
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 280/05)

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

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„ΜΕΛΕΚΟΎΝΙ” (MELEKOUNI)

EU-szám: PGI-GR-02208 – 2016.12.8.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Μελεκούνι” (Melekouni)

2. Tagállam vagy harmadik ország

Görögország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

2.3. osztály: Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Melekouni” egy Rodosz szigetén előállított hagyományos édesség. A rombusz alakú termék készítése szezám
mag, méz, fűszerek, mandula és (szabadon választhatóan) citrusfélék héjának és/vagy levének elkeverésével és 
összefőzésével történik. Szerkezete puha és hajlékony, de nem törik, állaga pedig rugalmas, nem ragadós és tömör. 
A termék kicsomagolásakor enyhén, rágásakor viszont intenzíven érezhető a fűszerek és a citrusfélék héjának/
levének íze és aromája. A méz színétől, valamint a szezámmag pörkölésének mértékétől és a felhasznált fűszerektől 
függően színe az aranysárgától a barnáig változhat.

A „Melekouni” elnevezés az ókori Görögországból származik, és alapja a „meli” [méz] és a „kounní” szó, aminek 
a rodoszi nyelvjárásban „mag” a jelentése.

Súlya 10 és 70 gramm között van.

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

A „Melekouni” hagyományosan a következő összetevők felhasználásával készül:

— méz (a nettó súly legalább 40 %-a),

— szezámmag (a nettó súly legalább 40 %-a),

— mandula (a nettó súly legalább 1,5–10 %-a),

— fűszerek (fahéj és/vagy szerecsendió és/vagy szegfűszeg és/vagy koriander),

— szabadon választhatóan citrusfélék héja és/vagy leve (rendszerint narancs és/vagy bergamottnarancs és/vagy 
citrom és/vagy keserű narancs).

A méznek a vonatkozó jogszabályokban előírt jellemzőkkel kell rendelkeznie.

Hántolatlan és pörkölt szezámmagot kell használni.

Pörkölt mandulát kell használni.

Fontos, hogy a felhasznált fűszerek kellően kiegyensúlyozott keveréket alkossanak a többi összetevővel, és hogy 
a végtermékben egyik aroma se kerüljön túlsúlyba.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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3.4. Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Melekouni” előállításának valamennyi szakaszát – az összetevők melegítésétől és összekeverésétől kezdve a keve
réknek egy megfelelő felületen történőtömörítéséig és formázásáig – a 4. pontban meghatározott földrajzi területen 
kell elvégezni.

3.5. A bejegyzett elnevezéssel hivatkozott termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A „Melekouni” egészben, eredeti csomagolásában kerül értékesítésre, és végső forgalmazása előtt már semmilyen 
feldolgozáson nem megy keresztül. Felvágását és csomagolását a készítés helyén kell elvégezni, mivel a szállítás 
időtartama és a hőmérséklet változásai módosítják a jellemzőit; a fő problémát a keverék nedvességtartalmának 
növekedése jelenti, ami megnehezíti a formázást és a felvágást.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A kereskedelmi kiszereléstől függetlenül a címkén a következő szövegnek kell szerepelnie:

„Melekouni – Oltalom alatt álló földrajzi jelzés” vagy „Melekouni OFJ”.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Melekouni” készítésének meghatározott földrajzi területe Rodosz szigete, ami Dodekanészosz prefektúra terüle
tén található a Dél-Égei-szigetek régiójában.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Melekouni” és a földrajzi terület közötti kapcsolat a termék hírnevéből származik. A „Melekouni” terméket egy 
sok évszázadra visszanyúló erős hagyomány köti össze Rodosz szigetével.

A hagyományos helyi édességnek számító terméket ősidők óta készítik esküvők, keresztelők és más közösségi ren
dezvények alkalmából. Egyes falvakban a „Melekouni” kínálása jellegzetes módon történt az esküvői ceremónia 
után. A nagy tepsiben elhelyezve, kanállal darabokra vágva tették ki az édességet a vendégeknek.

A „Melekouni” hagyományos készítési módjának az idők során kialakult ismeretei nemzedékről nemzedékre száll
nak. Például: a méz melegítési időtartama és hőmérséklete befolyásolja a termék „összeállását” (ami a „Melekouni” 
készítésekor uralkodó olyan időjárási körülményektől is függ, mint a páratartalom és a környezeti hőmérséklet), 
a szezámmagok hőkezelésének időtartama és hőmérséklete (a pörkölést egyenletesen, folyamatos keverés mellett 
kell végezni), a mézhez hozzáadott szezámmagok hőmérséklete, a keverék tömörítésének mértéke, ami a szükséges 
összetartó erőt biztosítja, valamint az azonnali csomagolás, amivel megakadályozható a termék nedvességtartalmá
nak növekedése (ami rontja a minőséget és csökkenti az eltarthatóság időtartamát).

A „Melekouni” sajátos jellemzői a következők:

— szerkezete puha és hajlékony, de nem törik

— állaga rugalmas, nem ragadós és tömör

— ízét a méz, a hántolatlan, pörkölt szezámmag, a pörkölt mandula, valamint a felhasznált fűszerek és a citrusfé
lék héjának/levének sajátos aromája adja

— rombusz alakú

A többi hasonló terméktől abban tér el a „Melekouni”, hogy édesítőszerek helyett csak mézet tartalmaz.

A termék hírnevére vonatkozóan az ókortól kezdve számtalan utalás található feljegyzésekben, kiadványokban, 
konyhai útmutatókban, az írott és internetes sajtó cikkeiben, valamint a hagyományos helyi termékeket népszerű
sítő számos rendezvényen. Rodoszon már az ókortól kezdve ez a fő esküvői sütemény, amit hagyományosan készí
tenek a helyi üzemekben és otthonokban.

A „Melekouni” elnevezés alapja a rodoszi nyelvjárás, mivel ebben a térségben a „kounní” szó (az ógörög „Kókkos-
Kounní”) jelentése mag (ebben az esetben szezámmag), vagyis a szezámnövény termésében lévő apró mag, valamint 
a „meli” [méz] szó. Írásban a „Melekounni” helyett az egyszerűbb „Melekouni” forma terjedt el.

A „Melekouni” elnevezést a kereskedelemben és a köznyelvben egyaránt széles körben használják.
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A termék két jelentős rodoszi néprajzkutató, Theodoros Konstantinidis és Christodoulos Papachristodoulou írásai
ban szerepel. A „Lexilogion tis dimodous Rodiakis Dialektou” [A rodoszi népnyelvi dialektus szótára] szerint „Ez 
a mézből és pörkölt szezámmagból készülő édesség a falusi esküvők és ünnepségek hivatalos süteménye, amit – 
a városokban elterjedt cukrozott mandulához hasonlóan – esküvői értesítésként küldenek meg az eseményen részt 
venni nem tudó barátoknak és rokonoknak” (Konstantinidis, 2002).

A Rodoszi Méhészeti Egyesület („I Kipseli”) gondozásában „Paradosiaki Melissokomia Aigaiou” [Hagyományos 
méhészet az Égei-tenger vidékén] címmel megjelent könyv (Chondros, 2016) arról ír, hogy Rodoszon sok mézalapú 
édesség, például a „Melekouni” készítését végzik. Ezek az édességek az ókori Görögországból származnak és már 
Homérosz ideje óta ismertek. Hérodotosz (Kr.e. 484–426) egy, a „Melekouni” termékhez hasonló típusú édességről 
tesz említést.

A Rodoszi Méhészeti Egyesület könyve sokszor utal a „Melekouni” termékre és egyebek mellett megjegyzi, hogy 
a „Melekouni” jellegzetes részét képezte a sziget lakodalmas szokásainak. Ilyen volt például az, amikor Maritsá térsé
gében – az esküvő előtti péntek este – a menyasszony és a vőlegény szülei „gyertek, készüljön a ‘Melekouni’!” felki
áltással jártak házról házra és kérték a rokonok segítségét a „Melekouni” készítéséhez. Ilyenkor a rokonok hozták az 
összevetőket (szezámmag, méz), majd az előkészítés (pörkölés és összekeverés) után egy tapasztalt kézműves segít
ségével készítették el a keverékből az édességet. Ezután elfogyasztották a friss „Melekouni” egy részét, a többit pedig 
meghagyták a lakodalomra. Más falvakban (Damatria, Kremastí, Koskinou stb.) is tartották ezt a szokást.

A „Sergiani sto xthes ton nision mas (sta chronia tis italokratias kai stis protes meta tin apeleftherosi dekaeties)” 
[Hajdani séta a szigetek körül (az olasz fennhatóság során és a függetlenség első évtizedeiben)] című könyvben 
szerepel a „…csütörtök este, amikor elkészült a ‘Melekouni’ és az esküvői kenyér tésztája. Szombat este azután, 
zenészek által kísérve, férfiak egy csoportja hívogatni kezdte a falubelieket Giorgos gyerekeinek a menyegzőjére, …
miközben a zenészek lakodalmas nótáikkal a falut járták, minden házba betért két-három férfi és otthagyott egy 
‘Melekouni’ süteményt, …” (Karagianni-Marmarokopou, 2007).

A „Tragoudia Gamou” [lakodalmas nóták] című könyv azt írja, hogy Rodoszon: „Szokásban volt a még ma is készí
tett finom ‘Melekouni’, ami jellegzetes eljegyzési és esküvői meghívóként szolgált” (Boyianos, 2005).

A „Melekouni” az „Ampernalli” nevű soroni kulturális egyesület által a hagyományos rodoszi esküvőről „Tis Rodou 
o melekounnas” címmel készített színpadi előadásban is szerepel (Chondros, 2016).

Emellett a „Melekouni” része a rodoszi görög reggelinek. A Görög reggeli a Görög Szállodaszövetség által elindított 
úttörő kezdeményezés, ami a görög szállodaiparhoz kapcsolódva mutatja be Görögország kulturális és konyhamű
vészeti örökségét.

A „Melekouni” és Rodosz szigete közötti kapcsolatot az a tény is bizonyítja, hogy Rodoszon csereeszköz (csereegy
ség) a „Melekouni”, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos hálózat tagjai pénzhasználat nélkül tudnak árukat és szolgál
tatásokat vásárolni a szigeten.

A termék legfontosabb elismerésére egy különleges rodoszi esemény kapcsán került sor 2010. szeptember 26-án: 
ekkor készült el a világ legnagyobb „Melekouni” süteménye, ami „A leghosszabb ‘Melekouni’, vagyis hagyományos 
rodoszi desszert…” megjegyzéssel került be a Guinness Rekordok Könyvébe és segítette a termék nemzetközi 
népszerűsítését.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pge_melekouni.pdf
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