területen található gyümölcsösökből származnak, amelyeket az elhelyezke
déshez kapcsolódó, a megjelölés tekintetében jóváhagyott azonosítási kritériumok alapján a „Cidre Cotentin”/
„Cotentin” előállítására alkalmasnak minősítettek.

Ezek a ligetes szerkezetű gyümölcsösök teljesen füvesítettek, és legalább 30 %-ban magas törzsű fákból állnak.

Az almák jegyzékét egy pozitív lista tartalmazza, amelyen nagy többségükben kesernyés és édes-kesernyés 
hagyományos fajták találhatók.

A gyümölcsöst a területének legalább 60 %-ában alkotó fő fajták a következők:

Kesernyés és édes-kesernyés: Belle fille de la Manche, Binet Rouge, Bois Jingant, Cartigny, Closette, Feuillard, Gros 
Amer, Marin Onfroy, Peau de Chien, Petit Amer, Rouge de Cantepie, Sans Pareille, Tapin, Tête de Brebis, Taureau.

A gyümölcsöst a területének legfeljebb 40 %-ában alkotó kiegészítő fajták a következők:

Kesernyés és édes-kesernyés: Argile Rouge, Bedan, Doux Moine, Fréquin, Kermerrien, Marie-Ménard, Sergent.

Édes: Clos Renaux, Douce Coët, Doux Lozon.

Savas: Petit Jaune, Grasselande, Gros Jaune.

A felsorolásban nem szereplő, magas törzzsel ültetett boralmafajták a gyümölcsös teljes területének legfeljebb 
20 %-ában engedélyezettek.

A fő fajták aránya minden egyes küvében legalább 60 %.

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

Az alma előállításától az almabor kizárólag palackban történő másodlagos erjesztéséig valamennyi műveletet 
a 4. pontban meghatározott földrajzi területen végzik.

A palackozás a földrajzi területen történik. A másodlagos erjedés ugyanis a maradékcukor egy részének erjesztése 
révén kizárólag palackban megy végbe; e folyamat időtartama legalább 8 hét, amelynek végén az almabor kereske
delmi forgalomba hozható.

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

A „Cidre Cotentin”/„Cotentin” eredetmegjelölésre számot tartó almaborok nem jelenthetők be a gyártás után, nem 
kínálhatók a vásárlóközönségnek, nem szállíthatók ki, nem értékesíthetők vagy árusíthatók anélkül, hogy 
a nyilatkozatokon, a hirdetésekben, a tájékoztatókon, a címkéken, a számlákon, a különféle tárolóedényeken feltün
tetnék a fent említett megjelölést és az Európai Unió OEM szimbólumát. A szimbólum kiegészíthető az „AOP” 
(OEM) vagy az „appellation d’origine protégée” (oltalom alatt álló eredetmegjelölés) jelzéssel.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés nevét és az „Appellation d’origine” vagy „Appellation” és a „protégée” jelzést 
szembetűnő, olvasható, kitörölhetetlen és kellően nagy méretű karakterekkel kell feltüntetni, hogy egyértelműen 
kitűnjenek a többi írásos vagy grafikus jelzés közül.

A címkén az „appellation d’origine protégée” jelzésnek közvetlenül az oltalom alatt álló eredetmegjelölés neve alatt 
kell elhelyezkednie, és a két felirat között nem szerepelhet semmilyen egyéb jelzés.

A legfeljebb 18 gramm/liter cukortartalmú almaborokon kötelező feltüntetni az „extra brut” jelzést.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

Manche megyében:

Agon-Coutainville, Bricquebec, Cherbourg-Octeville 1, Cherbourg-Octeville 2, Cherbourg-Octeville 3, Créances, 
Équeurdreville-Hainneville, La Hague, Les Pieux, Saint-Lô, Saint-Lô 1, Tourlaville, Valognes és Val-de-Saire járások 
teljes területe.
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Carentan járás Catz és Carentan les Marais községek kivételével, kizárólag Brévands, Saint-Pellerin és Les Veys 
kapcsolt községek területe tekintetében.

Condé-sur-Vire járásban: Condé-Sur-Vire község, Moyon Villages község kizárólag Mesnil-Opac kapcsolt község 
területe tekintetében és Torigny-les-Villes község kizárólag Brectouville kapcsolt község területe tekintetében. 
Coutances járás Orval-sur-Sienne és Regnéville-sur-Mer községek kivételével.

Saint-Lô 2 járás La Barre-de-Semilly, La Luzerne és Soulles községek kivételével.

Pont-Hébert járásban: Amigny, Cavigny, Le Dézert, Graignes-Mesnil-Angot, Le Hommet-d’Arthenay, La Meauffe, Le 
Mesnil-Rouxelin, Le Mesnil-Véneron, Pont-Hébert, Rampan, Remilly les Marais, Saint-Georges-Montcocq és 
Tribehou községek.

Quettreville-sur-Sienne járásban: Belval, Cametours, Cerisy-la-Salle, Montpinchon, Ouville és Savigny községek.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A földrajzi terület sajátosságai

A  k apcs ola t hoz  hoz z áj ár ul ó  t e rm é sz et i  t én y ez ők  l e í rá sa

A földrajzi terület Manche megye északi felét foglalja el. A terület nagy része az Armorikai-hegységhez tartozik 
(palás és homokos üledékek, paleozoikumbeli gránitok), egy kis északkeleti sáv kivételével, ahol a területet 
a Párizsi-medence meszes képződményei borítják. A terület egészét váltakozó vastagságú iszapos réteg fedi. Ez 
a terület gyakorlatilag megegyezik a Cotentin-félsziget területével.

A tájat alacsonyan fekvő, legfeljebb 170 m tengerszint feletti magasságú, lágyan hullámzó fennsíkok alkotják. 
A tekintet mindenhol a területet tagoló, többé vagy kevésbé sűrű sövényhálózatba ütközik.

A gyümölcsfaültetésre és almatermesztésre kiválasztott parcellák ligetes elrendezésűek, és természetes sövénnyel 
határolt kis szigeteket képeznek. A talajok változatosak, mélyek és jó vízelvezetésűek, de sehol sem homokosak 
vagy homokos-kavicsosak.

Cotentin éghajlata határozottan óceáni, amelyet a terület félsziget-jellege tovább erősít. Ezt az éghajlatot a gyakori 
és igen bőséges csapadék (évente több mint 150 nap, átlagosan évi 900–1 000 mm), a mérsékelt hőingadozás és 
a ritka fagyok, valamint a többnyire nyugat felől érkező, gyakori, időnként viharos szelek jellemzik.

A  ka pcs ola thoz  hoz z ájá ru l ó  e mb e r i  t é ny ez ők  l e í r ása

Cotentin az Északnyugat-Spanyolországból a tengeren érkezett tanninos fajtáknak köszönhetően már a XIII. század 
óta jó hírű boralma-ültetvények otthona. Az almaborkészítés kifejlődésének kedvezett, hogy a szántóterületek lehe
tőleg a gabonafélék számára történő megőrzése céljából sorozatosan hoztak a sör-, majd a szőlőborkészítést tiltó 
szabályokat. Így alakult ki a legelő-gyümölcsös művelés gyakorlata: a nyájak takarmányát adó legelő az ott elültetett 
almafák gyümölcsének köszönhetően egy másik módon is hasznosult. E kettős felhasználásra tekintettel a parcellá
kat sövények övezik, amelyek behatárolják az állatok mozgását és területét, és a fákat is védik a széltől.

Az almaborkészítés fokozatosan fejlődik és tökéletesedik. A boralmatermesztés a XVI. században veszi kezdetét 
olyan emberek közreműködésével, mint Guillaume Dursus vagy Gilles de Gouberville. A Guillaume Dursus által 
kiválasztott fajtákból nagyhírű almaborok születtek, Gilles de Gouberville pedig a gyümölcsök fajtáról fajtára tör
ténő nemesítésével kiszűrte a kiváló minőségűeket, amelyek közül néhány fajta, mint a Marin Onfroy, még ma is 
létezik.

A későbbiekben a magas törzsű fák ültetését alkalmazó hagyományos legelő-gyümölcsös műveléssel párhuzamosan 
kialakultak az alacsony törzsű fákkal ültetett, kifejezetten almatermesztésre szánt, szintén füvesített és sövényekkel 
tagolt, ligetes gyümölcsösök.

A földrajzi terület sajátos, többnyire kesernyés vagy édes-kesernyés, fenolvegyületekben gazdag helyi fajtái, mint 
a Petite Amer, a Taureau vagy a Cartigny az egész területen és a különböző típusú ültetvényeken is elterjedtek.

A mai almaborkészítési gyakorlatok arról tanúskodnak, hogy a helyi fajtákból készített „Cidre Cotentin”/„Cotentin” 
almabor előállításának régi szaktudását – amelynek alapja a palackokban történő másodlagos erjesztés és a pasztö
rizálás tilalma – folyamatosan tökéletesítették és továbbadták.
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A termék sajátosságai

A „Cidre Cotentin”/„Cotentin” tiszta boralmaléből készített, nem pasztőrözött, hozzáadott szén-dioxidot nem tartal
mazó almabor. Ennek az almabornak a jellemzői a szalmasárgától a narancsos sárgáig terjedő színe és enyhe hab
zása. Ízleléskor a visszafogott savasság kiegyensúlyozottságot ad az almabornak, és kifejezésre juttatja az igen friss 
kesernyés ízt. Ha a „Cidre Cotentin”/„Cotentin” elnevezés az „extra brut” jelzéssel egészül ki, akkor a tanninos szer
kezet és a kesernyés zamatok túlsúlya kifejezettebb.

Ok-okozati kapcsolat

A földrajzi terület meghatározó jellemzői a kifejezett óceáni éghajlata, valamint az állattenyésztés és az almater
mesztés párhuzamos folytatása. A sövényekkel védett, mély talajú parcellák lehetővé teszik, hogy az almafák alkal
mazkodjanak a szeles időjáráshoz, mivel megelőzik, hogy a gyümölcsök a teljes érettségük előtt lehulljanak, és 
csökkentik annak a kockázatát, hogy a fák gyökerestül kiforduljanak a talajból. Másfelől az ültetvények állandó 
füvesítettsége olyan együttállást jelent, amely az alma összetételét az almabor-előállítás szempontjából kedvezően 
befolyásolja (magas cukortartalom, korlátozott nitrogéntartalom).

A füves talajborítás a betakarított termés minőségét azáltal is javítja, hogy csillapítja a lehulló gyümölcs becsapódá
sát, és elősegíti jó állagának megőrzését.

Ily módon az almabor kesernyés jellegét az ültetvényen túlsúlyban lévő és többnyire több évszázados helyi szelek
ció eredményeképpen kialakult kesernyés és édes-kesernyés fajták együttes feldolgozásának gyakorlata biztosítja, 
míg a termék ízleléskor tapasztalható gyenge savassága a savas fajták földrajzi területen való mérsékelt jelenlétének 
tulajdonítható. A „Cidre Cotentin”/„Cotentin” almabor kesernyés frissességét a hagyományos feldolgozási eljárások 
folyamatos alkalmazása szavatolja, amelyek az első erjesztéshez előírják a gyümölcs felületén természetesen jelen 
lévő élesztők felhasználását, és teljesen kizárják a szén-dioxid hozzáadását és a pasztőrözést.

A „Cidre Cotentin”/„Cotentin” almabor hírneve régi időkre nyúlik vissza. A XVI. században Julien le Paulmier orvos 
„De vino et Pomaceo” című híres orvostudományi értekezésében megjegyzi: „A Cotentinban előállított almaborok 
Normandia legjobb almaborai”.

Ezt megerősítik azok az első helyezések, amelyeket Quibou, Valognes, Turqueville, Dangy, Saint-Lô, illetve Saussey 
termelői a Francia Gyümölcstermesztők Szövetsége által a szervezet éves kongresszusai alkalmával a XIX. század 
végétől az 1930-as évekig megrendezett versenyeken elértek.

A helyi közösség „Cidre Cotentin”/„Cotentin” iránti odaadása napjainkban a számos verseny és az almabort 
középpontba állító különféle községi ünnepségek révén fejeződik ki. A terméket ezenkívül a francia és a nemzet
közi gasztronómia nagy nevei is dicsérik, mint a l’Étoile, a Michelin-kalauz magazinja, amely a 2006. június-júliusi 
számában ennek az almabornak ítélte „Coup de cœur” díját, valamint nemrégiben a „The Art of Eating” nevű tekin
télyes amerikai gasztronómiai folyóirat, amely 2011-ben magasztalóan szólt a Cotentinban előállított valamennyi 
almaborról.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-50b2dc68-9cbe-48a6-93c9-3d8befac98d0/
telechargement
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