Příloha č. 3 Nařízení Komise (EU) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Článek 1, odstavec 2

Dělené drůbeží maso
a) půlka: půlka trupu získaná podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře;
b) čtvrtka: přední nebo zadní čtvrtka vzniklá příčným řezem půlky;
c) neoddělené zadní čtvrtky: obě zadní čtvrtky vcelku, spojené částí hřbetu s biskupem nebo
bez něj;
d) prsa: prsní kost a žebra nebo jejich část, nacházející se po obou stranách této kosti, včetně
okolní svaloviny. Prsa mohou být celá nebo půlená;
e) stehno: pánevní končetina zahrnující kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou.
Řezy provedeny v kloubech;
f) stehno kuřete s částí hřbetu: hmotnost hřbetu může dosáhnout nejvýše 25 % hmotnosti
celého dílu;
g) horní stehno: stehenní kost, obalená svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;
h) spodní stehno: holenní a lýtková kost, obalené svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;
i) křídlo: kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. U křídel krůt mohou být pažní
kosti včetně svaloviny nebo vřetenní a loketní kosti včetně svaloviny uváděny do oběhu
odděleně. Hřebeny včetně zápěstních kůstek mohou nebo nemusí být odděleny. Řezy
provedeny v kloubech;
j) neoddělená křídla: obě křídla v jednom kuse, spojená částí hřbetu, která může dosáhnout
podílu nejvýše 45 % hmotnosti celého dílu;
k) prsní řízek: celá nebo půlená vykostěná prsní část, tj. bez hrudní kosti a žeber. Prsní řízek
krůty může být pouze z vnitřního hrudního svalu;
l) filety z prsou s klíční kostí: prsní filety bez kůže, pouze s klíční kostí a chrupavčitým hřbetem
hrudní kosti; hmotnost klíční kosti a chrupavky může dosáhnout nejvýše 3 % z celkové
hmotnosti tohoto dílu;
m) magret, maigret: filety z prsou kachen a hus podle bodu 3 tohoto článku, s kůží a
podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního;
n) u vykostěných krůtích stehen: horní stehna nebo spodní stehna, vykostěná, tj. bez
stehenní, holenní a lýtkové kosti, celá, nakrájená na kostičky nebo na plátky.
U produktů uvedených v písmenech e), g) a h) se slovy „řezy provedeny v kloubech“ rozumí
řezy provedené ve dvou přímkách ohraničujících klouby, jak je graficky znázorněno v příloze
II.
Produkty uvedené v písm. d) až k) mohou být v úpravě s kůží nebo bez ní. Skutečnost, že
produkty uvedené v písm. d) až j) nemají kůži nebo že produkty uvedené v písm. k) kůži mají,
musí být uvedena na označení ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/13/ES (1).

