Kratka tehnična dokumentacija Domači rum
(a) ime in kategorijo žgane pijače, vključno z geografsko označbo;
Domači rum z geografsko označbo je žgana pijača, proizvedena v Republiki Sloveniji.
(b) opis žgane pijače, vključno z glavnimi fizikalnimi, kemičnimi in/ali senzoričnimi
lastnostmi proizvoda in posebne značilnosti žgane pijače v primerjavi z ustrezno kategorijo;
Domači rum z geografsko označbo je žgana pijača, proizvedena v Republiki Sloveniji. Izdelana
je iz destilata, pridobljenega z destilacijo fermentiranega sirupa iz melase ali soka sladkornega
trsa, destiliranega do največ 96 vol. % alkohola. Aromatizirana z značilno aromo v skladu s
predpisom, ki ureja arome, in obarvana z barvili v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.
Profil arome:
Vonj in okus po punču, rahlo po vaniliji, vonj in okus morata biti harmonična, pookus prijetno
mehak, preoster vonj in okus sta posledica previsoke vsebnosti alkohola, lahko tudi aldehidov ter
višjih alkoholov
(c) opredelitev zadevnega geografskega območja;
Geografsko območe Republike Slovenije.
(d) opis metode pridobivanja žgane pijače oziroma opis pristnih in nespremenljivih
lokalnih metod;
Domači rum z geografsko označbo se izdeluje iz destilata fermentiranega sirupa iz melase ali
soka sladkornega trsa, destiliranega do največ 96 vol. % alkohola. Pijačo se aromatizira z
značilno aromo punča v skladu s predpisom, ki ureja arome, in obarvana z barvili v skladu s
predpisom, ki ureja aditive za živila.
Domači rum z geografsko označbo mora vsebovati najmanj 37,5 vol. % alkohola. Bti mora
značilno obarvan po karamelu
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(e) podrobnosti, ki potrjujejo povezavo z geografskim okoljem ali geografskim poreklom;
Slovenija je včasih bila del Avstro-Ogrske. Ker le ta ni imeli dostopa do kolonij v tropskih
območjih, so proizvajalci ruma sprva poskušal nadomestiti aromo sladkornega trsa oziroma
melase z mešanico arom in barvil. To žgano pijačo so imenovali Domači rum. Domači rum je
bilo nadomestilo, ki je postopno postala posebnost in nacionalna pijača, ki se v Republiki
Sloveniji največ proizvaja.. Danes je Domači rum proizveden destilata fermentiranega sirupa iz
melase ali soka sladkornega trsa v skladu s predpisi Evropske skupnosti, medtem ko je tipičen
okus Domačega ruma tisti, ki ga dajajo tradicionalno dodane arome.
Domači rum je prva žgana pijača, ki so jo začeli proizvajati v industrijskih žganjarnah že pred
prvo svetovno vojno . Največ se ga potroši pri pripravi tradicionalnih slaščic, kot so potica, krofi,
torte in druge slaščice.
V knjigi Spretna kuharica iz leta 1922 avtorica A. Turk podaja recepte za nekatere sladice z
dodatkom ruma kot so:
- rumov narastek
- rumov budin
- ter pijača z dodatkom ruma – Punš.
Priljubljen je tudi kot dodatek čaju ob mrzlih zimskih večerih. Pred bitkami so ga tudi delili
vojakom. Od tod tudi pregovor »rum za pogum«.
Po proizvodnji in količini je Domači rum žgana pijača, ki se jo največ proizvede in potroši.
(f) po potrebi kakršne koli zahteve Skupnosti in/ali nacionalnih in/ali regionalnih določb;
Geografsko označbo Domači rum lahko uporabljajo proizvajalci na podlagi poročila
preizkusnega laboratorija za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač,
določenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, da Domači rum ustreza vsem zahtevam iz
tehnične dokumentacije.
(g) ime in kontaktni naslov vlagatelja;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Slovenija
(h) katero koli dopolnilo h geografski označbi in/ali katero koli posebno pravilo o
označevanju v skladu z ustrezno tehnično dokumentacijo.
Poleg označb, ki jih določa predpis, ki ureja označevanje predpakiranih živil in predpis, ki ureja
žgane pijače morajo geografske označbe na etiketi vsebovati tudi kratico preskusnega
laboratorija, ki je opravil ugotavljanje skladnosti, in številko poročila o skladnosti. ter količino, za
katero je bilo izdano poročilo (neobvezno).

Pravilnik o geografski označbi Domači rum je objavljen v Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9.
2010 .

