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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

(2017/C 280/04)

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

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„LENTICCHIA DI ALTAMURA”

EU-szám: PGI-IT-02204 – 2016.11.17.

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés

„Lenticchia di Altamura”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Lenticchia di Altamura” oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) a Lens esculenta Moench (szinonimák: Ervum lens. 
L., Lens culinaris Medic.) fajhoz tartozó, Laird és Eston fajtájú szárított lencsét jelöli.

Forgalomba kerülésekor a „Lenticchia di Altamura” terméknek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

alak: kerek, lapított;

méret: az Eston esetében a lencse mérete 3–4,9 mm, a Laird esetében pedig 5–7 mm;

szín: a zöld és a barna különféle árnyalatai;

100 szem átlagos súlya: az alsó és felső határérték az Eston esetében 2,8 g és 3,6 g, a Laird esetében pedig 5,7 és 
6,5 g;

a szárított lencse nedvességtartalma a forgalomba kerüléskor: ≤ 13 %;

fehérjetartalom: > 23 %;

vastartalom: > 6 mg 100 g termékben.

A szárított magvakon szín, illetve külcsín tekintetében a termék tulajdonságait érintő alábbi elváltozások összessé
gében legfeljebb 1,5 %-ban megengedettek: törött, foltos, zsizsikes vagy színelváltozást mutató magvak. Ezenkívül 
a szárított termék legfeljebb 1,5 %-a térhet el a meghatározott mérettől.

A forgalomba hozatalkor a terméknek emberi fogyasztásra alkalmasnak kell lennie.

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

—

(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 vetés, termesztés, betakarítás és (a termék zsizsikesedéstől való megóvása érdekében a betakarítástól számított 
legfeljebb 24 órán belül elvégzendő) fertőtlenítés valamennyi műveletét a 4. pontban körülírt földrajzi területen kell 
elvégezni.

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

A „Lenticchia di Altamura” termék legfeljebb 10 kg-os kiszerelésben, élelmiszeripari célra alkalmas, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő göngyölegben hozható forgalomba, a termék egészséges voltának és organoleptikus 
(érzékszervi) tulajdonságainak biztosítása érdekében.

Kizárólag nagykereskedelmi forgalom esetén végzett tranzakcióknál, a termék forgalomba hozható élelmiszeripari 
célra alkalmas nagy, legfeljebb 30 q vagy 25 kg űrtartalmú zsákokban.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A csomagolás címkéjén az OFJ európai uniós logón és a jogszabályi előírásoknak megfelelő információkon kívül jól 
olvasható betűkkel feltüntetve az alábbi megjelölésnek kell szerepelnie: a gyártó vagy csomagoló cég elnevezése, 
társasági formája és címe. Saját márkajelzések feltüntetése megengedett, amennyiben azok nem félrevezetők 
a fogyasztó számára, és a hatályos törvények által megengedettek.

A göngyölegen ezenkívül kötelezően feltüntetendő az alábbiakban ismertetett logó.

L og ó

A „Lenticchia di Altamura” OFJ termék logóján 19 szem különböző méretű, az előállítási területhez tartozó telepü
lések nagyságának és elhelyezkedésének megfelelően elrendezett, stilizált lencse szerepel. A fentiek szerinti logó 
a három sorban elrendezett, az Altamura szót középen, kiemelt helyen megjelenítő „Lenticchia di Altamura IGP” 
felirat fölött látható. A felirat és a stilizált lencse egy keret nélküli, kör alakú, legalább 25 mm méretű fehér hátteren 
helyezkedik el.

A feliratot Pluto bold (félkövér) betűtípussal írták, és mind a stilizált lencse, mind a felirat színe Pantone 582.

Színképi mutatók:

Lencse és felirat: Pantone 582

C = 25 M = 9 Y = 100 K = 39

R = 142 G = 140 B = 19

HEX/HTML 8E8C13

Az ajánlott legkisebb méret betartása mellett a logó méretarányosan igazítható a különféle felhasználási módokhoz, 
és szükség esetén fekete-fehérben is feltüntethető.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Lenticchia di Altamura” OFJ előállítási területe az alábbi települések közigazgatási területét foglalja magában. 
Altamura, Ruvo di Puglia, Corato, Minervino Murge, Andria, Spinazzola, Poggiorsini; Gravina in Puglia, Cassano 
delle Murge, Santeramo in Colle, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Irsina, Tricarico, Matera, 
Banzi, Forenza, Tolve.
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5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Lenticchia di Altamura” előállítási területe az Altamura, és Murgia Barese, valamint a mellette található Fossa 
Bradanica (más néven Fossa Pre-Murgiana) szomszédos területeit foglalja magában; mediterrán éghajlattal jellemez
hető, a telek enyhék, a nyarak melegek és szárazak. Az évi csapadékmennyiség 604 mm körüli, a legkevesebb eső
zés július, a legtöbb november és december hónapra tehető. Az érintett földrajzi terület hőmérsékletében, a havi 
átlaghőmérséklet tekintetében az tapasztalható, hogy a fagypont alatti legalacsonyabb hőmérséklet januárban fordul 
elő, míg a legmagasabb, akár 40 °C-ot is elérő értékek július és augusztus hónapban mérhetők. A területen az évi 
átlaghőmérséklet 15 °C.

A többnyire mély, közepesen kötött talaj részecske-összetétele jellemzően agyagos, és bőven tartalmaz mészváz-
maradványokat is. Szerves anyagban és nitrogénben gazdag, mészkő-tartalma magas, pH-értéke 7,6 és 8 között 
változik.

A „Lenticchia di Altamura” és az előállítási terület közötti, a körülhatárolt terület adottságain alapuló ok-okozati 
kapcsolat a termékben – a piacon elérhető többi lencséhez képest – magasabb minimális fehérje- és vastartalmat 
eredményez.

Köztudott, hogy a magvak fehérjetartalma rendkívül változó, és a rendelkezésre álló nitrogén mennyiségétől függ, 
amelyet a növény hasznosítani képes. A nitrogéntartalom a Rhizobium nemzetséghez tartozó, a növénnyel szimbi
ózisban élő nitrogénmegkötő baktériumok jelenlététől függ; ezek a baktériumok a nitrogénmegkötés folyamatára 
szolgáló gyökércsomókkal fertőzhetik meg a hüvelyesek gyökérzetét. A nitrogénmegkötés 9 °C-nál alacsonyabb 
hőmérsékleten, és 5,6-nál alacsonyabb, illetve 8,0-nál magasabb pH-értékű közegben nem jön létre. A „Lenticchia 
di Altamura” előállításában érintett terület talajának pH-értéke 7,6 és 8 között változik, az itt mért átlaghőmérséklet 
15 °C. Ezek a körülmények kedveznek a baktériumfertőzés gyökerekben történő elterjedésének, a gyökércsomók 
kifejlődésének, továbbá a szimbiotikus szerkezet kialakulásának és az ennek következtében létrejövő, a „Lenticchia 
di Altamura” magas fehérjetartalmát biztosító nitrogénmegkötésnek. Mindez az évszázadok során lehetővé tette 
a helyi lakosok számára a hús étrendjükből történő elhagyását, hiszen a lencsének köszönhetően megfelelő mennyi
ségű fehérjét vittek be a szervezetükbe. Egyébként a – jelenleg a világörökség részét képező – mediterrán diéta 
jellemzője a növényi eredetű fehérje fogyasztása az állati eredetű helyett.

A „Lenticchia di Altamura” előállítási területére jellemző talajhoz hasonló mészköves talaj vastartalma általában 
magas; a vas talajban történő oldhatósága jó néhány tényezőtől függ, közülük első helyen a talaj pH-értéke áll. 
A magas, 8 és 10 közötti pH-val jellemezhető talajokban ugyanis a mészkő hajlamos oldhatatlan, a növények által 
nem hasznosítható vegyületekké összeállni a vassal. A „Lenticchia di Altamura” előállításában érintett terület talajá
nak pH-értéke 7,6 és 8 között változik; ebben a közegben a „Lenticchia di Altamura” talál a talajban vízben oldódó 
vasat, így ebből a jelentékeny mikroelemből a „Lenticchia di Altamura” termékben nagyobb mennyiség található, 
mint az előállítási területen kívül termesztett, ugyanezen fajtájú lencsében. A vas kedvez a hemoglobin, valamint 
a vörös vérsejtek termelődésének: a sejtek megfelelő oxigénháztartásának biztosítása révén a teljes szervezet vitalitá
sát, harmonikus fejlődését biztosítja. Serkenti a máj, a lép, a belek működését, jótékonyan hat a csontvelőre. A vas 
ezenfelül alapvető fontossággal bír a neurotranszmitterek, így például a szerotonin és a dopamin szempontjából, 
biztosítja a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló képességét, hasznos a stressz ellen, és nélkülözhetetlen az 
immunrendszer hatékonyságának megőrzéséhez.

A „Lenticchia di Altamura” hosszú évekkel ezelőtt komoly hírnevet szerzett országszerte, amelynek köszönhetően 
az értékesítésben jelentős növekedés következett be.

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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