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INNE AKTY

KOMISJA
Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporzødzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie
ochrony oznaczeĶ geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i ŋrodków
spoūywczych
(2009/C 103/05)
Niniejsza publikacja uprawnia do zgĴoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporzødzenia
Rady (WE) nr 510/2006. Oŋwiadczenia o sprzeciwie naleūy przedĴoūyú Komisji w terminie szeŋciu miesiČcy
od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT
ROZPORZ÷DZENIE RADY (WE) NR 510/2006
„REDYKOĳKA”
Nr WE: PL-PDO-005-0588-22.01.2007
CHOG ( ) CHNP ( X )
1.

Nazwa
„RedykoĴka”

Nazwa redykoĴka speĴnia warunki art. 2 ust. 2 rozporzødzenia Rady (WE) nr 510/2006 i jest nazwø
uūywanø zwyczajowo dla okreŋlenia sera produkowanego na Podhalu. Etymologiczne pochodzenie
nazwy redykoĴka wywodzi siČ od tradycyjnie uūywanego na obszarze zdefiniowanym w pkt. 4 okreŋä
lenia „redyk”, które oznacza uroczyste wyjŋcie, przebywanie i powrót owiec na pastwiska na górskich
halach.

2.

PaĶstwo czĴonkowskie lub kraj trzeci
Polska

3.

Opis produktu rolnego lub ŋrodka spoūywczego

3.1. Rodzaj produktu
Klasa 1.3. – Ser

3.2. Opis produktu noszøcego nazwČ podanø w pkt 1
RedykoĴka to niewielki serek w ksztaĴcie zminiaturyzowanego zwierzøtka, ptaka, serduszka lub wrzeä
ciona. RedykoĴka jest serem póĴtwardym, póĴtĴustym. Najmniejsze redykoĴki waūø od 30 do 60 gram
i sø w ksztaĴcie wrzecion. Waga serków o pozostaĴych ksztaĴtach nie moūe przekroczyú 300 gramów.

Kolor skórki sĴomkowo-lŋniøcy (jasnobrøzowy z delikatnym poĴyskiem) nadany podczas procesu
wČdzenia. Dopuszcza siČ nieznacznø dwubarwnoŋú skórki lub jej niepeĴne odbarwienie. Skórka gĴadka,
elastyczna, dopuszcza siČ lekkø chropowatoŋú. Moūliwe nieznaczne nierównoŋci i pČkniČcia nie siČgaä
jøce miøūszu. Miøūsz elastyczny, lekko twardy. W smaku lekko sĴony o wyraũnym zapachu wČdzenia
(dymu). Dodanie do 40 % mleka krowiego nie wpĴywa na cechy charakterystyczne redykoĴki.
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SkĴad chemiczny sera zaleūy od dĴugoŋci czasu wČdzenia oraz zmienia siČ w zaleūnoŋci od pór roku:
zawartoŋú wody nie wiČcej niū 44 %, suchej masy – nie mniej niū 56 %; tĴuszczu w suchej masie – nie
mniej niū 38 %.
3.3. Surowce (wyĴøcznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)
Mleko:
Mleko, podstawowy skĴadnik sera redykoĴka pochodzi od owiec rasy „Polska Owca Górska”. Do
produkcji sera redykoĴki dopuszcza siČ stosowanie mleka od krów rasy „Polska Krowa Czerwona”
wypasanych na okreŋlonym obszarze geograficznym. Zawartoŋú mleka krowiego nie moūe jednak
przekraczaú 40 % caĴkowitej iloŋci mleka uūytego do produkcji redykoĴki. RedykoĴki wyrabiane sø
z mleka niepasteryzowanego.
3.4. Pasza (wyĴøcznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzČcego)
Ser redykoĴka wytwarzany jest sezonowo – w okresie wypasu owiec. W tym czasie zwierzČta ūywiø siČ
wyĴøcznie ŋwieūø roŋlinnoŋciø wystČpujøca na pastwiskach znajdujøcych na okreŋlonym obszarze
geograficznym. Analiza obserwacji najczČŋciej zjadanych przez owce gatunków roŋlin Ĵøk, hal
i pastwisk Podhala wykazaĴa, ūe sø to nastČpujøce gatunki: gČsiówka alpejska, ostroūeĶ lepki, fioĴek
dwukwiatowy, powojnik alpejski, starzec górski, urdzik karpacki, omieg górski, tojad mocny, skalnica
górska, jaskier alpejski, lepnica bezĴodygowa, ūurawina bĴotna, skalnica nakrapiana, modrzyk górski,
wierzba ūyĴkowana, skalnica tatrzaĶska, mak alpejski piČciornik zĴoty i zawilec narcyzowy. Warto
podkreŋliú, ūe wŋród tych gatunków jest wiele roŋlin leczniczych spotykanych i stosowanych
w medycynie ludowej.
3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszø odbywaú siČ na wyznaczonym obszarze geograficznym
CaĴy cykl produkcyjny redykoĴki, w celu zapewnienia najwyūszej jakoŋci produktu, musi odbywaú siČ
na okreŋlonym obszarze geograficznym. Wszystkie etapy produkcji odbywajø siČ w szaĴasach usytuoä
wanych na stokach górskich gdzie jednoczeŋnie prowadzi siČ wypas zwierzøt. Na ostatecznø jakoŋú
i smak redykoĴki ogromny wpĴyw majø specyficzne umiejČtnoŋci baców i przekazywana z pokolenia na
pokolenie wiedza, która jest warunkiem utrzymania tradycyjnego charakteru i wyjøtkowego smaku tego
wyrobu. Do specyficznych, etapów produkcji wynikajøcych z wyjøtkowych umiejČtnoŋci baców naleūø:
— Dojrzewanie (zakwaszanie) na zimno – mleko jest przechowywane w temperaturze otoczenia aby
wzrosĴa jego kwasowoŋú.
— Dojrzewanie (zakwaszanie) na ciepĴo – polega na zmieszaniu mleka nadkwaszonego i ŋwieūego.
Mleko nadkwaszone mieszane jest ze ŋwieūym mlekiem w miedzianym kocioĴku, zwanym takūe
„koltikiem” lub „kotlickiem”.
— Zaprawianie podpuszczkø i ŋcinanie – do mleka dodaje siČ podpuszczkČ i pozostawia siČ do
momentu otrzymania skrzepu. Proces scinania przeprowadza siČ w tradycyjnej beczce – „pucierze”.
— Rozdrabnianie skrzepu – przy pomocy tradycyjnych narzČdzi np. ferule(forma drewnianej Ĵopatki
z drutem lub dwoma w ŋrodku).
— Odciøganie serwatki – w iloŋci do 50 % caĴoŋci.
— Wybieranie – ugniatanie ziarna i wybieranie sera.
— Rozgniatanie – masa serowa jest rozgniatana rČcznie a nastČpnie formowana jest kula, którø
umieszcza siČ w naczyniu z serwatkø.
— Formowanie – nastČpuje formowanie masy serowej za pomocø specjalnych foremek w ksztaĴcie
serca, ptaka, baranka, wrzeciona itp.
— Moczenie w solance – do 24 godzin.
— Osuszanie – sery obsychajø przez okres od 12 godzin do 24 godzin.
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— WČdzenie – dojrzewanie – wČdzenie odbywa siČ zimnym dymem i trwa od 3 do 7 dni, produkty
ukĴadane sø na wČdzarni, specjalnie do tego celu skonstruowanych drewnianych poleczkach
zwanych komornikami, umieszczonymi na poddaszu bacówki-zazwyczaj na ŋcianie nad lub
obok paleniska.
3.6. SzczegóĴowe zasady dotyczøce krojenia, tarcia, pakowania, itd.
Nie dotyczy
3.7. SzczegóĴowe zasady dotyczøce etykietowania
Nie dotyczy
4.

ZwiČzĴe okreŋlenie obszaru geograficznego
Obszar z województwa ŋløskiego obejmuje:
Gminy z Powiatu CieszyĶskiego: Istebna.
Gminy z Powiatu Ūywieckiego: Milówka, WČgierska Górka, Rajcza, UjsoĴy, Jeleŋnia i Koszarawa.
Obszar z województwa maĴopolskiego obejmuje:
CaĴy Powiat Nowotarski i CaĴy Powiat TatrzaĶski.
Gminy z Powiatu Suskiego: Zawoja i Bystra Sidzina.
Gminy z Powiatu Limanowskiego: Niedũwiedũ i czeŋú gminy Kamienica, która poĴoūona jest na
terytorium GorczaĶskiego Parku Narodowego lub znajduje siČ na poĴudnie od rzeki Kamienica oraz
soĴectwa z gminy Mszana Dolna: Olszówka, Raba Niūna, ĳostówka, ĳČtowe i Lubomierz.
Gminy z Powiatu Nowosødeckiego: Piwniczna, Muszyna i Krynica.
Zdefiniowany obszar pokrywa siČ z terenem historyczo-etnograficznej krainy leūøcej u póĴnocnego
podnóūa Tatr zwanej Podhalem.

5.

Zwiøzek z obszarem geograficznym

5.1. Specyfika obszaru geograficznego
Specyfika obszaru produkcji sera RedykoĴka:
Czynnik naturalny:
Ekstensywny i sezonowy wypas owiec, bČdøcy naturalnø charakterystykø hodowli owiec na Podhalu,
które dostarczajø surowca (mleka) do produkcji sera redykoĴka, jest owocem tradycji przodków, którzy
na tych terenach zaczČli wypasaú owce juū w czasach ŋredniowiecza. Tak dĴuga historia owczarstwa
i pasterstwa na Podhalu pozwoliĴa m.in. na wyksztaĴcenie siČ rasy owiec – „Polskiej Owcy Górskiej”.
„Polska Owca Górska” jest uszlachetnionym typem prymitywnych owiec „cakli”, wystČpujøcych
w Karpatach Wschodnich i BaĴkanach. Rasa ta jest ŋciŋle zwiøzana z historiø i tradycjø Podhala oraz
zamieszkujøcej ten region ludnoŋci. Jest doskonale przystosowana do warunków klimatycznych
i tradycyjnych systemów chowu w terenach górskich.
Jeūeli do produkcji wykorzystywane jest mleko krowie moūe ono pochodziú jedynie od krów rasy
„Polskiej Krowy Czerwonej” – najstarszej polskiej rasy bydĴa. ByĴo ono od wieków zwiøzane ze
SĴowianami i do koĶca XVIII wieku „Polska Krowa Czerwona” byĴy najpowszechniejszø rasø bydĴa
na ziemiach polskich. Pierwsze obory bydĴa czerwonego powstaĴy w 1876 roku w Stróūy w powiecie
limanowskim. W 1895 roku powstaĴ Polski Zwiøzek Hodowców Polskiego BydĴa Czerwonego przy
Krakowskim Towarzystwie Rolniczym, co daĴo poczøtek systematycznej pracy hodowlanej i w konsekä
wencji doprowadziĴo w latach 1884–1934 do uformowania i udoskonalenia tej rasy. BydĴo to zostaĴo
uznane za jedynø rodzimø rasČ bydĴa wyhodowanø na ziemiach polskich.
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Duūy wpĴyw na ostateczny smak i aromat sera redykoĴka ma jakoŋú mleka wykorzystywanego do jego
produkcji. Na wysokø jakoŋú mleka i jego charakterystyczny smak wpĴywa specyficzna roŋlinnoŋú
wystČpujøca na obszarze wytwarzania redykoĴki. Sø to gatunki endemiczne wystČpujøce tylko na
Podhalu. Stanowiø one runo Ĵøk, pastwisk i hal. W okresie produkcji sera redykoĴka maj-wrzesieĶ
roŋlinnoŋú ta jest wyĴøcznym poūywieniem zwierzøt, od których pozyskuje siČ mleko.

Warunki panujøce na Podhalu sø szczególne i wymagajø od roŋlin specyficznych przystosowaĶ. Czynä
niki o szczególnym znaczeniu to znacznie skrócony okres wegetacyjny, niska ŋrednia temperatura
roczna, znaczne amplitudy temperatur w okresie wegetacji, znacznie silniejsza niū na nizinach insolacja
(bezpoŋrednie dziaĴanie promieni sĴonecznych na powierzchnie nimi naŋwietlone), silne wiatry oraz
wiatry halne, gruba pokrywa ŋnieūna, lawiny, szczególne wĴaŋciwoŋci gleb na podĴoūu wapiennym
i granitowym.

Tereny na których odbywa siČ produkcja sera redykoĴka sø jednymi z najczystszych terenów w Polsce.
Obszar produkcji sera redykoĴka poĴoūony jest pomiČdzy czterema Parkami Narodowymi. Na póĴnocy
znajduje siČ GorczaĶski Park Narodowy, na poĴudniu TatrzaĶski Park Narodowy, na zachodzie Babioä
górski Park Narodowy, a na wschodzie Magurski Park Narodowy. Ponadto piøty Park Narodowy –
PieniĶski, podobnie jak TatrzaĶski Park Narodowy, poĴoūony jest w samym sercu obszaru produkcji
sera redykoĴka.

Czynnik ludzki:
RedykoĴka jest bardzo starym wyrobem pasterzy woĴoskich, wypasajøcych owce na polanach górskich.
Ser ten przywČdrowaĴ na Podhale razem z caĴø kulturø woĴoskø organizacjø wypasów, sposobem
prowadzenia bacówki, przerabiania mleka. Pierwsze wzmianki o produkcji serów na Podhalu
i przylegĴych terenach spotykamy przy lokacji wsi Ochotnicy w Gorcach. W 1416 roku przywilej
lokacyjny otrzymaĴ Dawid WoĴoch (David Valachi).

RedykoĴki swø nazwČ zawdziČczajø temu, iū rozdawano je bezpĴatnie w czasie „redykania siČ”
(powrotu) owiec z hali do domu. Mianem tym okreŋlano równieū kaūdy prezent z sera ofiarowywany
np. dla pozyskania czyichŋ wzglČdów albo jako podziČkowanie za otrzymanø przysĴugČ. NiezwykĴoŋú
redykoĴki polega równieū na tym, ūe peĴniĴa ona funkcje obrzČdowe; goĴøbkami i kogutkami z sera
ozdabiano rózgi weselne oraz czubki wieĶców doūynkowych.

O tym, ūe redykoĴka to ser charakterystyczny dla Podhala ŋwiadczy mnogoŋú wzmianek na jego temat
odnajdowanych w starych dokumentach, ksiøūkach i innych przekazach powstaĴych na tych terenach
lub tych terenów dotyczøcych. Pierwszy dokĴadny opis wyrobu serów w szaĴasach powstaĴ w 1748
roku I pochodzi z instruktaūu paĶstwa ŋlemieĶskiego. W 1773 roku instruktaū ten zostaĴ ponownie
spisany i zalecony do uūytku.

SzczegóĴowy opis wypasu owiec, wyposaūenia szaĴasów w których wyrabiano przedewszystkim sery
(w tym redykoĴki i oscypki) przedstawia Maria Steczkowska (1858) która podaje iū z resztek sera,
którego nie starcza juū na zrobienie sera „oscypka” robi siČ serki w ksztaĴcie zwierzøt i serduszek –
redykoĴki. Po odciŋniČciu serki w ksztaĴcie zwierzøtka, podobnie jak oscypki sø solone a nastČpnie
osuszane i wČdzone. Jest to równoczeŋnie pierwszy tak szczegóĴowy opis naczyĶ do uūywanych przez
pasterzy do produkcji serów w Tatrach. Lokalne wiedza dotyczøca robienia serów owczych na Podhalu
(w tym redykoĴek i oscypków) oraz zwiøzane z tym zwyczaje, tradycje i obrzČdy nie ulegĴy zmianie do
dziŋ dnia. Ŋwiadczy o tym nie tylko stosowana obecnie metoda produkcji redykoĴki, ale równieū liczne
informacje w literaturze zamieszczone na przykĴad w oŋmiotonowej publikacji pt. „Pasterstwo Tatr
Polskich i Podhala” z 1960 r., w ksiøūce pt. „Hodowla i Pasterstwo w Beskidzie Sødeckim” (1980) oraz
wielu innych etnograficznych publikacjach naukowych (w tym Instytutu Historii Kultury Materialnej
Polskiej Akademii Nauk).

O popularnoŋci tego wyrobu i jego zwiøzku z regionem najbardziej jednak ŋwiadczy zainteresowanie
turystów i obowiøzkowy zakup redykoĴki jako jednej z najwaūniejszych pamiøtek pobytu na Podhalu.
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5.2. Specyfika produktu
RedykoĴki cechuje specyficzny lekko sĴony smak bČdøcy wynikiem moczenia sera w solance oraz
uūycia mleka pochodzøcego od okreŋlonych ras zwierzøt wypasanych na zdefiniowanym obszarze
jak teū aromatyczny posmak wČdzenia uzyskiwany dziČki tradycyjnie stosowanej metodzie produkcji.
ZamkniČta i twarda tekstura redykoĴki i bogata aromatyczna paleta smaków nadaje jej szczególnø
oryginalnoŋú.
Kolejnø cechø potwierdzajøcø niezwykĴoŋú tego sera jest jego specyficzny ksztaĴt. RedykoĴki przyjmujø
formČ zminiaturyzowanego zwierzøtka, ptaka, serduszka lub wrzeciona. Ich waga waha siČ od 30 do
300 gr.
Cechø charakterystycznø redykoĴek jest równieū ich szczególne historyczne przeznaczenie – sĴuūø jako
podarunek m.in. dla pozyskania czyichŋ wzglČdów, czy teū jako podziČkowanie za otrzymanø przyä
sĴugČ. Zgodnie z tradycjø figurki z sera wyrabiano, sprzedawano i darowywano zawsze parami.
5.3. Zwiøzek przyczynowy zachodzøcy pomiČdzy charakterystykø obszaru geograficznego a jakoŋciø lub wĴaŋciwoŋciami
produktu (w przypadku CHNP) lub szczególne cechy jakoŋciowe, renoma lub inne wĴaŋciwoŋci produktu
(w przypadku CHOG)
Smak i zapach redykoĴki sø wynikiem wzajemnego oddziaĴywania miČdzy czynnikami naturalnymi
i ludzkimi. Do produkcji redykoĴki wykorzystuje siČ wyĴøcznie mleko pochodzøce od ras zwierzøt
przystosowanych do warunków klimatycznych i tradycyjnych systemów chowu na Podhalu. Smak
redykoĴki podyktowany jest tym, ūe zwierzČta te odūywiajø siČ specyficznø, endemicznø roŋlinnoŋciø
wystČpujøcø wyĴøcznie na obszarze wytwarzania. Roŋlinnoŋú ta stanowi runo Ĵøk, pastwisk i hal oraz
jest jedynym skĴadnikiem poūywienia dla owiec i krów w okresie produkcyjnym. Na ostateczny smak
i zapach redykoĴki ogromny wpĴyw majø równieū specyficzne umiejČtnoŋci baców opisane w pkt 3.5
i przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza opisana w pkt 5.1, która jest warunkiem utrzymania
tradycyjnego charakteru i wyjøtkowego smaku tego wyrobu.
Wytwarzanie redykoĴki byĴo nieodzownym elementem towarzyszøcym wypasowi owiec na Podhalu.
Ich wyjøtkowe ksztaĴty (opisane w pkt 3.2 i 5.2) wynikajø z faktu, ūe serek ten peĴniĴ funkcje
obrzČdowe (opisane w pkt 5.1) i byĴ prezentem ofiarowywanym – najczČŋciej dzieciom – przez
powracajøcych do domu po wielomiesiČcznym wypasie owiec baców. Jest to kolejny dowód na to,
ūe produkt ten jest typowy dla regionu Podhala i stanowi nierozerwalny element jego kultury.
OdesĴanie do publikacji specyfikacji
(art. 5 ust. 7 rozporzødzenia (WE) nr 510/2006)
http://www.bip.minrol.gov.pl/strona/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0
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