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КК ипър е малка по територия 
страна и в условията на един-
ния свободен пазар и либе-
рализацията на търговията 

трудно може да се конкурира с други 
селскостопански страни, които по раз-
лични причини произвеждат повече 
стоки с много по-малко разходи. Зато-
ва островната държава е амбицирана 
да се пребори за позиции на междуна-
родния пазар с качество, като за целта 
засилва промоцията и насърчаването 
на местните традиционни продукти. 
Част от усилията в тази насока е и съв-
местната битка на фермери, произво-
дители и държава за регистрирането 
на типични кипърски продукти като 
защитени наименования за произход 
или защитени географски указания в 
Европейския съюз. Така министърът на 
земеделието, развитието на селските 
райони и околната среда на Кипър, 
Никос Куялис, аргументира един от приоритети-
те в политиката на правителството за развитие 
на селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост през тази година. 

Кипърските специалитети
Първият традиционен кипърски хранителен 

продукт, одобрен със защитено географско 
указание съгласно регламента на ЕС, е локум от 
Героскипу (Loukoumi Geroskipou). Той получи 
европейската си маркировка през 2007 г., три 
години след влизането на Кипър в общото ев-
ропейско семейство. Сладкото изделие се про-
извежда от поколения в една фамилия в малкия 
югозападен кипърски град по традиционна 

семейна рецепта и в семейна фабрика от 1895 
г. досега. От същото време датира и производ-
ството на захаросани печени бадеми (Koufeta 
Amygdalou Geroskipou), също семеен бизнес, 
които бяха вписани със защитено географско 
указание през 2012 г. 

Последният (засега) защитен продукт е спе-
цифичната наденица „Pafi tiko Loukaniko” от Па-
фос. Брюксел я включи в списъка на защитените 
географски указания през октомври миналата 
година. Тя се прави от най-малко 100 години от 
поколения в едно семейство, като се използват 
изцяло местни продукти – мляно свинско месо, 
отлежало в червено сухо вино, с характерни за 
района подправки и изсушено под слънцето на 
западното крайбрежие на острова. 

Кипър защитава 
традиционните си 
храни
Стимулирането на 
производството и износа 
на качествени типични 
местни продукти е 
целенасочена държавна 
политика на острова

Земеделският 
министър на 
Кипър, Никос 
Куялис, е убеден, че 
традиционните 
кипърски храни и 
продукти могат 
да се преборят на 
международния 
пазар с 
качеството си и 
затова държавата 
се стреми 
да подкрепя 
местните 
производители
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Най-известният кипърски продукт с европей-
ски патент е сладкото вино командария – най-
старото вино в света, което се прави и досега, 
повече от 5000 години. То е първото и единстве-
но засега кипърско вино със защитено наиме-
нование за произход, което дава право то да се 
произвежда само в 14 села в строго определен 
географски район в областта около Лимасол, на 
южния склон на планината Тродос.

На различни етапи от пътя си към ЕС с кан-
дидатурите си за защитено наименование за 
произход или защитено географско указание в 
момента са десет традиционни кипърски селско-
стопански и хранителни продукти. Сред тях са 

прочутото кипърско козе сирене халуми, сладко 
от рози и розова вода от района на село Агрос 
– центъра на кипърското розопроизводство, 
специфични колбаси и месни деликатеси от ра-
йона на Пафос. 

В най-напреднал етап е досието на уникално-
то с вкуса си местно твърдо козе сирене халуми, 
което претендира за защитено наименование за 
произход в рамките на ЕС. 2016-а ще бъде годи-
ната на халуми и решението се очаква до края 
на юни, увери земеделският министър на Кипър 
Никос Куялис. Заявлението за регистрацията 
на двете наименования – “Χαλλουμι” (Halloimi), 
както се нарича сиренето от кипърските гърци, 
и “Hellim”, както е известен същият продукт в 
окупираните северни територии на острова, в 
т. нар. Севернокипърска турска република, бе 
подадено от Република Кипър през юли 2014 г., 
но бе публикувано в  Официалния вестник на 
ЕС една година по-късно, на 28 юли 2015 г., след 
личната намеса и съдействие на председателя 
на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Причина 
за забавянето станаха възникналите спорове 
между двете кипърски общности в етнически 
разделената от 42 години страна. Искането за 
регистрация, изпратено от Никозия, обхваща 
производителите от целия остров, от двете ки-
пърски общности, и предвижда защита на наи-
менованието на двата езика, гръцки и турски. 
Това предизвика остра реакция сред кипърските 
турски производители заради опасенията, че 
може да изгубят поминъка си.

Емблематичното за острова сирене е наци-
онална гордост на Кипър. То е най-типичният 
представител на автентичната кипърска кухня 
и се смята за един от символите на общото кул-
турно и гастрономическо наследство на Кипър, 
който свързва общностите, живеещи тук в про-
дължение на векове. Годишно в страната на гла-
ва от населението се потребяват по 8 кг халуми, 
което далеч изпреварва пазарното търсене на 
всички други местни и вносни сирена в Кипър. 
Традиционният продукт е и едно от основните 

експортни пера на страната. През 
миналата година зад граница зами-
наха над 13 000 тона халуми на стой-
ност над 100 млн. евро. Износът на 
хелим дава 25% от общия експорт 
на самообявилата се Севернокипър-
ска турска република и се изчислява 
на 30 млн. долара.

Най-голяма е групата на месните 
продукти, които кандидатстват за 
прием в клуба на най-добрите в ЕС. 
Още пет важни кипърски месни из-
делия, които в голяма степен дават 
вкуса на кипърската гастрономия, 
чакат решението на Европейската 
комисия. 

За по-голям интерес от европей-
ския потребител се бори също така 
традиционният за острова и попу-

лярен в кипърската национална кухня зеленчук 
колокаси  (известен в други страни като „таро“), 
претендирайки за признаването му със „защите-



Известното кипърско козе сирене халуми е на финала 
за регистрацията си със защитено наименование за 
произход в ЕС

Наденичката от Пафос заслужи регистрацията 
си като защитено географско указание с над 
стогодишна история на производство
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но наименование за произход“. Заявлението за 
това бе подадено пред ЕК през февруари мина-
лата година. Той се отглежда основно в района 
на село Сотира в област Фамагуста в югоизточ-
ния край на острова, затова при европейската 
регистрация ще носи неговото име – „Колокаси 
от Сотира“. 

Стимули за родното 
производство

Макар и много различни на вкус, всички тези 
продукти са в „пакет“. Всички те са свързани в 
целенасочено провежданата в Кипър нацио-
нална политика за запазване и стимулиране на 
родното производство, за неговата защита при 
силната международна конкуренция. 

Поставянето на традиционните местни проду-
кти под европейска защита ще даде конкурентни 
предимства на кипърските производители в 
страните от ЕС. То е и от огромно значение за 
възстановяването на селското стопанство и ико-
номиката на страната като цяло след кризата, в 
която Кипър изпадна през 2013 г. и от която запо-
чна да излиза през миналата година.  Усилията на 
правителството за придобиване на „европейска 
марка” за повече местни храни се оценяват като 
значим стимул и подкрепа за селскостопанско-
то производство и преработващата индустрия. 
Европейското защитено присъствие подобрява 
видимостта на изключителни кипърски тради-
ционни продукти на чуждите пазари, увеличава 
добавената им стойност в полза на местните про-
изводители и интегрира Кипър в картата на Евро-
па, подчертава министър Никос Куялис. 

За огромното значение, което правителство-
то придава на производството на тези хранител-
ни продукти, говори и фактът, че още 
преди да е дочакало окончателното 
европейско решение на халуми сага-
та, правителството в Никозия обяви 
мерки за подкрепа на бранша, за да 
се засили неговата конкурентоспосо-
бност. Производителите на сиренето, 
на козе и овче мляко ще получат 35 
млн. евро през следващите три го-
дини. Финансовата помощ трябва да 
помогне за увеличаване на броя на 
животните, за по-добри технологии 
за тяхното отглеждане и модернизи-
ране на фермите, за нарастване на 
доставките на мляко за халуми-ин-
дустрията. 

Амбициите на страната да защити 
качеството на своите характерни 
селскостопански продукти, да ги по-
пуляризира зад граница и да увеличи 
износа им ще бъдат подкрепени и с 
половината от средствата по програ-
мата за селските райони на острова 
в новия 7-годишен период, предвижда прави-
телството. Устойчивото развитие на селските 
райони чрез семейното земеделие, селското 
стопанство и хранително-вкусовата индустрия 

Локумът от Героскипу е сред най-популярните 
туристически сувенири от острова

Виното Командария 
– хилядолетна 

традиция, защитена 
днес с наименование 

за произход

бе обявено за “крайъгълен камък” в прилагането 
на Програмата за развитие на селските райони 
2014 - 2020г. в Кипър. 

Бранислава Бобанац, Никозия
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