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(2008. június 27.)

a szárított majomkenyérfa-gyümölcshúsnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2008) 3046. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/575/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A PhytoTrade Africa vállalat 2006. augusztus 9-én kérel-
mezte az Egyesült Királyság illetékes hatóságainál a szárí-
tott majomkenyérfa-gyümölcshús új élelmiszer-összetevő-
ként való forgalomba hozatalát.

(2) Az Egyesült Királyság illetékes élelmiszer-értékelő testü-
lete 2007. július 12-én kibocsátotta előzetes értékelő
jelentését. Ebben a jelentésben arra a következtetésre
jutottak, hogy a szárított majomkenyérfa-gyümölcshús a
javasolt felhasználási szinteken az emberi fogyasztás
szempontjából biztonságos.

(3) A Bizottság az előzetes értékelő jelentést 2007. augusztus
1-jén minden tagállamhoz eljuttatta.

(4) A 258/97/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében
meghatározott hatvannapos határidőn belül az említett
rendelkezésnek megfelelően indoklással ellátott kifogá-
sokat emeltek a termék fogalomba hozatalával kapcso-
latban. A kifogások nem a biztonságra vonatkoztak. A
6. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban
ugyanakkor bizottsági határozatra van szükség.

(5) A szárított majomkenyérfa-gyümölcshús megfelel a
258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett
követelményeknek.

(6) Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz-
hangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben meghatározott szárított majomkenyérfa-
gyümölcshús a közösségi piacon új élelmiszer-összetevőként
forgalomba hozható.

2. cikk

Az e határozattal engedélyezett új élelmiszer-összetevő megne-
vezése az ilyen összetevőt tartalmazó élelmiszeren elhelyezett
címkén: „szárított majomkenyérfa-gyümölcshús”.

3. cikk

E határozat címzettje a PhytoTrade Africa – London Office, Unit
W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS,
Egyesült Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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(1) HL L 43., 1997.2.14., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A szárított majomkenyérfa-gyümölcshús meghatározása

Megnevezés

A majomkenyérfa (Adansonia digitata) gyümölcsét fákról szüretelik. A kemény héj összeroppantása után a gyümölcshúst
elválasztják a magoktól és a héjtól. A gyümölcshúst durva vagy apró törmelékké (részecskeméret: 3–600 μ között) aprítják
össze, azután pedig csomagolják.

A szárított majomkenyérfa-gyümölcshús tipikus tápanyag-összetevői

Nedvesség (szárítási tömegveszteség) (g/100 g) 11,1-12,0

Protein (g/100 g) 2,03-3,24

Zsír (g/100 g) 0,4-0,7

Hamu (g/100 g) 5,5-6,6

Összes szénhidrát (g/100 g) 78,3-78,9

Összes cukor (mint szőlőcukor) 16,9-25,3

Nátrium (mg/100 g) 7,42-12,2

Analitikai meghatározások

Idegen anyag Legfeljebb 0,2 %

Nedvesség (szárítási tömegveszteség) (g/100 g) 11,1-12,0

Hamu (g/100 g) 5,5-6,6
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