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1. A BORKULTÚRÁRÓL ÁLTALÁBAN: 

1.1 A BOR DEFINICIÓJA 

A bor olyan erjesztett alkoholos ital, melyet a szőlő vagy szőlő must (teljes vagy részleges) 

fermentációjából nyerünk. A bor lehet fehér, rosé, vörös.   

A ”vino” (bor) kifejezés a szanszkrit ”vena” szóból ered, melynek a szótöve a ven (jelentése: 

szeretni, ebből alakult ki a Venusz szó is). A bor tehát, mindig is az élet és az öröm forrásának 

számított. 

A bor a Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőből nyerhető vagy ennek a Vitis egyéb fajtáival, mint 

a Vitis labrusca, a Vitis rupestris, stb. történő keresztezéséből. Olaszországban a bor termeléséhez 

kizárólag a Vitis vinifera fajtához tartozó szőlő használható fel. 

A szakértők jelentős része a bort ”energetizáló és kiegészítő táplálékként” határozza meg. 

Energetizáló, mert alkoholt és esetenként cukrot tartalmaz, melyek elégetése során kalória 

nyerhető; kiegészítő, mert önmagában nem elegendő a táplálkozási szükségletek kielégítésére. 

1.2 A KULTÚRA DEFINICIÓJA 

A kultúra szó a latin ”colere” szóból származik. Jelentése: termel, művel, ápol, gyakorol. 

A kultúra ismerete a nyugati történelem része. Ennek a kifejezésnek a használata a 

későbbiekben kiterjedt azokra a viselkedési formákra is, melyek megkövetelték az istenekkel való 

törődést: innen ered a ”kultusz”. 

A kultúra modern fogalma úgy értelmezhető, mint az alapvető ismeretek összessége, amely 

generációkról generációkra száll. Változatos összessége a viselkedésnek, a vallásnak, a 

magatartásnak, az értékrendnek, az eszményképnek, a szokásoknak. 

1.3 AHOL A KETTŐ TALÁLKOZOTT 

A bornak több ezeréves hagyománya van, hiszen évezredek óta több mint pusztán egy ital, 

mert egyúttal kulturális értékhordozó is. Mi is az a borkultúra? A borkultúra a szőlő- és 

bortermelés, valamint a borkereskedelem és a borfogyasztás időben egymásra rakodó 

hagyományainak rendszere, ami a természettől és az embertől ered. 

A bor, mint kulturális szimbólum erős gyökereket eresztett Európa szerte, szerepe az idők 

során változott, fontos tápanyagforrásból a táplálkozás és együttélés kulturális kiegészítőjévé 

válva. A szőlő termesztés művészete is fejlődött, de egy alapelv változatlan maradt: ez pedig az 

európai bor hagyományos prezentációja, mely a hangsúlyt a származásra, az örökségre és a 

borkultúrára helyezi. Következésképpen, a bort a gasztronómiával, a történelemmel, a helyi 

minőségi termékekkel és magas színvonalú közösségi helyekkel társítják. 

1.4 MIÉRT PONT AZ OLASZ BOR? 

Az olasz borok kb. 60%-a vörös (kis százalékban rozé) és a fennmaradó 40% fehérbor. Az 

olasz borok egyre több nemzetközi versenyt nyernek és immár úgy tartják számon, mint a világ 

legjobbjai.  

Fontos megemlíteni, hogy hozzávetőleg 700 féle különböző szőlőfajtából készítenek bort 

Olaszországban, ez összehasonlíthatatlanul nagyobb mennyiség, mint bármely más országban. A 

szőlő sokféleségén túl, fontos a terület változatossága is. Ha ugyanazt a tőkét más területre 

ültetik, még csak nem is messze a másik tőkétől, más bort lehet belőle nyerni. (Gondoljunk a 

nebbiolo szőlőre, melyből a Barolo készül és néhány kilométerrel távolabb már más bort ad, a 

Barbaresco-t).  

Ez, mint ismeretes, a különböző termőterületek egyedien eltérő talajösszetétele miatt van 

elsősorban. 



 

Igy a fogyasztónak rendkívül széles választási lehetősége van, mind a jellemzők, mind 

származás tekintetében.  

Az olasz bortermelés igen ősi hagyományokkal rendelkezik. Számos nagy boros dinasztia 

kínálja kiváló, páratlan minőségű borát, ötvözve a hagyományt a technológiával és modern 

értékrenddel. 

Azért fontos az aolasz borkulturát egy kicsit behatóbban tanulmányozni, mert különösen az 

utóbbi 40 év története sok esetben mintaként szolgálhat a kibontakozóban lévő minőségi, magyar 

borkulturának. Gondoljunk csak arra, hogy a 60-as években Olaszország nagy részén még 

majdnem kizárólag mennyiség központú volt a termelés, innen sikerült a mai kifejezetten 

minőségi benyomást keltő piacvezető országgá váltak, mindamellett, kifejezetten jelentős a 

folyóbor exportjuk is. 



 

2. A BOR TÖRTÉNETE:  

2.1. A bor egyetemes  története 

A bor története olyan régi, hogy már elvész a legendákban. Egy néhány legenda szerint a szőlő 

eredete a bibliai időkre is visszaszáll, azt állítva hogy a földi paradicsomban a tiltott gyümölcs az 

alma helyett szőlő volt... Mások arról mesélnek, hogy Noé miután feltalálta a bort, gondoskodott 

róla, hogy megmentse a szőlőtőkét a vízözöntől, a bárkán biztosítva neki védett helyet. Majd az 

Araraton kikötve a tőkét elültette és a szőlőből készült borbtól lerészegedett. 

A bibliai időktől elszakadva és a közelebbi múltat vizsgálva, sokan állítják, hogy a szőlőtőke 

Indiából származik és innen kb. 3000 évvel ezelőtt terjedt el előbb Ázsiában, majd ezt követően a 

mediterrán övezetben.  

Feltehetőleg a Vitis Vinifera, az a faj amelyből a modern borok nagy többsége készül, Kr.e. 

7.500 körül ismert volt a mai Örményország és Grúzia területén és a Muscat és a Syrah a világ 

legősibb szőlőfajtái. Azonban, ebben az időben még csak vadszőlőt használtak. Az első 

szőlőtermesztési kísérletek Kr.e. 3.000 körül történtek.  

 A nomád életmód felhagyása maga után vonta a mezőgazdaság megszületését. A Tigris és 

Eufrátesz vidéke ez a ”termékeny félhold” volt a gabona szülőanyja és a erjedési folyamatok 

kísérletezések laboratóriuma, melynek köszönhetjük a kenyeret, a sajtot és az eufórizáló italokat. 

A mezőgazdaság megszületésével a szőlő háziasítása is megkezdődött. 

Kr.e. 2500-ból származó egyes egyiptomi hieroglifák, már több borfajtát megkülönböztettek. 

Az antik Egyiptomban a borkészítés már annyira konszolidált gyakorlat volt, hogy Tutanchamon 

(1339 Kr.e.) sírjában eredet megjelöléssel, évjárattal, termelővel (az írást megelőző időszakból 

származó DOC) ellátott amfórákat találtak! Arról is vannak információk, hogy az egyiptomiak a 

szőlő ültetvényeket is bekapcsolták az öntözéses rendszerbe. 

A bor készítés gyakorlata Egyiptomból elterjedt a zsidók, az arabok, majd a görögök körében 

is. A zsidók vándorlásaik során vitték magukkal a szőlőt és terjesztették útjuk során. A görögök, 

akik hajózásaik során terjesztették borkultúrájukat, létrehozták a Dionysos kultuszt. 



 

3. A BOR OLASZ TÖRTÉNELMI VONATKOZÁSAI, A KERESZTÉNYSÉG 

HATÁSA A BORKULTURÁRA 

Az antik rómaiak körében csak Görögország meghódítása után kapott nagy jelentőséget a 

borkészítés. A kezdeti távolság tartás nagy szerelemmé vált, olyannyira, hogy Bacchus-t az 

Istenek közé emelték és a borkészítést a birodalom minden provinciájában előmozdították. Ezzel 

egyidejűleg, a mediterrán övezet szívében a szőlő megkezdte hódító útját Szicíliából indulva 

Európa felé. Először a Szabinok, majd az Etruszok körében terjedt el akik kiváló szőlőtermesztők 

és borkészítők voltak és kiterjesztették az ültetvényeket Campaniától egészen a Padán síkságig. A 

rómaiak leginkábbb az érlelt borokat kedvelték. Innen beszélhetünk a borkereskedelem 

kialakulásáról is. 

A bor a maga részéről hozzájárult a római birodalom megszületéséhez: a rómaiak ismerték a 

bor baktérium ölő hatását és szokás szerint vittek magukkal bort a hadjáratokra, a legionáriusok 

italaként. 

Plutharkos említette, hogy Cézár bort osztott szét a katonái között, hogy az azokat tizedelő 

betegséget leküzdjék. 

Római birodalom szerepe (i. E. II. században már megörökölt ültetvényeken folytatták az 

elődök kialakult szőlő kultúráját) 

-Az olasz borkultúra több gyökérből táplálkozott egészen a a történelmi idők kezdetén.  

- Görög uralom, mely időkre a mai napig visszanyúlik néhány borászati elnevezés pl: Vin 

Santo: trebbiano toscano (60%) és malvasia del Chianti (40%) - speciális szárítóhelyiségekben 

szárított (töppesztett) - szőlők házasításával születik ez az ősi, aranysárga, borostyánba hajló bor, 

mely az élénk, tartós és gyümölcsös aromákat és a kerek, bársonyos, édes ízeket aszalt 

gyümölcsök lágy illatával ötvözi. Ideális párosítás desszertekhez és sütemények (cantucci 

toscani) mellé. A sok legenda közül az egyik szerint a görög “Xantos” szóból ered, ami sárgát 

jelent, egy másik szerint Santorini szigetéről származik, ahol a “vino di Xanto” nevű bort 

termelték. A velencei kereskedők évszázadokon át kereskedtek ezzel a borral és a hasonló borok 

azonosítására a  “Vin Santi” megnevezést kezdték el használni. 

-Föníciaiak, kartágóiak,etruszkok, a saba - főtt must, görög eredetű 

A ”mosto cotto” Abruzzo tartomány elismerten hagyományos terméke, 23-25% cukor 

tartalmú igen érett szőlő préselésével készül, amit leszűrnek, majd a lét hagyományosan rézüstben 

megfőzik. Forrást követően a főzés lassú tűzön több órán keresztül folytatódik, amíg a folyadék 

az eredeti mennyiség negyed részére nem csökken.  A főzetet több hónapon át érlelik (gyakran 24 

hónapig is). Megjelenésében sűrű, lilás színnel, állaga hasonló, mint az olívaolajé, íze rendkívül 

édes. 

-Bacchus kultúra, Bacco (Bacchus) római mitológiai figura, a görög Dionysos megfelelője 

3.1 - APICIUS TEVÉKENYSÉGE  

Marcus Gavius Apicius (Kr.e.25-ben született) dúsgazgazdag római patrícius Augustus és 

Tiberius császárok alatt ”gasztronómiai szakértőként” szolgált. Személye már a kortársai számára 

is egyet jelentett a tékozló fényűzéssel és az ínyencséggel. Ismert volt mártásairól, extravagáns 

ételeiről, mint a flamingó, a fülemüle nyelv, stb. Úgy maradt fenn, hogy hatalmas vagyonát 

fényűző lakomákra pazarolta, majd miután rádöbbent, hogy vagyonának csak töredéke maradt 

meg és nem tudja eddigi életszínvonalát fenn tartani, megmérgezte magát. Az nevéhez fűződik az 

ókori világ legősibb ma is ismert szakácskönyve, amelyből képet kapunk a római császárkori 

háztartásról, étkezési szokásokról, sőt ezek pannóniai vonatkozásairól is. Van aki Apiciusnak 

tulajdonítja a libák tömését, azért, hogy a májuk nagyobb legyen.  

Apicius eredeti könyve az évszázadok során természetesen sokat változott, új receptekkel, étel 

leírásokkal gazdagodott. A végső formáját valamikor a Kr.u. IV. században nyerhette el. A 

szakácsköny ételeinek nagy többsége ma is gond nélkül elkészíthető. A Kr.u. I. században kiadott 

egyik legkorábbi szakácskönyv ugyancsak Marcus Gavius Apicius nevéhez fűződik: a könyv 



 

Apicius teljes receptgyűjteményét közli, külön fejezet foglalkozik Apiciussal, valamint korának 

történelmi hátterével.  

3.2 KERESZTÉNYSÉG SZEREPE 

A Kereszténység megszületése és a Római Birodalom ezt követő hanyatlása, sötét időszak 

kezdetét jelenti a bor számára. A barbár hordák betörésével, a folyamatos háborúzások és rabló 

hadjáratok következtében a gazdák a szőlőtermesztést elhanyagolták és inkább menedéket 

kerestek a kolostorokban. Ezt az űrt először a kolostorok és a zsidóság, majd a Keresztény 

Egyház töltötte be. A kolostorok, szerzetesrendek menekülteket fogadtak be és vastag, magas 

falaik mögött szőlőt is termesztettek, bor termeltek a vallási szertartásokhoz. A bor vérré vált és a 

kenyérrel együtt a lélek tápláléka lett. A kolostorok azon gazdák gyűjtőhelyei lettek, akik mást 

sem kívántak, csak hogy művelhessék a földet. Az abbáziák területe megnőtt és már nem csak 

morális hanem polgári központokká váltak. A szerzetesek és a zsidó közösségek már nem csak 

termelték a bort, hanem oktatták is a szőlőtermesztés és a bor készítés technikáját. A keresztény 

vallás terjedésével a bortermelés is egyre szélesebb körben terjed. A bor fogyasztás nem 

korlátozódott a vallási rítusokra, gyakran és szívesen fogyasztottak bort a szerzetesek is. Egy 

pápai dekrétum megtiltotta a bor féktelen ivását: ”a sok bor részegséget okoz és átmeneti 

élvezetet nyújt”. A bor lassan a püspökök ellenőrzése alá került, akik jól elzárva tartották a bort, 

amely lassan a gazdagság szimbólumává vált. Az egyház és a birodalom megkezdte az agrár 

normatívák szervezését. A kereszténység terjesztette a szőlőtermesztés és bortermelés kultúráját, 

azonban az iszlám vallás mediterrán övezetben történő terjedésével (800 és 1400 közötti 

időszakban) az elfoglalt területeken betiltották a szőlőtermesztést. Igy az elfoglalt területeken 

visszaesett a bortermelés. 

Egészen a Reneszánszig kell várni arra, hogy a bor új olvasatban visszakapja a nyugati 

kultúrában betöltött szerepét. A Reneszánsz lényege az emberközpontúság, visszatérés az antik 

értékekhez, az életöröm kifejezése. A XVI. századra igen megdrágította a bort a kivetett vám és 

ez visszavetette a bor kereskedelmet és fogyasztást. A XVII. században a bor vetélytársat kapott a 

megjelenő csokoládé, kávé, tea, a jobb minőségű sör megjelenésével, valamint a nagy városokba 

bevezetett jó minőségű ivóvízzel, mert mint ismeretes a korai időkben viz helyett is könnyű bort 

ittak az emberek, mivel tisztábbnak itélték mint a vizet.   

Az XVI.-XVII. század stagnálása után az 1700-as évek nagy fellendülést hoztak. A középkor 

során kialakult szőlőtermesztési és bortermelési technikák gyakorlatilag érintetlenül maradtak 

fenn a XVIII. századig, amikor is az előállitás már ”modern” jelleget ölt. Technológiai fellendülés 

bontakozott ki, amely jelentős változásokat hozott. A természettudományok fejlődésével a 

babonás tévhiten és alkímián alapuló borkezelési eljárások helyét valódi borkémiai ismeretek 

foglalták el. A minőségi változásokat jól segítette a kádárok kifinomultabb munkája, valamint a 

tény, hogy az üvegek erősebbekké és olcsóbbakká váltak, elterjedt a parafa dugó használata. 

Mindez hozzájárult a bor érleléséhez és annak könnyebb szállításához, ez viszont elősegítette a 

bor kereskedelmét. Ez köszönhető a minőség és az íz stabilizálásnak, valamint az üveg és a parafa 

dugó elterjedt használatának. A XVII századra a bortermelés ismét fellendült, de inkább 

mennyiségi termelés a jellemző, míg a XVIII. században a minőségi változás is jelentős. 

A XIX században az Amerikából érkező filoxéra kivédésére (mely az ültetvények nagy részét 

megtámadta) a bortermelők kénytelenek voltak ként használni, valamint amerikai alanyokra 

oltani a szőlővesszőket. A pusztítás oly mértékű volt, hogy a szőlő ültetvényeket szinte 

mindenhol újra kellett telepíteni. Ugyanakkor a  XIX. században szilárdul meg az a 

megkülönböztető és rendkívüli pozíció, amelyet a bor azóta is elfoglal a nyugati civilizációkban. 

A paraszti hagyomány mellett jeles tudósok dolgoznak azon, hogy minél jobb minőségű és 

finomabb bort állítsanak elő. A bor tudományos kutatások tárgya lesz, 1866-ban L. Pasteur az 

”Etudes sur le vin” című írásában azt állítja, hogy “a bor a legegészségesebb és higiénikusabb az 

összes ital közül”. 

Pasteur első tanulmányai óta kb. 150 év telt el és az idő nem cáfolta meg eddig: a mai napig 

nem izoláltak olyan, az emberre patogén anyagot, amely a borból származik. 



 

A XIX. században több olyan változás is történt, amely hatással volt a bortermelésre, mint a 

vasútvonalak gyors kiépülése, nagyüzemi borászatok megjelenése. 

A XX. Század során technológiai szempontból sokat tettek a bortermelésért, akkor is, ha a bor 

jellemzőit elsősorban a környezet határozza meg: a klíma, a talaj geológiai összetétele.  

A század első felében a hangsúly a mennyiségi termelésre helyeződik, a minőségi termeléssel 

szemben, megjelenik a borhamisítás. Érthető módon negatív hatást gyakorol a két világháború és 

a világgazdasági válság is a bortermelésre. Majd a második világháborút követően fellendül a 

gazdaság, megnő a kereslet. Ez ösztönzi a borászokat is a fejlődésre. Bevezetésre kerülnek azok a 

normatívák, (D.O.C. e D.O.C.G törvények) melyek a szőlőtermesztést és bortermelést 

szabályozzák (ellenőrzött eredet, termesztési területek meghatározása, stb.) és amelyek eltolják a 

hangsúlyt a minőségi termelés felé szemben a mennyiségi termeléssel. Egyre több kistermelő 

születik, akik szinte mániákus figyelmet szentelnek a területnek, a minőségnek és a hagyományos 

termelési technikáknak. Napjainkban az olasz borászati körképben több száz olyan termelő van, 

akik abszolút kifogástalan bort alkotnak, de hírnevük gyakran nem lépi át a régió határát. 



 

4. A MAGYAR BORKULTURÁRA GYAKOROLT OLASZ HATÁSOK 

TÖRTÉNELMI VONATKOZÁSAI 

Augustus császár uralkodásának idején Magyarország dunántúli területei  

Pannónia néven római provinciát alkottak. A szőlőtelepítést követően az itt termelt borok 

versenyre keltek az itáliai borokkal. A római kort idézi több bordűlő  

védő szentjének neve, pl. Szent Donát, Szent Márton. 

Ugyan jelentősen lecsökkent, de a római kor után is megmaradt a bor termelés 

Magyarországon. A honfoglalást követően fellendült a bortermelés, nőtt a szőlővel beültetett 

területek nagysága. A betelepülő szerzetesek sok újítást hoztak és honosítottak meg. A 

bortermelés Zsigmond király idejéig virágzott, majd hanyatlás következett be. Mátyás uralkodása 

idején azonban visszatért az aranykor.  

Olaszrizling, Olaszliszka, Szegilong (longobardokra utaló név végződés stb.)  

Tocai-Tokaj? A középkorban török uralom alá került a Szerémség is, az akkori  leghíresebb 

borvidékünk. Ennek köszönhetően a tokaji borok csillaga felívelt. A Szerémségből elmenekült 

gazdák a Tokaj-Hegyalján találtak új otthonra, ahol megszületett a tokaji aszú bor. 

Rendszerváltás után a borászat első joint venture-e egy magyar –olasz  cég volt. Európai 

Bortermelők Kft. Bátaapáti. 



 

5. KIS OLASZ “BORNYELVTAN”: ALAPVETŐ SZAVAK, KIEJTÉSEK, 

Az alapanyagtól kiindulva egészen a bor fogyasztásáig tekintsük át azokat a legfontosabb 

kifejezéseket, melyekkel egy borleírásban leggyakrabban találkozunk:  

Uva: (kiejtés: úva)- szőlő 

Általában borszőlőt értenek alatta, a csemege szőlőt „uva da tavola”-nak hivják.  

A szőlő, mint szőlő ültetvény olaszul „vigna” vagy „vignetto” (vinnya v. vinyetto) 

Coltivazione: (kiejtés: koltivacione)- termesztés, 

Vendemmia: (kiejtés: vendémmia)- szüretelés, 

Uva di bacca bianca, uva di bacca nera, uva bianca, uva rossa (kiejtés: uva di bacca 

bijanka, néra, uva bjanka, néra)- fehér szemű szőlő, fekete szemű szőlő, fehér szőlő, fekete szőlő,  

Vino (kiejtés: vino)- bor, 

vino bianco (kiejtés: vino bjánko)- fehér bor,  

vino rosso (kiejtés: vino rosszo)- vörös bor, 

invecchiamento (kiejtés: invekkiamento)- érés, 

serbatoio di accaio (kiejtés: szerbatojo di accsájo)- acél tartály (tank), 

botte di rovere (kiejtés: botte di róvere)- tölgyfa hordó, 

bottiglia (kiejtés: bottílja)- palack, 

A standard méret a 0,75 l-es palack, ezt követi az 1,5 l-es magnum, (olaszul mányum-nak ill. 

doppio mányumnak ejtjük) a 3 l-es dupla magnum. 

annata (kiejtés: annáta)- évjárat, 

imbottigliamento (kiejtés: imbottiljamento)- palackozás, 

tappo di sughero, tappo a vite (kiejtés: tappo di sugero, tappo a vite)- parafa dugó, csavar 

zár,  

A parafa dugó esetében a jó minőség mellett nagyon fontos a megfelelő hosszúság és 

tömörség. A csavaros kupak jól zár és könnyű eltávolítani, nem kell hozzá dugóhúzó. 

capsula (kiejtés: kapszula)- kapszula, (a palack nyakán található fólia, ami betakarja a dugót, 

ezt palack nyitásakor egy erre szolgáló kiskéssel el kell vágni mélyen a palack szájának pereme 

alatt)  

etichetta (kiejtés:etiketta)- címke, 

A cimkére kerülő adatokat törvény szabályozza. Kötelező és célszerű az alábbi adatok 

feltüntetése: márkanév, a bor kategóriája, űrtartalom, a szőlő fajtája, termőterület, évjárat, alkohol 

tartalom, cukor tartalom, termelő neve, kéntartalom mennyisége. Feltüntethető továbbá a 

fogyasztási ajánlás, termőhely ismertetése. 

bicchiere di cristallo (kiejtés: bikkiere di krisztallo)- kristály pohár, 

A boros pohár készülhet üvegből, vagy kristályból. A csiszolt poharak hátránya, hogy nem 

látszik jól a bor színe, lefolyása, ezért borkóstoláshoz érdemes csiszolatlan és átlátszó poharat 

használni. A pohár mérete is fontos, ne legyen se túl nagy, se túl kicsi. A vörös borhoz nagyobb, a 

fehér borokhoz kisebb poharat használjunk. 

cavatappo (kiejtés: kavatappo)- dugóhúzó 

A dugóhúzó sokféle lehet, egyszerű, vagy igazi gépezet, lehet formatervezett. Anyaga 

általában acél, a fogó része lehet fából, vagy csontból. A sommelier-k által használt dugóhúzón 

dupla támasztó fogazat található, mely megkönnyíti a dugó kihúzását, valamint egy kapszula 

vágó kés. 

decanter (kiejtés: dekanter)- dekantáló, 

A dekantálás egyik funkciója a bor és az üledék elválasztása. A bort úgy kell lassan átönteni, 

hogy az üledék a palackban maradjon. A másik funkció a levegőztetése, szellőztetése. A 

szellőztetés során a bor általában selymessé, bársonyossá válik. 

avvinare i bicchieri (avvináre i bikkieri)- a poharak borral történő kiöblitése a bor 

felszolgálása előtt. Ezt sok olaszországi, jó szinvonalú étteremben megfigyelhetjük a vörös 

borfelszolgálás előkészitése képpen. Oly módon, hogy a dekantáláshoz már kiöntött kis 



 

mennyiségű bort az egyik pohárból a másikba öntik át, „kiöblitve” a poharakat annak érdekében, 

hogy semmilyen vizkő, mosószer maradék, idegen szag ne befolyásolhassa negativan a bor 

élvezeti értékét.    

Temperatura (kiejtés: temperatúra): a borok élvezetét jelentősen befolyásolja a hőmérséklet. 

A vörös és testes borokat magasabb (altalában 16-18 celsius) hőfokon kínáljuk, a fehér száraz 

borokat alacsonyabb hőfokon (általában 12-14celsius).  

temperamento di consumo (kiejtés: temperamento di konszumo)- fogyasztási hőmérséklet,  

termometro del vino (kiejtés: termómetro del vino)- bor hőmérő 

abbinamento cibo e vino (kiejtés: abbinamento csibo e vino)- bor és étel párosítása, 

servizio del vino (kiejtés: szervicio del vino)- bor szervírozása, felszolgálása 



 

6. AZ OLASZ BORTÖRVÉNY ALAPJAI 

6.1 EREDETVÉDELEM, ALAPKATEGÓRIÁK.  

Alapszinten a hétköznapi borkedvelőnek is érdemes tisztában lenni az alapkategóriákkal, 

nevekkel, mert ha nem vagyunk vagy nem látszunk járatosnak a témában egy két ravasz éttermes 

kihasználhatja tudatlaségunkat és drága borként ad nekünk el kevésbá értékeset, csupán mert 

hasonlit a neve. Álljon itt erre egy példa. A Vino Nobile di Montepulciano, az egyik legnagyobb 

presztizzsel rendelkező eredett védett területe Toszkánának, ahogy a neve is mutatja 

Montepulciano nevő városkáról kapta a nevét, szőlőfajtáját tekintve ugyanúgy sangiovese, mint a 

Brunello di Montalcino, vagy a Chianti. A bortörvény szerint hasonlóan szigorú előirások szerint 

készül mint a Brunello, vagy más nagy történelmi múlttal rendelkező vörösbor. Abbruzzo nevű 

tartományban viszont termelnek egy szőlőfajtát, melynek a neve Montepulciano d’Abruzzo, 

viszont ebből egy könnyebb, hosszú érlelést nem kivánó, viszonylag olcsóbb bort készitenek. A 

gyanútlan és képzetlen borvásárlót könnyen zavarba hozhatják a rámenős kereskedők, akik a 

névazonosságot kihasználva jóval drágábban adják az abruzzói bort, mint amennyibe az 

valójában kerül.   

6.1.1 Vini da tavola – asztali borok 

Ezek a borok engedélyezett szőlőfajtából készülnek, nincsenek megkötések a borok 

előállitására vonatkozólag, általában ezek egyszerű borok. A cimkén nem kötelező feltüntetni a 

szőlőfajtát(kat), sem az évjáratot. Ugyanakkor nem a silány minőségű bor szinonimája, csak 

egyszerűen nincsen semmi komolyabb törvényi előirás, ami a  bor előállitására vonatkoznék. 

6.1.2 Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) Jellemző földrajzi eredettel megjelölt 

borok 

Olyan borok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek asztali borok, általános földrajzi 

megnevezéssel kerülnek forgalomba, ami azt jelenti hogy egy bizonyos borvidékről vagy abból a 

tartományból származik a szőlő, amely a cimkén szerepel. Pl: IGT Sicilia, azt jelenti, hogy a bor 

szőlője csak szicíliai lehet, vagy IGT Toscana, akkor pedig a szőlőnek toscanából kell 

származnia, de nem szükségszerűen Chiantiból vagy Montalcinóból (ezek fontos, ismert 

borvidékek Toszkánán belül) Az IGT boroknál általában már feltüntetik a szőlőfajtákat, és az 

évjáratot, de nem kötelező. Ezek a borok egy fokkal minőségibbek, az előbb részletezett “vino da 

tavola” kategória borainál.  

Ezen két előbb tárgyalt kategóriánál, meg kell jegyezni az úgy nevezett „Super Tuscan” 

kategória létrehozását, amely borok ma kifejezetten különleges boroknak számítanak. Ezt a 

kategóriát, egy nem az olasz bortörvény által szabályozott rend szerint hozták létre az amerikai 

újságírásban. Olyan borokat sorolnak ebbe az újságirói kategóriába, amelyek kifejezetten 

minőségi, kiváló borok, de a szőlőfajtájuk nem engedélyezett a helyi szőlőfajták között. Pl: 

Bolgheriben a Sassicaia birtokról származó bor először csak cabarnet sauvignonból állt. Incisa 

márki kisérletezett először a hatvanas évek végén a francia szőlőfajtával, ami akkor a helyi 

termelők között majdnem hogy eretnekségnek tűnt. A bor viszont olyan jól sikerült, hogy a mai 

napig is termelik, az egész ország dicsőségére, már többen próbálták hamisítani is. Többek között 

ez volt Ronald Regan kedvenc bora is. 

6.1.3 Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)  ellenőrzött földrajzi 

elnevezésű borok  

Ezek a borok olyan termőterületről származnak, amely kifejezetten jó minőségű borvidéknek 

számit, az innen származó bor csak arról a területről származhat a törvény szerint. Ezen túl  a 

borokat forgalomba hozatal előtt alávetik kémiai, fizikai és érzékszervi (organoleptikai) 



 

vizsgálatoknak, amelyek után megkapja a bor a forgalomba hozatali engedélyt. Az első olasz bor 

amely megkapta DOC a minősítés, a Marsala (Szicilia) volt 1963-ban. 

6.1.4 Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) Garantált és 

ellenőrzött földrajzi elnevezésű borok 

Csak azok a borok kaphatják meg a DOCG minősítést, amelyek már legalább 5 éve a DOC 

kategóriába tartoznak, hazai és nemzetközi szinten is elismerést vívtak ki. A DOCG boroknak is 

meg kell feleni egy fizikai, kémiai és organoleptikai vizsgálatnak, amely során a törvény által 

előirt paramétereket teljesiteniük kell. Ezen túl minden egyes tétel palackozásánál ezek a 

vizsgálatok megismételendők, nem elégséges azokat csak az első palackozás esetében elvégezni.  

6.1.5 DOCG borok között a termelők megkülönböztethetnek még "Classico", "Riserva" 

vagy "Superiore" minőségű borokat. 

A "Classico" egy DOCG vagy DOC területen belüli szűkebb, történetileg magasabb rendű, 

nagyobb múlttal rendelkező termőterület. Pl: Chianti DOC terület az utóbbi 30 évben terjesztették 

ki a mai terület nagyságára eredetileg csak a Chianti Classico terület vehetett részt a termelésben. 

A kereslet növekedése kényszerítette a termelőket további területek bevonására, igy az eredetit a 

“classico” megjelöléssel különböztetik meg a másodlagosan kijelölt területektől. 

Riserva: a bortörvényben leírtnál hosszabb érlelési idővel rendelkező borok 

Superiore: a törvényben szereplő előíráshoz képest magasabb alkoholtartalommal rendelkező 

borok 

6.2 OLASZ BORKULTÚRA JELENE 

A kezdetektől kb. 2000 év telt el és napjainkra Olaszország vezető borhatalommá vált, aki a 

Föld össztermelését tekintve az 1/5-rész termelést tudhatja a magáénak. (2005-ös adat)  

2008-ban megelőzte Franciaországot, így Olaszország lett a világ legnagyobb bortermelője évi 

6 milliárd literrel. A bor nagyon népszerű Olaszországban, minden tartományban folyik 

bortermelés. Olaszország vezet az egy főre jutó borfogyasztásban is, ami 59 liter fejenként 

évente. Összehasonlításként a magyar adat 30 liter/ fő. Minden olasz a születése pillanatában 

Enotria (az olasz félsziget antik neve) állampolgára és a bor természetes barátja lesz. A bor 

barátjának lenni nem szenvedélyt, hanem művészetet jelent.  

A borkereskedelemben és borpromócióban is élen járnak sommelier képzésük nagyon alapos 

sok rétű, több éves tanulmánynak, felsőfokú iskolának felel meg  az, aki a három fokozatú 

képzésből mindhármat teljesiti. Ezt egyébként egy arany tasse d’vin (kóstoló csésze franciául) 

kitűző is jelzi az adott sommelier-n, ilyen kitűzője nincs mindenkinek!  

A borvásárok szervezésében is kiemelkedőt alkottak, erre az egyik legjobb példa a Vinitaly 

Veronában, ahol minden éveben „közelharc” folyik a termelők között a kiállitási helyekért, mivel 

a világ legnagyobb alapterülető és leginkább látogatott, évente megrendezésre kerülő bor-szakmai 

kiállitása. 

6.2.1 Borvidéki áttekintés, jellemző szőlőfajták, főbb ételek, étel és borpárositások:  

Olasz borkultúra mint fogalom nem igazán létezik önmagában, egy kicsit olyan ez, mint az 

olasz emberek. Nagyrészük nem olasznak, hanem venetóinak, toszkánnak, ligúrnak, szicíliainak 

vallja magát. Ez a tartományi jelleg visszatükröződik a gasztronómiában és a borokban is, ami 

náluk összetartozó fogalom, egyik sem létezik a másik nélkül. Saját szavuk is van erre: 

enogastronomia. 

Valle d’Aosta: 

Az első dokumentum, amely szőlőről és szőlőültetvényekről szól, 515-ből származik. Az 

1200-as évekig a borászat a kolostorokban folyt a gótok, longobardok, frankok uralma alatt is. De 



 

az igazi áttörés a XVI. századra tehető. Az ezt követő századokban feltűnnek és megerősödnek a 

Chamvabe, a Morgex, az Arvier borok. A XIX. század második felében a filoxéra a nagy 

türelemmel kialakított ültetvényeket tönkreteszi. Ha a pusztítás nem is teljes körű, néhány 

szőlőfaj elvesztésével jár, mint az antik ”muscatel de Saint-Denis”. 

Valle d’Aosta kis hegyi tartomány (3264 km
2
), északon Svájc, nyugaton Franciaország 

határolja. Tipikus gleccser völgy. Egyetlen jelentős folyója a Dora Baltea, mely a Mont Blanc-

ban ered. Klímája tipikusan kontinentális, hosszú, hideg tél jellemzi, a rövid nyár során a 

hőmérséklet igen magas. A hőmérséklet területenkén változik, hiszen több mint 4000 m 

szintkülönbség is van a Bassa Valle (Mély Völgy) és az Alta Valle (Magas Völgy) között. A 

szőlő termesztés a Dora Baltea völgyében folyik mintegy 80 km hosszan. A tartományban 

megtermelt borok nagy része a tartományon belül kerül elfogyasztásra a helyi hagyományos 

ételek kísérőjeként. 

A tartomány jellemző szőlőfajtái a moscato bianco, prié blanc, nebbiolo, gamay. 

Valle d’Aosta-ban olaj helyett gyakran a vajat részesítik előnyben, tészták helyett levest 

fogyasztanak, az étkezések bőségesek Sajtjaik közül ismert a Fontina, melyet szívesen használnak 

szinte bármely étel elkészítésénél, mint a „funghi porcini su vellutata di fontina” (vargánya 

fontina köntösben), melyet jól kísér a Chamvabe Moscato vagy a Nus Malvoisie, valamint híres a 

Valle d’Aosta-i fondü. Különlegességnek számít a vajban sült rántott borjúszelet, gyakran 

fogyasztanak vadhúst, pl. ”capriolo alla valdostana” (őz valdostai módon) 

 A Chambave Rouge megfelelő választás a fondü, a ”bollito misto” (vegyes főtt hús), a” trippa 

alla savoiarda” (pacal savoiai módra) mellé.  

A Chambave Moscato nem csak a rákkal és hallal készült fogások, hanem a száraz 

cukrászsütemények megfelelő kísérője is. 

A Chambave Moscato Passito (töppesztett) nagyszerűen kiegészíti a sajtokat, desszerteket és a 

libamájat. 

A Blanc de Morgex et de La Salle, mely Európa legmagasabban fekvő szőlőültetvényeiről 

származik,  ideális aperitifként, könnyebb előételek, hal alapú fogások pl. hegyi pisztráng mellé, 

és jól kíséri a vegyes sajt és felvágott tálakat. 

Piemonte: 

Feltétlenül  a görögök voltak az elsők, akik minőségi bort hoztak erre a területre, lerakodva a 

teli amfórákat a kikötőkben. A Római Birodalom bukása után és a barbár inváziók alatt is igen 

hatékony bortelmelés folyt, amely 1000 körül tovább erősödött. Ekkor már létezett a Nebbiolo 

fajta. Az 1500-as években már több írásos emlék is foglalkozott a tartomány borászatával. XIV. 

Lajos, a Nap Király kiválónak tartotta a Piemonte-i sajtokat és borokat. A XVIII. században 

megújul a borászat és a szőlőültetvények véglegesen áttelepülnek a dombokra. A világos és édes 

borok helyett a mai borok elődjeit kezdték termelni, mint pl. a Barolo. A XIX. században a 

peronoszpóra éa a filoxéra több tíz éves mély krízist okoz a tartományban. Napjainkban Piemonte 

az egyik legnagyobb bortermelő vidék Olaszországban. 

Piemonte tartomány északon Svájccal, észak-nyugaton Valle d’Aosta tartománnyal, nyugaton 

Franciaországgal határos, délről Emilia-Romagna tartomány, keletről Lombardi tartomány 

határolja. Klímája kontinentális, hosszú hideg tél és meleg párás nyár jellemzi. A területek 26%-a 

síkság, 30%-a dombos, míg 44%-a hegyvidéki terület. A Monferrato- és Langhe-Dombság 

kifejezetten alkalmas terület a szőlőtermesztéshez, átlagos kb. 500 méteres magasságával. A 

szőlőtermesztés 93%-ban a dombokon folyik. A Pó és a Ticino folyók kivételével a tartomány 

folyói kis vízhozamúak. Nagy tava a Lago Maggiore. A tartományban 58 000 ha szőlőültetvény 

található és hozzávetőleg 35 000 szőlészet. A borok túlnyomó része D.O.C. vagy D.O.C.G. 

Nagyrészt a barberea (pl. Barbera d’Alba) dolcetto (pl. Dolcetto d’Asti) nebbiolo (pl. Barolo, 

Barbaresco, Nebbiolo d’Alba) termesztése jellemző a kék szőlők közül, míg a fehér szőlőt a 

moscato bianco és a cortese képviselik. 

Piemonte rendkívül gazdag gastronómiai kultúrával rendelkezik. Igaz, valamelyest befolyást 

gyakorolt a francia konyha, de sikerült megőrizni az összetéveszthetetlen eredetiséget. Alapvető 



 

élelmiszerek a rizs, vaj, sajtok, szarvasgomba. A rizsfogyasztás visszaszorult az elmúlt években, 

az egyszerű ételek helyét átvette a kifinomult étkezés. A tartományra jellemző és igen keresett 

termék az Alba-i szarvasgomba, ezt követi a vargánya. Az előételek között megtaláljuk a töltött 

hagymát, a friss szalámit amelyhez Barolo, vagy Barbaresco bort is kevernek. A vegyes 

felvágottakból álló előétel mellé Dolcetto bort kínálnak. Tészták közül a legismertebb az 

”agnolotti del plin” (töltött tészta). A Barbaresco kiválóan illik a választékosan elkészített vörös 

húsos ételekhez és vadhúsokhoz, a Barolo tökéletesen párosítható a roston sült vörös húsokkal, a 

szarvasgombás ételekkel. A szarvasgombát gyakran és sok féle étel elkészítésénél használják. 

Kedvelt a borban párolt marhasült, melyhez kiválóan illik a Barolo, valamint szívesen 

fogyasztanak csirkét több féle változatban, töltve, roston sütve, stb. A Gattinara a rizottók kiváló 

kísérője. A grillezett vagy roston sült halakhoz, mint a ”coda di rospo alle olive” (ördöghal 

olívabogyóval) jól illik a Cortese di Gavi. Az helyi érlelt sajtok bora a Lessona (85% nebbiolo, 

15% vespolina vagy uva rara) Az édességek közül meg kell említeni a (mogyoró tortát) ”torta di 

nocciole” a ”torta di limone” (citrom tortát), a ”marrons glacé” (glasszált gesztenyét) melyek 

mellé remek választás a Moscato d’Asti. 

De a gyümölcsökből készült édességek elkészítésnél is szívesen használnak borokat, mint 

Barolo a vörösboros sült körtéhez, az Asti Spumante a sárgadinnyéhez. Az édességeket, mint a 

torták, krémes sütemények, hagyományosan az Asti Spumante kíséri. 

Lombardia: 

Lombard földön a szőlőtermesztés már a történelem előtti korban megjelent. A valós 

szőlőtermesztés, a Vitis vinifera termesztése Kr.e.VI.VII. századra vezethető vissza. A római 

fennhatóság idején a szőlőkultúra fejlődött az új technikáknak köszönhetően, lerakva a híres 

borok alapjait. Virgilius és Catullus dícsérték a sirmione-i borokat. Csak a kolostori földművelés 

fejlődésének köszönhetően kap újult erőre a szőlő a késő középkorban. Ekkor a bor még 

savanykás, kemény és nehéz tárolni. Minőségi javulást a francia borászati technológia 

megismerése hoz a XVI. század végén. További minőségi javulás tapasztalható a XVIII. 

században. Ennek a minőségi javulásnak vet véget az Amerikából érkező betegségek hármasa 

(lisztharmat, filoxéra, peronospora). Az ún. filoxéra utáni időszak alatt gyökeresen átalakul a 

környezet és megváltozik a szőlő elterjedése ebben a tartományban.  

Lombardia kiterjedt és jelentős borászati tartomány (23 859 km
2
), északon Svájccal, nyugaton 

Piemonte tartománnyal, délen Emilia-Romagna, keleten Trentino-Alto-Adige és Veneto 

tartományokkal határos. Lombardia 40%-a hegyvidék és 47%-a síkság, folyói nagyrészt a Pó 

folyóba ömlenek. Lombardia Olaszország tavakban leggazdagabb tartománya. (ismertebb tavai: 

Como, Iseo, Garda, Maggiore, Lugano). A klíma mérsékelten kontinentális, de a völgyek alakja 

és mélysége, a domborzati különbség jelentős helyi eltéréseket okoz. A Lombard 

szőlőültetvények 58%-a kék szőlő, 42%-a fehér. Legjelentősebb szőlő fajták: a nebbiolo, (amely 

kizárólag Valtellina-ban ad kiváló eredményeket, természetesen Piemonte és Valle d’Aosta 

kivételével), a pinot nero az Oltrepo Pavese területén, valamint a chardonnay és a pinot bianco 

Franciacorta területén. Megtalálható többek között a trebbiano, a pinot bianco, a riesling, 

valamint a barbera, franconi (kékfrankos!) vespolina, merlot, cabernet. Az Oltrepo Pavese 

rendkívüli termő kapacitással rendelkezik, a lombard borok 70%-a innen származik. Egy földrajzi 

elnevezés alatt a bor fajták széles skálája megtalálható, a vörös boroktól kezdve, az édes habzó 

borokon át a fehér száraz, illetve fehér muskotályos borkig bezárólag, valamint egy minősített 

pezsgő gyártással. Itt kell kiemelni Franciacorta területét, amely csodálatos szőlészeti sziget, 900 

ha dombvidéki területtel. Mikroklímája ideális a chardonnay, a pinot bianco és nero műveléséhez. 

Lombardia gasztronómiája eléggé összetett, sokszínűsége miatt nem könnyű meghatározni. Az 

előételek nagyrészét a különféle felvágottak képezik. Ezek közül igen kedvelt a Cremona-i vagy a 

Mantova-i szalámi, valamint a ”bresaola della Valtellina”, melyek mellé illik pl. a Lambrusco 

Mantovano. Klasszikus milánói első fogás a ”risotto allo zafferano” (sáfrányos rizottó) emellett 

igen sok rizs alapú specialitás létezik tartomány szerte. A rizottó összetevőinek függvényében 

fogyasztható mellé Capriano del Colle, Lugana, San Colombano. A levesek és tészta ételek 



 

jelentős része lével, mártással, illetve hússal készül. (a nemes roston sütl húsokhoz illik a 

Cellatica). Kiemelkedő helyet foglal el a puliszka, pl. ”coniglio con la polenta” (nyúl puliszkával, 

mellé illik a Valcalepio Rosso). Vegyesen fogyasztanak sertést, marhát, bárányt, fehérhúsokat 

(amelyet jól kísér a Franciacorta rosé, vagy a Valcalepio), vadhúst (pl. a roston sült fácán, amihez 

illik a Valtellina Superore) és mivel a tartomány igen gazdag tavakban a hal sem hiányozhat a 

tányérról. A Spumante di Franciacorta elsősorban aperitifként kiváló, de igen jó kísérője főleg a 

halból és tenger gyümölcseiből készült teljes menüsoroknak. Lombardia sajt feldolgozása igen 

jelentős, nemzetközi hírű sajtja a Grana Padano. (Lágy sajtokhoz jól illik a Lugana, míg a Grana 

Padano kísérője lehet a Valtellino és a Botticino).  Az édességek sorában közismert a 

”panettone”.  

Trentino: 

Trentino egy autonóm tartomány, Olaszország legészakibb tartománya, tipikusan magas hegyi 

hőmérséklettel, nagy hegyvonulattal, mely kivédi a hideg északi szelet. A tartományt az Adige 

folyó szeli át. Ásatásokból tudjuk, hogy már Kr.e. 2000-ben is ismerték a bort az itt élők. A római 

kor új és hatékony termesztési technikát hozott. Igazolt, hogy Augustus kedvelte a Rethico bort és 

Plinio elismerően beszélt a trentinoi borokról. Domiziano Kr.u. 92-ben megtiltotta az északi 

provinciáknak a bortermelést, ezért Trentino-Alto-Adige kénytelen volt észak felé kiterjeszteni 

bor kereskedelmét, nem kis sikerrel. A középkorban folytatódott a bortermelés, köszönhetően a 

szerzetesrendeknek. 720-tól a folyamatos ellátás érdekében a bajorok és svábok jelentős 

területeket vásároltak a tartományban, amelyek a napóleoni időkig, azaz a XVIII. század végéig 

maradnak tulajdonukban. A XVIII. század végén és a XIX. század elején itt is megjelennek a 

szőlőt súlytó betegségek.  

Trentino (6207 km
2
) teljes egészében alpesi vidék, melyet az Adige völgye szel ketté. Az 

Adige folyó Trentino-ban a legjelentősebb folyó, hosszát tekintve pedig Olaszország második 

folyója. A klíma zónánként igen változó, a magasság és a napsütés függvényében. A szőlő 

termesztés szempontjából a tartomány klímája így osztható fel: északon a klíma határozottan 

alpesi, az Adige völgyében szubkontinentális, egy kissé délebbre, a tavak völgyében mediterrán, 

ahol még olívabogyó és citromtermesztés is folyik. A Trentino-i bortermelést határozottan nem a 

mennyiség jellemzi, hanem a minőség.. A borok több mint 2/3-a D.O.C., ami jóval az országos 

átlag feletti. A leginkább termesztett kék fajta a schiava és ennek több variánsa, míg a fehér szőlő 

több mint 50%-a chardonnay, amelynek jelentős részét a Spumante Trento gyártásához 

használják fel. A szőlő termesztés szíve az Adige völgye, itt a legelterjedtebb szőlő fajták a 

schiava, riesling, chardonnay, cabernet, pino nero és merlot. 

A Trentino-i konyha megsínylette az olasz-velencei hagyomány örökségét. Specialitásnak 

számít a puliszka, amely az elmúlt századok nyomorúsága idején a fő élelemforrást jelentette. 

Természetesen ma már sok féleképpen tálalják, tejben főzve, húsos mártással, szalámival, 

kolbásszal. Előételekben gyakran szerepet kap a bab, amit nagyrészt hússal tálalnak. Tészták 

közül igen kedvelt a ”ravioli trentini”, (roston sült hússal töltött tészta batyú), valamint a 

”casoncei”, (spenóttal, túróval töltött és kisütött tészta). Főételként kedveltek a különféle módon 

készített húsgombócok, a töltött csirke. Jelentős a vadhús fogyasztás és jelen van a hal is a 

tartományi gasztronómiában, mint pl. az angolna. A vörös húsok és a vad húsok mellé kiváló a 

vörös Teroldego Rotaliano, mint ahogy az érlelt sajtokat is jól kíséri. Sajt specialitás a ”puzzone 

di Moena”, amely egy félkemény sajt, valamint a ”Grana Padano del Trentino”. Felvágottak és 

friss sajtok bora a Valdadige-Etschaler. Az édességek kivétel nélkül igen ízletesek, visszatérő 

összetevők a mandula, méz, mazsola, a ”torta di pane nero” (fekete kenyér torta) elkészítéséhez a 

mazsolán, fahéjon kívül fehér bort is használnak az ízesítéshez. Az édességekhez remekül illik a 

Moscato Dolce. 

Alto Adige: 

Alto Adige ez kis tartomány (7400 km
2
), melynek teljes területe hegyvidéki, az Adige folyó 

magas medencéjében fekszik. Északon Svájccal, észak-keleten Ausztriával, délen Veneto és 



 

Lombardia tartománnyokkal határos. A terület 15%-a alpesi és terméketlen, 70%-ban erdők és 

legelők borítják és csak a fennmaradó 15% művelhető kiváló minőségi eredménnyekkel. Az 

Adige folyó gyakorlatilag átszeli az egész tartományt és felső folyásával alakítja az Adige 

völgyet. Meszes és pórusos talaja amely könnyű és víz áteresztő, a boroknak frisseséget és 

alacsony tanin tartalmat biztosít, míg az erős hőingadozás gazdagítja az átlagon felülien elegáns 

illóanyag tartalmat. A klíma ugyan tipikusan hegyvidéki, de éppen a hegyeknek köszönhetően, 

amelyek védőgátat képeznek a hideg széllel szemben, a klíma az év bizonyos szakában  enyhe. 

Ez a picike tartomány igazán nagy borok hazája. Mindösszesen 4800 ha-on a D.O.C. borok 

termelésében első helyen áll Olaszországban a 95%-os rátával. A legjelentősebb szőlő fajták 

között találjuk a schiava-t, traminer aromatico-t. A kék szőlő fajták közül a schiava 60%-ot 

képvisel. A belőle készült vörös borokat a tartományon kívül alig ismerik, viszont a helyi lakosok 

rendkívül kedvelik. Ugyanez nem mondható el a traminer aromatico-ról, amely Termeno-ból 

származik, hiszen már 1349-ben könyvben tesznek róla említést. A chardonnay és a pinot bianco 

elterjedtségét a Trentino-i spumante gyártásnak köszönheti, amely az országban az egyik 

legjelentősebb. Alto Adige-ben a hagyományos konyha úgy száz évvel ezelőtt igen zsíros és 

nehéz volt, köszönhetően a német-tirol örökségnek. Ma már könnyedebb és kifinomultabb, 

jobban megfelel a modern élet követelményeinek. A tartományban jelentős a marha tenyésztés, a 

hús és tejtermelés, a gyümölcs (alma, körte, cseresznye, szilva) termesztés. Alapvető a helyi 

konyhában gyakran szereplő burgonya termesztése és a gombákat is gyakorlatilag egész éven 

keresztül szedik. A helyi étkezésben kevés az előétel, elsősorban hússal és rizzsel töltött 

zöldségfélékből ”hirn-profesen” áll, igen híres a ”speck”, (borókafával füstölt, borókával, borssal 

fokhagymával fűszerezett érlet sonka). A felvágott alapú előételekhez, grillezett fehér húsokhoz 

remekül illik a vörös Caldaro. Első fogásként szívesen fogyasztanak leveseket ”gulaschsuppe”, 

”terlaner weinsuppe” ez utóbbi fahéjjal ízesített borleves). Főfogásként kedvelt a ”grostl”, 

(kockázott hús burgonyával és fűszerekkel, és a virsli mindenféle változata, mint ahogyan a 

pisztrángot is bármilyen változatban fogyasztják. Tipikus köretek a tarkabab és a 

savanyúkáposzta. Az édességekben fellelhető az osztrák hagyomány, közkedvelt a rétes, a fánk, 

ezekhez Jól illik a Moscato giallo, míg a Moscato rosa a gyümölcstorták kísérője. 

Veneto: 

A venetok i.e 1000 körül telepedtek le a tartományban, őket Kr.e. 700-500 követték között az 

etruszkok. A termesztési technikák találkozása lassanként meghozta az eredményét a 

bortermelésben. A rómaiak jelenléte javított a helyzeten és hírnévre emelte az Euganei 

dombságon termelt borokat. De mint egész Itáliában, elsősorban északon a barbár inváziók és a 

folyamatos háborúk hanyatlásnak indították a szőlőtermesztést. Kr.u. 1000 körül, a Serenissima 

Repubblica di Venezia szárnyai alatt széles körben terjed el a szőlőtermesztés Veneto-ban. A 

XVI. században ismertek és kedveltek voltak a tartomány borai, elsősorban a Conegliano-i és a 

Vicenza-i borok, a szőlőtermesztés rendkívül széleskörben folyt. Ezt az idilli állapotot tette tönkre 

a 1709-es fagyos tél, az ültetvények nagy részét újra kellett telepíteni, ez viszont hosszú évek 

kiesését jelentette. A virágzó export megszűnt, a XVIII. század végére a helyzet kétségbeejtővé 

vált. Mintha ez nem lett volna elég, a XIX. században a tartományban felütötte a fejét a 

lisztharmat, a filoxéra és a peronoszpóra. Gyakorlatilag az egész tartományt újra kellet telepíteni, 

elsősorban más tartományokból behozott fajtákkal. Innen építik fel az új Veneto-i szőlészet és 

borászat alapjait.  

Veneto nagy borászati tartomány (18364 km
2
), amely keleten az Adriára néz, észak-keleten 

Trentino-Alto-Adige határolja, nyugaton pedig Lombardia és Emilia-Romagna. Északi területei 

hegyvidékiek, ez a tartomány 29%-át teszi ki, a dombvidék 14%, míg a fennmaradó 57% a 

Grande Pianura Veneta (a nagy venetói alföld). Tengerpartja a Pó és a Tagliamento folyók 

torkolata között terül el, kiterjedt lagúnás területekkel. Jelentős a mezőgazdasági tevékenység, ezt 

segíti a számos hajózható folyó és csatorna is. Fő folyói a Pó, az adige és a Piave. A klímát 

jelentős szezonális hőingadozás jellemez, és a tengertől távolodva egyre inkább kontinentális 

jellegű. A Garda tó partja rendkívül enyhe klímával rendelkezik, ami elősegíti az olajbogyó és a 



 

citrusfélék termesztését. Veneto tartományt az Alpok hegylánca védi az északi szelektől. A téli 

köd gyakori és sűrű. Veneto-ban 75000 ha-on folyik szőlő termesztés, a bortermelésben 

mennyiségi vonatkozásban országos szinten  az elsők között áll, de meg kell jegyezni, hogy a 

minőség is folyamatosan növekszik, hiszen itt termelik meg az országos minőségi borok 20%-át. 

A szőlő ültetvények 59%-a az alföldön terül el, 39%-a a dombságokon és csupán 2%-a a 

hegyeken és elsődlegesen fehér szőlőből. A legelterjedtebb fajták a merlot, ezt a teljes terület 

30%-án termesztik, ezt követi a garganega és a prosecco, pinot bianco, sauvignon. A kék szőlők 

közül a cabernet franc, a sauvignon és a merlot emelkedik ki. Jelentős a tartomány bor termelése, 

de bizonyosan az a bor fogysztása is, amellyel országos szinten az első helyet szerezték meg. A 

legjelentősebb borvidékek: Verona-i dombság, Garda tó, Euganei dombok (D.O.C. borok), 

Breganze dombos területei (D.O.C. borok), a Piave folyó menti síkság. A számtalan bor közül 

kiemelendő a Prosecco di Conegliano- Valdobbiadene, a D.O.C.G. Recioto di Soave, Recioto di 

Valpollicella.  

Veneto egész területe a Serenissima uralma alatt állt 1797-ig, így érthetően ez 

visszatükröződik a gasztronómiában is. A tartományba foglalkoznak állattenyésztéssel, 

halászattal mind a lagúnákon, mind a folyókban, jelentős mezőgazdasági tevékenység folyik. A 

puliszka valaha mindennapos étel volt, mára részben kiváltotta a rizs (főleg a rizottók, mint pl. a 

rizi-bizi) és a tésztafélék. A hal alapú rizottókat jól kíséri a Soave Superiore. A sokféle előétel 

részben hússal, részben hallal készül, pl. a”nguille appetitose” (angolna megsütve, ecettel, sóval 

ízesítve) igen ízletes, a ”sopressa vicentina” (egy kedvelt felvágott féle), a ”bondola affumicata” 

(darált sertéshús fűszerekkel és borral ízesítve, majd megfüstölve). A tésztákat szivesen 

fogyasztják vad raguval, szárnyas hússal, vagy hallal, pl. a ”bigoli con sugo di anatra” (vastag 

házi tészta kacsa raguval) rendkívül finom és elterjed étel, ezekhez az ételekhez Bardolino 

Superiore ajánlott. A főétel tekintetében is zavarba ejtő a választék, mind halról és tenger 

gyümölcseiről, mind húsról és vadhúsról van szó, pl. ”pollo alla padovana” (csirke padovai 

módra), ”capriolo marinato alle erbe” (őz fűszeres mártásban). A fehér húsok és halak kiváló 

kísérője a Soave. A nagy sültek, sertéshúsok bora a Bagnoli. A zöldségfélék közül a spárga, a 

gomba igen kedvelt. A sajtok közül kiemelkedi az Asiago, mely egy érlelt sajt, és a Grana 

Padano. Közép érlelésű sajtokat jól kísér a Colli Berici. Az édességek közül említést érdemel a 

”baicoli” (ízletes keksz, melyet tejbe vagy borba mártogatva fogyasztanak), a ”galani veneziani” 

(frappék) és a ”pandoro” (tipikusan Verona-i kuglóf féleség), ez utóbbihoz kíváló a Recioto di 

Soave. A száraz sütemények mellé jól illik a Vin Santo di Gambellara. 

A Valdobbiadene Spumante gyakorlatilag mindenhez fogysztható, az Extra dry és Brut hal és 

zöldséges alapú előételekhez, elsőfogásokhoz, egyszerű hal alapú főfogásokhoz. Sok helyen a 

teljes menüsorhoz fogyasztják. A Dolce változat krémes süteményekhez és gyümölcstortákhoz 

illik remekül. 

Említést érdemel a Tocai Rosso di Barbarano amely kék „”tocai” fajtából készül. Ez a bor 

remek kiegészítője a ”baccalá alla vicentina e polenta” (hal polentával), megcáfolva azt a 

meggyőződést, hogy a halakat mindig vörösborral kell kísérni.  

A megnevezést (a cimkéken is) módosítani kell, miután Magyarország 2007.03.31-i dátummal 

megnyerte a Tokaj használatának kizárólagos jogát.  

Friuli –Venezia Giulia: 

A tudósok úgy vélik, hogy Friuli-Venezia-Giulia tartományba az etruszkok révén került be a 

szőlő Kr.e. XIII.-XIV. század körül, de igazából a római korig szegényesek az ismeretek. Minden 

esetre a római időkben elfogadható technikai kritériumok alapján termelhették a bort, ha Plinius 

feljegyezte, hogy a területen kellemes borok kaphatók, közöttük a Pucinum, melynek gyógyító 

hatást tulajdonítottak. Kr.u. II. században a rómaiak megalapították Acquileia-t és szőlőt 

telepítettek kiterjedt területeken. A tartomány borászata a középkorban is virágzott, exportjuk 

nagy része a velencei Köztársaságba irányult. De 1307-ben Gorizia vámot vetett ki a külföldi 

borokra, a belföldi bor fogyasztás biztosítására. A reneszánsz idején a Friuli borok híre szilárdan 

tartotta magát, megjelentek új szőlő fajták és elterjedtek a tartományon belül, mint a terrano, a 



 

pignolo. A XVIII. században megjelent a picolit. 1765-ben megalakult a Societá Agraria 

Teresiana (Maria Terézia neve után, Terézia Agrár Társaság), az első az intézmények sorából, 

amely tevékenysége révén a Friuli szőlők és borok csillagát magasba repítette. Sajnos alig egy 

évszázaddal később megjelent a lisztharmat, a filoxéra és a peronoszpóra, mely betegségek 

romboló ereje egészen 1927-ig kitart. Ezt követően végre larakják a Friuli szőlőültetvények 

újjászületésének alapjait. 

Friuli-Venezia-Giulia északon Ausztriával határos, kelet felől Szlovéniával; nyugatról Veneto 

határolja, míg délen az Adria mossa partjait. Területe 43%-ban hegyvidéki, 38%-ban síkság, a 

fenn maradó 19% dombos terület. Hegyvidéke az Alpok déli részéhez tartozik, míg a keleti síkság 

gyakorlatilag a Veneto alföld folytatása. A dombos területek talaja homokos, agyagos, meszes, 

tengeri eredetű lerakódásokkal. Fő folyója a Tagliamento, másik jelentős folyója az Isonzo. A 

klíma igen eltérő a tengerpart és a hegyvidék között, az előbbi enyhe klímával rendelkezik a 

tenger hatása miatt, míg a hegyvidéken az alpesi klíma uralkodik. Az esők igen bőségesek, mert 

az Alpok gátat képez az esőfelhők útjában.  

A tartomány már jó ideje átállt a minőségi borok gyártására. A közel 19000 ha kiterjedésű 

szőlő ültetvényeken 57%-ban fehér szőlőt, míg 43%-ban kék szőlőt termesztenek. Friuli-Venezia-

Giulia világhírű kiváló fehér borairól, de a tartomány igen elkötelezett és egyre versenyképesebb 

a kék szőlőből készült borok, mint a pignolo, refosco dal peduncolo rosso, előállításában. A Friuli 

borászatot leginkább Udine és Gorizia megye képviseli. Az általában síkságon termelt borokkal 

ellentétben, a Friuli-Grave síkságon minőségi borokat lehet termelni, mivel a növények lábánál 

kavicságy terül el, amely nappal visszaveri a szőlő éréséhez szükséges hőt és fényt, éjjel pedig 

leadja a nappal akkumulált hőt, viszonylagosan állandó klimatikus feltételeket teremtve. A 

tartomány jellemző fehér szőlő fajtái a ribolla gialla, a pignolo, a tazzelenghe, a picolit és a 

verduzzo friulano, amelyből valóban egyedülálló desszertbor (Ramandolo D.O.C.G.) készül, míg 

a  kék szőlők közül a schioppettino, a refosco, a pignolo és a merlot a jellemző fajták.  

Azt modhatjuk, hogy a tartomány konyhája 2 lélekből áll, az egyik az agrár, hegyvidéki-

alpesi, a másik az adriai menti lagúnás konyha. Ezen kívül hatást gyakorolt a veneto, az osztrák 

és a határmenti szláv konyha is. Ha az előételek száma nem is sok, viszont annál kifejezőbb. 

Összetéveszthetetlen az édes és lágy ”San Daniele” D.O.P. sonka, mely világhírű. Vékonyan 

szeletelve, sárgadinnyével szervírozva az igazi. Igen ízletes a ”salame d’oca, di cinghiale, di 

asino” (a liba, a vaddisznó, a szamár szalámi). Ezekhez remek kísérő a Schioppettino.  

Levesek tekintetében a tartomány a tengeri levesek birodalma, melyeket tökéletesen kiegészít 

a Verduzzo Friulano. A ”marano lagunare” (sok féle halból készült leves, szűrőn áttörik),. A 

puliszka minden formában közkedvelt. A tésztákat gyakran töltve fogyasztják, pl. ”agnolotti alla 

Carnia”, ”cialzon di Timau” (túróval, spenóttal, mazsolával töltött tészta; burgonyával, 

mazsolával, fűszerekkel töltött tészta). A hússal töltött tésztákhoz, illetve ragus tésztákhoz illik a 

Schioppettino. A rizottók készülhetnek zöldségfélékkel, vagy tenger gyümölcsivel is pl. ”risotto 

di Marano” (rákkal, tintahallal készült rizottó). Főételekből bőséges a választék. Marha, sertés pl. 

”maiale in salsa di lamponi” (sertés málna mártásban) bárány, ”coscia d’agnello in umido” (lassú 

tűzön fűszeresen elkészített báránycomb), vadnyúl, tenger gyümölcsei pl. ”cappesante gratinate” 

(gratinált szt. Jakab kagyló), ”trota al cartoccio“ (pisztráng fóliában sütve). Kedvelt ételek a 

”gulasch” és a ”spezzatino” (a pörkölthöz hasonló) ezekhez kiváló választás a Malvasia. A nem 

túl fűszeres és nem túl sós vörös húsokat remekül kiegészíti a Refosco dal Penducolo Rosso. 

Sajtok közül kiemelkedik a Montasio D.O.P. többféle érleléssel, a kenhető ”formaggio del cit”, 

valamint a túró, melyet gyakran füstölnek is. Az édességek között sok osztrák tipust találunk, 

kedvelt a ”gubana” (kelt tészta mandulával, dióval, fenyőmaggal, mazsolával, kandírozott 

naranccsal töltve, mindezt rummal és fahéjjal ízesítik), a ”presnitz” (tipikus húsvéti édesség). Az 

dessszertek kellemes bora a Picolit. 

Liguria: 

Feltehetőleg az első behajózó görög kereskedők hozták be és terjesztették el a szőlőt  a 

tartományban, megtanítva a ligúr törzseknek a termesztés technikáját is.  Néhány századdal 



 

később, a római hódítás kétségtelenül minőségi változást hoz a termesztésben. A barbár inváziók 

sötét századait követően a középkorban a szőlő és a borászat mindenhol jelen van, és a ”Cinque 

Terre” (Öt Föld) borai kezdenek kitűnni.  

A keleti part borainak Francesco Petrarca szentelt vibráló verssorokat 1400-ban, míg a nyugati 

part borainak szószólója Jacopo Bracelli volt, istenítve a Moscato di Taggia-t.A XVI. és XVII. 

század a ligúr borok virágzásának ideje, ahogy a korabeli utazók krónikáiból kiderül. 

Kiemelkednek a Cinque Terre borai, melyeket Cervantes is dicsér egy novellájában. A Genova-i 

krízis, melyet a holland és angol konkurrencia Mediterrán övezetben történő megjelenése okozott, 

negatív hatást fejt ki a mezőgazdaságra és a bortermelésre is. A ligúrok alkalmazkodva a 

megváltozott kereskedelmi igényekhez, a szőlőtermesztésről áttérnek az olívabogyó termesztésre. 

A XVIII. században kialakult krízist tovább mélyítette a rákövetkező században megjelenő 

filoxéra. A krízis egészen 1960-1970-ig tart.  

Liguria Olaszország egyik legkisebb tartománya (5420 km
2
), melyet nyugaton Franciaország, 

északon Piemonte és Emilia-Romagna, keleten Toscana tartományok határolják, míg délen a 

Ligur tenger övezi. Területe 65%-ban hegyvidéki, 35%-ban dombos. A 346 km hosszú 

tengerparton a magas hegyek gyakran közvetlenül a tengerből emelkednek ki, a nyugati part 

(Ponente) talaja márgás- meszes eredetű vörös föld, befelé haladva barnára vált, míg a keleti 

parton (Levante) a homokkal kevert agyagos-meszes talaj a jellemző. A hegyeket több völgy szeli 

át, az északi területeken találhatók a Pó-ba ömlő folyók, mint a Tanaro, a Bordima, a Trebbia. A 

tengerbe ömlő folyók rövid szakaszúak, meredekek és kizárólag az esővíz táplálja azokat. Liguria 

tengerparti része enyhe klímájú, míg a szárazföld felé haladva kontinentálissá és jellegzetesen 

hegyvidékivé válik. Az esők nem gyakoriak de kiadósak. A szőlő ültetvények legnagyobb 

ellensége az aszály. A szőlő ültetvényeknek szentel terület igen korlátozott (5000 ha) azonban 

gyakran csodálatos kilátást nyújt a tengerre. A nyugati parton a Piemonte-ihez hasonló szőlő 

ültetvények és alkalmazott technikák találhatóak, míg a keleti parti tendencia közelebb áll a 

toszkánhoz. A Liguriában művelt szőlő ültetvények (több mint 100) nagy többsége fehér szőlőből 

áll. A legelterjedtebb szőlőfajta a rossese, ezt követi a vermentino, pigato és az ormeasco.  A 

vermentino, mely spanyol, pontosabban Aragón eredetű, feltehetőleg akkor érkezett Itáliába, 

amikor a spanyolok elfoglalták Szardíniát. A tartomány legjobb vörös bora a Rossese di 

Dolceacqua, melyet már Napoleon is kedvelt, valamint az Ormeasco della Riviera Ligure di 

Ponente (a nyugati partról), mindkettő karakteres bor. A fehér borok a legnemesebbek, mint a 

Pigato della Riviera di Ponente (nyugati partról), igaz a ligurok jobban kedvelik a Vermentino-t, 

melyet mindkét parton termelnek. La Spezia és a környező területeket páratlan szépségének 

köszönhetően az UNESCO felvette a világörökség részét képező tájegységek listájára. Erről a 

területről (pontosabban a Cinque Terre) származik a ritka és értékes desszert bor, a Sciacchetra. A 

Cinque Terre érdekessége, hogy a szőlő művelés valódi hősi feladat volt a múltban, hiszen az 

ültetvényeket a tengerből kiemelkedő meredek sziklafalakba vájták teraszosan és a gazdák 

kötélen ereszkedtek le az ültetvényekhez. Természetesen ma már függővasút könnyíti meg a 

dolgot.  

A ligur konyha a helyi mezőgazdaságot tükrözi vissza, ezek között is az első helyen áll a 

Riviera Ligure D.O.P. extra szűz olívaolaj. A ligur konyha egyik jellemzője az egyszerűség, az 

ételek nem tartalmaznak felesleges összetevőket, az egyszerűség és a falusi ízek jellemzik. De 

ezek az egyszerű ételek ízekben, fűszerekben, aromában gazdagok, valódi mediterrán ételek, 

melyeken tükröződik a spanyol, az arab és a szicíliai bafolyás. A nemzetközi hírű ”Pesto alla 

Genovese” (zúzott bazsalikom, fenyőmag és fokhagyma, extra szűz olívaolaj és parmigiano 

reggiano sajt) használata közkedvelt. Az előételek sokfélék, több specialitás akad közöttük, amely 

nem kötődik közvetlenül étkezésekhez, hanem a nap bármely szakában két étkezés között 

önállóan fogyasztják, pl.”farinata” (csicseriborsó lisztből készült sós csemege), ”focaccia al 

formaggio” (2 vékony tészta réteg közé lágy, zamatos sajtot tesznek, majd kisütik).  Egyaránt 

kedveltek a tészta és rizs alapú ételek pl. ”riso arrosto” (kolbásszal, daráltborjúval, articsókával és 

borsóval), ”riso preboggion” (extra szűz olívaolajja, pestoval és parmigiano reggiano-val). A 

ragus elsőfogásokhoz jól illik a Colli di Luni Rosso. Szívesen fogyasztják a tojáslepény több 

változatát és a sós tortákat pl. ”torta di asparagi” (spárga torta). Nem jellemző a nehéz vörös 



 

húsok fogyasztása, a ligurok tartózkodnak a zsíros ételektől. Kedvelt a szárnyas illetve nyúl hús, 

ezek mellé szívesen fogyasztanak vegyes zöldségféléket és kísérőnek kiváló a vörös Dolceacqua. 

Lehet, hogy ellentmondónak tűnik, hogy a ligur konyhát a mezőgazdasági és kertészeti termények 

jellemzik, nem pedig a hal, ahogy elvárható lenne egy tengerparti tartománytól. Ennek az az oka, 

hogy az értékesebb hal fajokat igen nehéz érdemi mennyiségben halászni. Mégis van egy 

specialitás, a ”cappon magro genovese” (6-7 féle halból és ugyanennyi féle zöldségféléből készül, 

piramis alakban rétegelve). Édességek közül megemlítendő az ”amaretti di Sassello” (mandulás 

sütemény), ”frittelle di zucca” (tök fánk) és természetesen a ”pandolce” (omlós puha panettone 

féle, sok mazsolával fenyőmaggal és kandírozott citrommal). Száraz süteményekhez, 

túrótortákhoz remekül illik a Moscato és a Moscato Passito. 

Toscana: 

Toscana-ban már az etruszok előtt is virágzott a szőlő termesztése, az Kr.e. VII. szádban. 

Ennek és a görög hatásnak köszönhetően indult meg a mezőgazdasági értelemben vett szőlő 

termesztés, olyannyira, hogy az Kr.e. Vi. századra Toscana először önellátó lesz, majd virágzó 

export keresskedelmet indít. Annak ellenére, hogy az ezt követő századok során a toszkán borok 

igen keresettekké váltnak a Mediterrán övezet kereskedőinek körében, az akkori ínyencek 

figyelmét nem sikerült magukra vonniuk. A római birodalom bukását követően a toszkán bor 

látszólagosan hanyatlásnak indul, azonban a fellendülést nagyban segítették a szerzetesrendek, 

ahogy ezt írásos emlékek is bizonyítják. 1100 körül a borászat újabb és határozott fellendülést 

mutat, amikor is a szőlő ültetvények megsokasodnak, még Firenze központjában is voltak 

ültetvények, ahol a S. Maria delle Vigne állt (ma S. Maria Novella). Az első nemesi családok, 

(mint a Ricasoli család) sorsa is elválaszthatatlanul a szőlő történelméhez kapcsolódik A Ricasoli 

családot követi az Antinori és a Frescobaldi család az 1300-as évek körül. Az írásos 

dokumentumok szaporodásával megjelennek az első nagy toszkán borok is: 1276-ban említést 

kap a greco (görög) szőlőfajta és az ezt követő századokban írások említik a vino Montepulciano-

t, a Trebbiani-t,a Malvasie-t, a Sangioveti-t. A Chianti-ra vonatkozó első feljegyzés 1404-ből 

származik. A szektor fejlődési csúcsát a XVI. században éri el, mikor Sante Lancerio, III. Pál 

pápa borszakértőjeként (bottigliere, a mai sommelier) felveszi a pápai udvar bor listájára a Greco, 

a Vernacciuole di S. Gimignan, Moscatelli di Porto Ercole és a Montepulciano borokat. 1716-ban 

III Cosimo de’ Medici, Toscana Nagyhercege rendeletben szabályozza az első eredet 

megnevezést, meghatározva Chianti, a Pomino, a Carmignano és a Valdarno di Sopra borok 

területeit, határait és a borokra vonatkozó szabályokat, ténylegesen létrehozva ezzel az első 

D.O.C. borokat. 1896-ban a mezőgazdasági Minisztérium nyilatkozatot ad ki, miszerint Toscana 

az első az olasz tartományok közül, amely a fogyasztói igényeknek megfelelő ízzel és karakterrel 

bíró asztali bort termel. Ez a Chianti bor, melynek hírneve és az iránta fellépő kereslet lehetővé 

tette Toscana-nak, hogy más olasz tartományhoz képest könnyebben átvészelje a XIX. századi 

szőlőt érő pusztítások okozta károkat. 

Toscana formája egy háromszögre hasonlít (területe 22993 km
2
), melynek átfogója a Ligur és 

Tirrén tengerre néz. Határos Liguria, Emilia Romagna, marche, Umbria és Lazio tartományokkal. 

Hozzá tartozik a Capraia, Pianosa, Elba Montecristo, Giglio, Giannutri szigetcsoport és még több 

kisebb sziget. Területe 66%-ban dombvidéki, 25%-ban hegyvidéki és a csak fenn maradó 8-9% 

síkság. Toscana felszíne igen változatos és összetett, egymást váltják a hegyvidéki és a dombos 

területek, a hegyekben megbúvó medencék és sík területek. A folyók vízhozama szabálytalan. A 

Reno, Santerno, Lamone, Marecchia az Adriai-tengerbe folynak, míg az Arno, Tevere, Magra, 

Serchio és a Cecina a Tiirén-tengerbe. Toscana-ban a klíma átlagosan enyhe, de területenként 

eltérő különbségek vannak, melyet a tengertől számított távolság és a tengerszinthez viszonyított 

magasság befolyásolnak. A partszakaszon és a dombvidéken a tél enyhe, a nyár hűs. Az 

Appenninek-ben a hőingadozás jelentősebb, a klíma egészen kontinentálissá válik. 

Közel 64000 ha szőlő ültetvény, lankás dombok, melyeken a szőlő természetes élettérre talál, 

felejthetetlen panoráma és olyan gasztronómia, amely minden kis településen csodás 

meglepetéseket tartogat, és amelyeket úgy fedezhetünk fel, ha követjük a bor útját (Strade del 



 

vino), ezekből Toscana-ban tizennégy van. A toszkán bortermelés, amely a tartomány 

gazdaságának fő pillére, főként a dombvidéken folyik, szem előtt tartva a minőséget, mely 

határozottan a közép-magas színvonalhoz tartozik, abszolút kiemelkedő értékű borokkal. Toscana 

az a tartomány, ahol a minőség elve visszatükröződik a nagyszámú megnevezésben, 6 D.O.C.G. 

és 34 D.O.C. borral. Nem véletlen, hogy a befolyásos Wine Spectator 2000-ben a Solaia ’97-et az 

„év borának” nevezte. (Az elbírálás során nem csak a minőséget vették figyelembe, hanem 

minőség/ár arányát, a termelt és az USA-ban eladott palackok számát és sok egyéb tényezőt). 

Toscana a nagy, kiemelkedő vörös borok földje, 70%-os a kék szőlő termesztése és ebben 

kiemelkedi a sangiovese, ezen kívül megtalálható a canaiolo, a cabernet sauvignon, a morello, 

míg a legelterjedtebb fehér fajták a trebbiano toscano, malvasia bianca lunga és a vernaccia. A 

leglenyűgözőbb terület a Chianti Classico, mely Firenze és Siena között húzódik. A ”Chianti 

elmeséli az olasz bor történetét.” A Chianti nagy borok a sangiovese szőlő fajtából készülnek. A 

közismert Vin Santo del Chianti (vagy Vinsanto del Chianti) egy D.O.C. aszú bor, melynek 

termelése kizárólag Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato és Siena megyékre korlátozódik. 

Toscana legismertebb szőlő termő vidékei: San Gimignano, a világhírű Montalcino, 

Montepulciano, Colli di Luni, Montecarlo, Bolgheri (az egyik legismertebb és legkiválóbb bor, a 

Sassicaia innen származik). 

A tartományi gasztronómia legfőbb jellemzője kétségkívül az egyszerűség. Toscana-ban nem 

igen találni szaftokat, mártásokat, ellenben közkedvelt a nyárson és a roston sütés. Az ízesítés két 

alapvető anyaga az extra szűz olívaolaj (Chianti Classico D.O.P.) és a fűszerek, mint a rozmaring, 

a zsálya, köménymag. Látható, hogy mindez nem szegénységet, hanem egyszerűséget jelent. Az 

előételek közül kóstolást érdemel a ”coppiette” (ló és vaddisznó szelet, sóval, csípős paprikával 

fűszerezve, párban összeragasztva érlelik), igen ízletes a ”prosciutto toscano D.O.P. ” (toszkán 

sonka) és a ”crostini alla toscana” (só nélküli pirított kenyér a Vin Santo levébe mártogatva, 

csirkemájjal megkenve). A felvágottakhoz remekül illik a Chianti. Az első fogás igen bőséges 

választékot kínál, mint pl. az ”acquacotta” (tojásás, vargánya gombás leves, szárított 

paradicsommal, fokhagymával parmigiano reggiano-val és szikkadt kenyérrel), igen ízletes a” 

pappardelle alla lepre” (széles metélt nyúl hússal), de a tenger is sok ételt kínál, mint a ”cacciucco 

alla livornese” (csípős halleves, fokhagymás pirítóssal tálalva). A gombás, fehér húsos vagy 

halból készült elsőfogásokat jól kíséri a ”Vernaccia di Sangimignano”. A főfogás esetében is igen 

nagy a választék. A tartományon belül tenyésztett ”chianina” marha fajta állítólag a világ 

legjobbjai között foglal helyet. A marhahús mellett szívesen fogyasztanak szárnyast, vadat, sertést 

bárányt. Igen kiadós az ”arrosto morto” (borjúból csirkéből és galambból készült rostonsült), 

vagy a ”maiale ubriaco” (részeg disznó, serpenyőben fokhagymával, vörös borral és köménnyel 

készült karaj). A vadhúsok ízét remekül kiemeli a Brunello di Montalcino, a Vino Nobile di 

Montepulciano és a Morellino di Scansano, míg a roston sült bárány és malac húshoz kiválóan 

illik a Carmignano. Természetesen a hal félék sem hiányoznak az asztalról, mint a ”polpi in 

galera” (polip), ”triglie alla livornese” (márna olajjal, fokhagymával, petrezselyemmel). 

Köretként spárgát, articsókát, babot tálalnak változatos módon, pl. ”fagioli all’uccelletto” (fehér 

bab olajjal, zsályával, paradicsom szósszal, fekete borssal), ”carciofi al forno” (articsóka tojással, 

szalonnával, petrezselyemmel sütőben sütve). A sajtok közül kiemelendő a ”pecorino toscano” 

(toszkán juh sajt), melyhez illik a Vino Nobile di Montepulciano és a Chianti, míg a friss 

sajtokhoz tökéletes választás a Grechetto di Valdicchiana. Az édességek közül ismert a 

”castagnaccio” és a ”necci” (geszteny lisztből készült édességek), de a lehíresebb édességek a 

”panforte” (lisztből cukorból, mandulából és nagy mennyiségű kandírozott gyümölcsből áll) és a 

”cantucci” (mandulás keksz), melyről azt tartják, hogy kiváló kísérője egy jó pohár Vin Santo-

nak. (Vin Santo del Chianti Classico). 

Emilia-Romagna : 

Emilia és Romagna ragaszkodnak külön ”identitásukhoz”, így a tartományon belüli két nagy 

területet külön tárgyaljuk itt is.  



 

A szőlőtermelés kezdete Emilia területén Kr.e. 1700-ra tehető. 1000 évvel később az etruszok 

betelepedése minőségi ugrást hozott a szőlő és a bor számára. Az új fajták lehetővé tették, hogy a 

Vitis vinifera győzedelmeskedjen a Vitis labrusca felett. Annyi bizonyos, hogy Kr.e. 187-ben 

amikor Lepidus megépíttette a Via Emilia nevű konzuli utat, nem győzte csodálni az útmenti 

szőlőültetvényeket. A középkorban az emiliai borok virulásnak indultak, keresett voltak a 

patríciusok étkezéseihez. A XIII. és XIV. között megjelenik a trebbiano, majd a malvasia és a 

bortermelés tovább virágzik. A XVIII. században végre megjelenik a Lambrusco, mint a labrusca 

fajták gyermeke. Ez a bor rendkívüli sikereket ér el, az emiliai borok egyre ismertebbekké válnak 

külföldön is. A legkedveltebb borok ekkoriban a Malvasie del Colle (Franciaországba 

szállították) és a Berzemino (Spanyolországba szállították). A XIX. század végén mindez 

átcsapott komoly krízisbe, a filoxera pusztításának következtében, amely a szőlőültetvények 

90%-át tette tönkre. Teljesen más arculatot kapott a tartományi szőlőtermesztés az újjáépítést 

követően. Emilia-Romagna területe 22124 km2, 25%-ban hegyvidéki, 27%-ban sík és 48%-ban 

dombos területekkel. Nyugaton épp csak érinti az Appennineket, a Pó folyó mentén terül el a 

Padán-síkság. Északon Veneto és Lombardia tartományok határolják, míg keleten partjait az 

Adriai-tenger mossa. Az Emilia úttól délre eső területek hegyvidékiek, legmagasabb csúcsa 2165 

m magas. Egyetlen jelentős folyója a Pó, kisebb folyói a Trebbia, Nure, Arda, Parma, Taro, a 

Reno etc. A klíma szubkontinentális jellegű, hideg téllel és meleg nyárral. A tengerparti 

területeken a meleget enyhíti a tenger felől érkező szellő. A szárazföld felé haladva a 

hőmérsékletingadozás növekszik, az alföldön magas a páratartalom és sűrű a köd. 

A termesztés jelentős részét a kékszőlő teszi ki (55%), míg 45% a fehérszőlő. A 

legelterjedtebb fajták a lambrusco (Reggiano és Modena környékén), a barbera, a malvasia bianca 

di Candia aromatica, sauvignon, cabernet sauvignon, pignoletto, montú. 

Az emiliai emberek vidámak, nyitottak és közismertek vendégszeretetükről. Emilia szalámi 

ipara igen fejlett, híres sonkáiról és felvágottjairól mint a ”prosciutto di Parma D.O.P.” (pármai 

sonka), a ”culatello di Zibello” (zibelloi sonka), a ” fiocchetto” (sonkaféle), ”mortadella di 

Bologna”. A Lambrusco Salamino di Santa Croce jó választás ezek mellé a felvágottak mellé, 

mint ahogy a ragus elsőfogásokat is tökéletesen kiegészíti.   

Az előételek sorában a felvágottak, sonkák, ragus ételek sora végtelen, igen nehéz rövid 

felsorolást adni róla. Néhány közülük: a ”bocconotti alla bolognese” (leveles tészta raguval 

töltve), az ”erbazzone” (spenót szalonnával, tojással, parmigiano reggiano sajttal), a ”tigelle” 

(piadina, egyfajta laskaszerű helyi tészta friss szalonnával, rozmaringga, fokhagymával). 

Az emiliai konyha alapvető étele a tojásos száraztészta, a háziasszonyok még ma is kézzel 

készítik otthon, különféle formában. Kedvelt elsőfogás a híres a ”tortellini di Bologna”, a 

”lasagne al forno”, a ”capellacci di zucca” (tökkel töltött tészta), királyi eledel a karneválkor 

készített ”pasticcio ferrarese di maccheroni” (édes tészta gombával, szarvasgombával, hússal és 

makarónival töltve) és nem feledkezhetünk meg a ”tagliatelle al ragú” (szélesmetélt marha 

raguval, sonkával). A főfogások is végtelen választási lehetőséget kínálnak, pl. a ”capretto alla 

piacentina” (kecskegida tepsiben, fehérborral, vajjal, hagymával), kedveltek a marha és borjú és a 

vad ételek is, mint pl. a ”fagiano all’uva nera” (fácán kékszőlővel), a ”cotolette farcite” (töltött 

borjúszelet), a ”lepre sfilacciata” (főtt nyúl hagymával, szalonnával). A halak sem hiányozhatnak 

az ételek sorából, ízletes a ”calamari ripieni in padella” (töltött tintahal serpenyőben), a ”anguille 

alla comacchiese” (paradicsommal, ecettel, hagymával, fokhagymával). Főként a grillezett 

halételekhez illik a Colli Bolognesi Classico Pignoletto. A köretek közül rendkívül finom az 

”asparagi all’emiliana” (spárga sonkával, parmezánnal, tejszínnel és besamel mártással), a ”torta 

di patate” (főtt, törtö burgonya parmezánnal, tojással, tejjel és olajjal). A sajtok közül 

kiemelkedik a rendkívüli parmigiano reggiano D.O.P. a grana padano D.O.P. Az édességek közül 

említést érdemel a „crostata” (rácsos sütemény), amelynek tölteléke lehet túró, főzöttkrém vagy 

gyümölcs, a ”tortelli di marmellata” (lekvárral töltött tészta, karneváli édesség), a ”zuppa 

emiliana” (piskótatészta keserű csokkoládéval). 



 

Romagna: 

Ezen a területen is az etruszkok betelepedése volt a meghatározó bár nem ők voltak az 

egyedüliek akik hatást gyakoroltak a szőlőtermesztésre, hiszen a görögöknek is nagy volt a 

szerepe. Az etruszkok alapították Faenza, Forlí és Imola városokat, lecsapolták a padán alföldet 

ahova szőlőt ültettek. 

A rómaiak megjelenésével (akik a terület feletti uralkodásuk nyomatékaként nevezték el a 

tartományt Romagna-nak), a szőlőtermesztést ésszerűsítették. Kr.u. 402-ben, amikor a Nyugat-

Római Birodalom székhelyét áttették Ravennába, a művészetek felvirágoztak, magukkal hozva 

egy szőlőfajtát, a refosco terrano-t, amelyet ”cagnina” néven ismernek Romagnában.  A XIV. 

században megjelenik az albana, a trebbiano és a malvasia fajta. Dante Alighieri említést tesz a 

finom Forlí borokról. Az ezt követő századokban is virágzik a szőlőtermesztés és bortermelés. 

Több XVII. és XVIII. századi írás említi a tartományi szőlészet növekvő fejlődését.De a XVIII. 

század végén megjelenik a lisztharmat, a filoxera és a peronoszpóra, kipusztítva a 

szőlőültetvények több mint 90%-át. Ebből a tragikus helyzetből csak igen lassan és nehézkesen 

tér magához a szőlőtermesztés. 

Romagna északon Emilia, dél-nyugaton Marche tartománnyal és San Marino-i 

Köztársasággal, nyugaton Toscana tartománnyal határos, keleten pedig az Adriai-tengerre néz. 

Romagna területét gyakorlatilag az ősi Via Emilia szeli ketté. Az Appenninekből lefutó folyók 

mind az adriai-tengerbe ömlenek, jelentősebb folyói a Reno, a Fiume Uniti, a történelmi 

Rubicone, a Marano. Romagna klímája enyhe, a tél nyirkos, ködös, hideg. A hegyekben nagy a 

hőingadozás, a nyár hűvös. A klíma szubkontinentálisnak nevezhető meleg nyárral, hideg téllel.  

Csapadék főleg télen jellemző. 

A legjelentősebb szőlőtermesztési különbség Emilia és Romagna között, az eltérő szőlészeti 

alap, az előbbi kedveli az élénk és habzó borokat, míg az utóbbi a csendes borokat. Romagna a 

sangiovese birodalma, ez foglalja el az ültetvények 73%-át és adja a tartomány legnagyobb 

glóriáját, igaz egyetlen D.O.C.G. bora az Albana di Romagna. A legelterjedtebb fajták a 

sangiovese, a trebbiano romagnolo (14%), bianchello (8%), a pagadebit, a montepulciano, a 

chardonnay, a ribolla és az albana. Az albana egészen a római korig nyúlik vissza, de eredete oly 

ősi, hogy nem könnyű szétválasztani a történelmet a legendától. Hivatalosan 1200 körül jelenik 

meg a neve írásban. A trebbiano romagnolo a római korból ered. A legjellemzőbb dombvidék a 

Sangiovese di Romagna termelésére a colli di Faenza. 

A romagnolo nép is nyílt, hedonista és szereti a jó ételeket. Ez a tartomány a markáns 

agresszívebb ízek hazája ellenben a lágyabb emiliai konyhával. Konyhája a gasztronómia 

kiváltságos birodalma.  

Romagna legismertebb étele a ”piada vagy piadina” (laskaszerű zsírral készült tészta, vaslapon 

sütve), ezt kenyér helyett fogyasztják szinte bármely étel mellé. Az előételek közül említést 

érdemel az ”insalata di pesce” (vegyes rák és kagyló saláta), a ”sarde marinate” (szardínia 

citromlével, olajjal, fokhagymával). Ezekhez az előételekhez jól illik a Pagadebit di Romagna. 

Az elsőfogások között említést érdemel a ”strozzapreti” (kézzel gyúrt, sodort tészta) amit 

különféle szószokkal fogysztanak, a „lasagne al ragú”, melyhez kiváló párosítás a Sangiovese di 

Romagna, a ”brodetto alla romagnola” (vegyes halleves), míg a hegyvidéken kedvelt a gombával, 

vadhússal készült tészták hosszú sora, ezek mellé remek választás a Sangiovese di Romagna.  

Jellegzetes főfogás a ”porchetta” (tejesmalac egészben, fűszernövényekkel megtöltve, sütőben 

sütve), ízletes az ”agnelo alla romagnola” (aprított bárány vajban sütve), az ”anatra alla 

romagnola” (kacsa szalonnával, fűszerekkel és borral). Változatosak és ízletesek a hal alapú 

főételek is, pl. ”cappesante gratinate” (Szt. Jakab kagyló, olajjal, fokhagymával, 

zsemlemorzsával), ”grigliate miste” (vegyes grillen sült rák és halfélék), amelyet jól kiegészít a 

Trebbiano di Romagna, a ”seppie con piselli” (tintahal borsóval). 

Sajtok közül kiemelkedik a ”squaquerone” (kenhető lágy sajt, illik a ”piada”-hoz), a ”fossa di 

Sogliano al Rubicone” (érlelt, intenzív, gazdag sajt), melyhez illik az Albana di Romagna 

Az édességek sorában az első helyen a ”ciambella distesa” áll (fánk, de nem kerek lyukkal a 

közepén, hanem szeletekben kínálják) lehetőleg az Albana di Romagna dolce kíséretében. 



 

Közkedvelt a ”pan del nonno” (mandula és mogyoró alapú sütemény), a ”miacetto” (jellegzetes 

karácsonyi édesség, csak Cattolicában készítik).  

Marche: 

Még ha biztosan tudható is, hogy az Kr.e. III. évezredben a tartományban olyan törzsek éltek, 

amelyek foglalkoztak mezőgazdasággal, feltehetőleg a szőlő termesztés csak a siracusai görögök 

idejében kezdődött meg, amikor is az Kr.e. IV. században a görögök megalapították Ancona-t és 

virágzó forgalmat alakítottak ki Görögországgal. Hatással volt az ott élőkre az etruszkok kultúrája 

is, akik a közeli Umbriából érkeztek, így tudván, hogy eme két kultúra milyen jelentőséget 

tulajdonított a szőlőtermesztésnek és a bortermelésnek, feltételezhető, hogy a szőlő már a rómaiak 

előtt jelen volt a dombok oldalain. A római korban a szőlő termesztés a mezőgazdaság húzó 

ágazata volt. Plinius római agronómus és történész egy szőlő fajról beszél, a hirtiola-ról, mely 

Umbria és Piceno környékén található, ez is bizonyítja az etruszk befolyást. A Római Birodalom 

bukását és az egymást érő barbár inváziókat követően nincs biztos információ a ”marchigan” 

(Marche lakosai) szőlőtermesztésről. Biztos információkért a középkorba kell ugrani, amikor a 

technika fejlődésének és új szőlő fajták telepítésének köszönhetően megjelennek a trebbiano 

borok, az Osimano, a Gaglioppo vagy a Vernaccia Rosso. Igaz, hogy a XVI. századtól kezdve a 

krónikák nem említik Marche-t, de a marchigian szőlő tovább halad a megújulás útján, a XIX. 

század elejére eléri közel azt a szintet, amelyen napjainkban áll. 

Marche tartomány (9693 km2) a San Marino-i Köztársasággal, Romagna és Toscana 

tartományokkal észak-nyugaton, míg Umbria tartománnyal nyugaton, Lazio tartománnyal dél-

keleten és Abruzzo tartománnyal délen határos. Keleten az Adria mossa partjait. Területének 

69%-a dombvidék, a fenn maradó 31% hegyvidék. Legmagasabb pontja a Sibillini hegyláncban 

található, átlagos 2000 m feletti magasságokkal. A tartomány klímája igen változatos, sok a 

napsütéses órák száma. A tengerparton a klíma mediterrán jellegű, a szárazföld felé haladva 

kontinentális, míg az északi területeken a tél igen kemény, a déli területeken turbolens déli szél 

fúj, ami nem kedvez a szőlő ültetvényeknek. 

Ha néhány évvel ezelőttig Marche egyet jelentett a verdicchio-val, ma már elkápráztat a vörös 

boraival is. A kis lépések elméletét követve minden szüret egyre jobb bort ad. A szőlő 

ültetvények 59%-án fehér szőlőt, a 41%-án kék szőlőt termesztenek. A jellegzetes fajták: 

biancame, chardonnay, ciliegiolo, lacrima, maceratino, malvasia bianca lunga, montepulciano, 

passerina, pecorino, pinot bianco, pinot nero, sangiovese, trebbiano toscano, verdicchio bianco és 

vernaccia nera. A tartomány szorosan kötődik a verdicchio-hoz, amely olyan szőlőfajta, amelyből 

külföldön is ismert bor készíthető. A talaj összetétele, a napsütéses órák száma, a szelek és esők 

hatása adja meg azt az egyensúlyt, amely meghatározza a szőlő fajták és borok egyéniségét. Az 

északi területeken (Colli Pesaresi) a sangiovese dominál. A Castelli di Jesi területen a verdicchio 

őshonos. A Colli di Tronto területen kék szőlőt termesztenek, ez adja a Rosso Piceno Superiore 

bort. A Piceno területen említést érdemel az Offida D.O.C., amely egyfajta cru (montepulciano és 

cabernet sauvignon) a Rosso Piceno térségben. 

A marchigián konyha alapja az egyszerűség, az egészséges változatosság, a természetes 

alapanyagok. A tartományon belül változik a gasztronómia a területek fekvésétől függően. 

Létezik a tengerparti konyha, mely előnyben részesíti a tengeri halakat és a tenger gyümölcseit, és 

létezik a szárazföldi konyha, mely inkább a húst és a mezőgazdasági terményeket favorizálja. A 

legismertebb előételek pl. ”ciauscolo” (kenhető sertés felvágott féle, sok hagymával, borssal, 

sóval), ”prosciutto di Carpegn”a D.O.P. (sonka), élvezetesek a tenger gyümölcseiből készített 

előételek. A felvágottakhoz és a sonkához remekül illik a Rosso Piceno Superiore. (Marche 

Olaszországban a harmadik helyen áll a halászott mennyiséget tekintve). Az első fogások között 

említést érdemelnek a ”cappelletti, ravioli, tortellini” (töltött tészták különféle formában, a 

tölteléknek csak a fantázia szab határt). A főétkezésben talán első helyen áll a ”braciola d’agnello 

al rosmarino” (rozmaringos bárány karaj), ezt követi a ”coniglio farcito” (töltött nyúl), a 

”potacchio” (bárány, csirke vagy nyúl szószban elkészítve). Tipikus étel a ”costoletta di maiale 

alla Montefeltro” (sütés és ízesítés előtt 2 napig sóban áll a malac karaj). A fehér húsokhoz jól 



 

illik a Colli Maceratesi Bianco, míg a rostonsült és grillezett vörös húsokat jól kiemeli a Colli 

Pesaresi Rosso. A tengeri  főételek közül ízletes az ”arrosto segreto”-t (rétegelt szardínia sütőben 

sütve), a ”garagoli in porchetta” (tengeri csiga serpenyőben sütve, fokhagymával, rozmaringgal, 

vad köménnyel). A tengeri fogásokat tökéletesen kiegészíti a Verdicchio di Matelica Riserva. A 

köretek közül említést érdemel a ”fave’ngreca” (lóbabból készült saláta), a ”zucchine ripiene alla 

marchigiana” (hússal és paradicsommal készült cukkini, sütőben sütve). Tipikus és igen 

közkedvelt a ”tartufo bianco” (fehér szarvasgomba), és az ”olive all’ascolana” (nagy szemű 

olívabogyó). Nem hiányozhatnak a sajtok sem, mint pl. ”pecorino di Monterinaldo” (juhsajt) a 

”formaggio di fossa di Talamello” (érleléshez gödörbe leásott sajt) és az egyetlen D.O.P. sajt, a 

”Casciotta di Urbino” (lágy és ízletes sajt). Kevés, de annál finomabb édességet tud felmutatni a 

tartomány, mint pl. a ”becciúte” (kukorica lisztből készült édes kenyér), ”bostreng”o (rizs torta). 

Umbria: 

Umbriában, ettől a Tevere folyó és annak mellék folyói által formált tartományban a 

szőlőtermesztés antik időkre száll vissza, ahogy ezt tanúsítják a gazdag etruszk leletek. Ez a nép, 

amely már az i.e VII.században itt élt, megkülönböztetett figyelmet szentelt a szőlőtermesztésnek, 

gyakran használva annak nektárját a vallási rítusokon. Ezért, amikor a rómaiak megjelentek, azt 

tapasztalták, hogy az itt élő populációk már élvezik a szőlő levét. Ezt igazolja Vergilius és Plinius 

is, akik mesélnek az etruszkok által kedvelt szőlőkről, mint az ”apiane”, amelyből édes borokat 

nyertek, vagy mint a ”tudernis”, egy különleges etruszk fajta. Sok századon át nincs információ a 

szőlőtermesztésről, csak az általánosságok, miszerint a szerzetesek mentették meg a 

szőlőtermesztést. Egészen a középkorig kell ugranunk, pontosabban 1549-ig, amikor Sante 

Lancerio, III. Pál pápa borszakértője feljegyzi a borokat és a pápa ízlését. II. Lancerio, felfedezve 

a pápa preferenciáját, kiválóként írja le az Orvieto környéki ”sucano” vörös bort és nagy 

mennyiséget rendel belőle Rómába. Az ezt követő évszázadok során csak Orvieto tartja a frontot 

töretlenül, igaz, a XIX. század végén, a filoxéra betörése előtt Montefalco-ban már megjelentek a 

sangiovese és a sagrantino fajták, valamint a dombokon a trebbiano és a síkságon a trebbianello. 

A Umbria-i szőlő termesztés csak a 30-as évektől kezdődően és a második világháborút követően 

takarítja be a megújulás gyümölcsiet és a D.O.C. elismerést. 

Umbria egy kicsiny tartomány (8456 km
2
), tengerpart nélkül. Szomszédai Marche, Lazio és 

Toscana tartományok. Területének 30%-a hegyvidéki, 70%-a dombos terület. Az alföldi területek 

ott találhatóak, ahol valaha ősi tavak álltak. Az Appenninek valaha meszes-dolomitos talaját 

erdők és legelők fedik. A tartomány dél-keleti részén terüle el az antik ”Marca di Tuscia”, a szőlő 

ültetvény ideális élőhelye, ahol Orvieto is található. A Tevere folyó északon lép be a tartományba 

és miután kettészelte 210 km-en át, átlép Lazio Tartományba. Mellék folyói a Nestore, a Paglia, 

Chiascio és a Nera. 

A tartomány klímája túlnyomóan szub-mediterrán, ami kedvező hatással van a növényzetre és 

ami Umbria-t ”Olaszország zöld szívévé” teszi. A tél nem túl hideg, a nyár meleg, de ventillált és 

száraz. 600 méter felett a hőingadozás jelentős. Az esőzés egyre jelentősebb a dombságtól a 

hegyvidék felé haladva. A geológiai jellemzők, a szinte kizárólag dombvidéki termesztés, a víz 

áteresztő talaj, rendkívül enyhe időjárás, a jól megoszló csapadék és a napsütésses órák száma 

mind alkalmassá teszik Umbria-t a szőlőtermesztésre. Ez a kicsiny tartomány egyre inkább 

előtérbe helyezi magát köszönhetően elsősorban a két legjelentősebb termékének, melyek a 

Torgiano Rosso Riserva és a Sagrantino di Montefalco. Az Umbria-i borok zászlóvivője 

kétségtelenül a Torgiano területén termelt Torgiano Rosso Riserva és ugyancsak Perugia 

megyében termelik a másik Umbria-i bor szimbólumot, a Sagrantino di Montefalco-t. A szőlő 

ültetvények kb. 16500 ha-t fednek le, 57%-ban fehér szőlő és 43%-ban kék szőlő. A jellemző 

fehér szőlő fajták a trebbiano toscano, a malvasia bianca lunga, verdello, verdicchio bianco és 

újabb fajtaként a traminer, a chardonnay és a riesling. A jellemző kék szőlő fajták a sangiovese, a 

montepulciano, a ciliegiolo, az őshonos sagrantino, a barbera, a merlot és a gamay.  

Ennek a nagyrészt dombvidékből és hegyvidékből álló tartománynak a gasztronómiája 

határozottan paraszti, alapjait a helyi tipikus ételek képezik és a tartomány határain kívül alig 



 

ismert. Szívesen használják a különböző fűszernövényeket, melyek a sziklás hegyekben 

bőségesen teremnek. Umbria igen gazdag értékes szarvasgombában is, ami emeli a tipikus 

umbriai ételek gastronómiai értékét. 

Az előételek sorában diadalmaskodik a híres fekete sertésből készült ételek sora. (a sertéseket 

vadon nevelik és fő táplálékuk a makk és a gesztenye), mint pl. a ”prosciutto di Norcia” (sonka), 

a ”salsicce di Spoleto”, a ”mortadella di Casera”, a ”porchetta al forno” (tejesmalac sütőben). Az 

első fogások között említendők a ”spaghetti alla norcia” (kolbásszal, olívaolajjal, hagymával és 

fekete borssal készül), ”ciriole ternane” (széles metélt paradicsommal és szarvasgombával). A 

ragus, húsos elsőfogások remek kísérője a Torgiano Rosso Riserva. A főételek között elsősorban 

fehér húst találunk, mint csirke, nyúl, gyöngytyúk, a vadhúsok közül is elsősorban a fácán, 

fogoly, galamb. Tipikus étel a ”gallina all’ubriaca” (csirke, amit hosszan főznek nagy 

mennyiségű száraz borban) a ”beccacce alla norcia” (szalonka) ”quaglie rincartate” (fürj). A 

vadhúsok mellé kiváló a Montefalco Rosso Riserva és a Torgiano Rosso Riserva. Hal alapú 

ételek közül híres az ”anguille alla brace” (parázson sült angolna), a ”tegamaccio” (vegyes tavi 

hal lében), ”trote alla griglia” (grillezett pisztráng). A hal alapú ételek mellé kitűnő választás a 

Grechetto di Todi. Mindezen ételek mellé nagy választékban találunk köreteket is a babtól kezdve 

a borsón át a zellerig. A tipikus köretek közé tartozik a ”gobbi alla perugina” (máriabogáncs 

húsos raguval sütve) a ”frittata al tartufo” (szarvasgombás tojáslepény). Umbria egy óriási 

szarvasgomba raktár. A fehér szarvasgomba, a fekete, a nyári, elegánsabb fajták, aromásabb 

fajták, mind más ételhez illik, fogyasztják előételhez, főételhez, halakhoz és sajtokhoz. A 

szarvasgombás ételek nagyszerű kísérője a Sagrantino di Montefalco. Umbriában többféle 

szarvasgombás sajt is van, ezeken túl megtalálható a ”provolone affumicato” (füstölt sajt), rövid 

illetve hosszú érlelésű sajt. Az érlet sajtok mellé tökéletes a Montefalco Rosso Riserva és a Colli 

del Trasimeno Rosso Riserva. Az édességek finomak, de nincs nagy választék. Említést érdemel a 

”brustengolo” (almás, fenyőmagos, diós édesség), ”torta di Orvieto”, (panettone-hoz hasonló), 

”pizza dolc”e (édes pizza), ”torcolo di San Costanzo” (szivacsos torta, mely jól illik a Vin Santo-

hoz). Végül, nem feledkezhetünk meg arról, hogy Perugia a csokoládé városa! 

Lazio: 

A tartományban már Róma megszületése előtt termesztették a szőlőt, igaz akkoriban a 

lakosság nagy része pásztor életmódot folytatott. A város megalapítása után a szőlő és a bor 

elterjedt a törzsek között. A Köztársaság idején egyre gyakrabban jelent meg a bor az étkező 

asztalon, a szőlőtermesztés folyamatosan terjedt, viszont a technikák igen kezdetlegesek voltak. A 

Lazio-ban megtermelt borokat a Birodalom I. századáig nem értékelték Rómában, jobban 

kedvelték Campania borait. A ”Lex Marciana”, a Római Birodalom bukása és a barbár inváziók 

ellenére Lazio szőlője túléli ezt az időszakot, hogy a szőlőtermesztés és bortermelés újra 

virágzásnak induljon a középkorban, a szerzetes rendek tevékenységének köszönhetően. (Lex 

Marciana: Kr.u. 92-ben Domizianus a túlzott termelés szabályozásának érdekében a szőlő 

ültetvények felét kivágatta és szigorúan megtiltotta új ültetvények telepítését). 406-ban XII. 

Gregor pápa kódokba gyüjti a módosított rendeleteket. A XVI. században feltűnik a pápai udvar 

bor listája, melyen szerepelnek a Moscatello di Montefiascone, a Rosso di Terracina, a 

Monterano, a Caprarola, a Cerveteri, a Bagnaia, a Tolfa, a Bracciano, az Albano, az ariccia és 

más borok. Végül említésre kerül a Magliana ültetvény bora, amely helyileg a Colli Portuensi 

környékére tehető és amelyet X. Leo rendelkezésére ültettek. Ez a kép nem sokat változik a 

századok során, csak a piemontok hoznak újító szelet. Ekkorra már Lazio három elkülönt 

szőlészeti területre oszlott: Frosinone, Viterbo és Castelli Romani. Egészen 1923-ig kell várni a 

hírnévre.  

Lazio (17227 km
2
) északon Toscana és Umbria tartományokkal, keleten Marche, Abruzzo és 

Molise tartományokkal, délen Campania tartománnyal határos, míg nyugaton a Tirrén tenger 

mossa partjait.  A terület 54%-a dombos, 26%-a hegyvidéki, a fenn maradó 20% sík vidék. Az 

Appennin lejtőitől délre három vulkáni eredetű hegycsoport húzódik. A Tevere folyón túl további 

dombság terül el, közöttük az Albani hegyek. Ezen a környéken találjuk az Albano és Nemi 



 

tavakat. Fő folyója a Tevere, Lazio összes folyója a Tirrén-tengerbe ömlik, kivétel a Tronto folyó, 

amely az Adriai-tengerbe. A klíma mindenhol enyhe, jelentős hőmérséklet és páratartalom 

eltérésekkel. 

Nem vitatható, hogy Lazio szőlő termesztése minőség és modernizáció területén sok vonatról 

lemaradt, de néhány lelkes termelő talán véghez tudja vinni a csodát. Jó kezdet a tipikus és 

őshonos fajok megmentésére tett lépés, mint a malvasia del Lazio, a bovino bianco, a bellone és a 

cacchione. Lazio tartományban 48000 ha ültetvény található, a fehér szőlő jelentős túlsúlyban van 

(90%) és csak 10% a kék szőlő. Az ültetvények mintegy 70%-a domoldalban található. A 

tartományban a fehér borok alapját a malvasia, a trebbiani adja, valamint Róma megyéjében az 

őshonos fajták, mint a bellone, a cacchione és bovino bianco. A művelt kék szőlő fajok: a 

ciliegiolo, a montepulciano, a merlot, a cabernet, a barbera és a cesanese. A tartományi borok 

50%-át Róma megyéje termeli meg. Lazio összesen 25 D.O.C. borral büszkélkedhet. (pl. 

Vignanello, Colli della Sabina).  

Ha Lazio konyhájáról beszélünk, gyakorlatilag a római konyháról beszélünk. A lakosság 

évszázadokon keresztül alárendelt szerepében gyakran csak megpróbálta túlélni az eseményeket. 

Ez magyarázza a konyhája szegényességét. De az étel és a társasági élet szeretete megtette a 

magáét. Minden adott, a tenger, a dombság, a hegyek, a síkság, csak el kell venni azt, ami egy jó 

társasági vacsorához kell. Sok a tipikus étel, de kevés az előétel. A ”bruschetta” már országos 

szinten elterjed (pirítós fokhagymával, olajjal, sóval), de kedvelt és ízletes a ”prosciutto di 

cinghiale” (vaddisznó sonka), vagy a ”fiori di zucca ripieni” is (töltött tökvirág). A felvágottak és 

húsos előételk mellé jó választás a Velletri Rosso. Az első fogások közül a legjellemzőbbek a 

”gnocchi alla romana” (krumpligombóc húsos raguval, vagy paradicsommal és bazsalikommal, 

szinte kötelező csütörtök esti étel) valamint a spaghettik, maccheronik hosszú sora: ”spaghetti 

aglio e olio”, ”maccheroni all’amatriciana” (húsos, paradicsomos), ”spaghetti alla carbonara” 

(szénégető módon). A főfogások között diadalmaskodik az ”abbacchio alla romana” (tejesbárány 

zsírral, fokhagymával, rozmaringgal, ajókával), a ”garofolato di manzo” (marhahús szegfűszeges 

szószban, fokhagymával, borssal) az egyik legősibb étel, illatos és ízletes a saltimbocca alla 

romana (borjú szelet feltekerve, sonkával és zsályával töltve, vajba és borban párolva), de 

fogyasztanak fehér húst is. A báránnyal és csirkével készült ételekhez jól illik az Olevano 

Romano. A római konyha szereti a belsőségeket is, mint a máj, a vese, a pacal, stb. A halak közül 

szívesen fogyasztják a tintahalat, az angolnát, a szardíniát, a csukát, szeretik a fekete kagylót. A 

tengergyümölcsihez jó választás a Colli Albani. A zöldségfél közül fontos helyet foglal el az 

articsóka, de bőségesen fogyasztanak más zöldségféléket is. A sajtok közül az egyik legismertebb 

a ”pecorino romano”, melyhez illik az Olevano Romano. Az édességek nincsenek jelen nagy 

számban, de megemlítendő a ”crostata con la ricotta” (túrós, főzött krémes sütemény). 

Abruzzo: 

Történelmi tanulmányok szerint a tartomány területén a szőlőtermesztés a vaskorig nyúlik 

vissza. A későbbiekben az etruszkok vezették be a szőlő racionális művelését. Augustus korában 

a szőlőtermesztés és a borgyártás már gyökereket vert. Ovidius és Plinius többször is említik a 

Pretunian bort, melyet a rómaiak valamiféle nagy cru-nek tartottak. Irások tanúsítják, hogy az 

abbruzzói borokat exportálták Rómába és a patriciusok asztalánál szolgálták fel. Domicianus 

korában (aki rendeletben adta ki, hogy a szőlőültetvények legalább 50%-át ki kell vágni a 

túltermelés miatt) majd az ezt követő barbár inváziók idején az abbruzzói szőlőtermesztés 

kemény próbának lett kitéve. Ahogy nőtt a szerzetesek és a kolostorok száma, a szőlőtermesztés 

is felvirágzott, de innentől egészen a reneszánsz koráig nincsenek információk. A XVI. században 

a dominikánus szerzetes, Serafino Razzi említi írásaiban az abruzzói bort és ültetvényeket. 1793-

ban a nápolyi Michele Torcia ír az abruzzói szőlőültetvényekről, megemlítve a lacrima, zibibbo, 

moscatello, montepulciano fajokat. A XIX. században jelentős volt a szőlészeti vagyon, források 

számolnak be a kiterjedt ültetvényekről, ahonnan montepulciano szőlőt szállítottak Romagna és 

Lombardia tartományokba, a helyi borok feljavításához. A XX. század elején itt is végig 

pusztított a filoxéra, ami lecsökkentette az ültetvények számát. Ebből pozitívan jött ki a trebbiano 



 

és a montepulciano fajta, melyekből készült bor a mennyiségi és nem a minőségi bortermelést 

szolgálták. 

Abruzzo területe 65%-ban hegyvidéki, a fenn maradó 35% dombos terület. Az Appenninek 

választja el nyugaton Laziotól, keleten az Adriai-tengerre néz, míg északon a Tronto, délen a 

Trigno folyó választja el Marche és Molise tartományoktól. A nyugati terület hegyektől szabdalt, 

a keleti dombos területeken agyagos, homokos a talaj. A hegyek kiemelkedései szabályozzák a 

folyók folyását, amelyek agyagos dombok között futnak le az Adriai-tengerig. Jelentősebb folyói: 

Tronto, Vomano, Aterno-Pescara és a sangro. A tartomány klímáját a magaslatok határozzák 

meg, az Appenninek tenger felőli lejtőin a klíma enyhébb, míg a belső medencékben 

kontinentális klíma uralkodik. A tartomány hagyományos és legfontosabb gazdasági 

tevékenységei a szőlőtermesztés és a pásztor életmód. Az utóbbi időkben klónozási kísérletek 

folynak a szőlő fajtákkal, hogy a tartományt kiváló minőségű termékeket tudjon felmutatni. Több 

termelő próbálkozása sikeres a montepulciano és a trebbiano fajtákkal és a minőség emelkedése 

ugyan lassú, de folyamatos volt az elmúlt 8-10 évben. Jelenleg a teljes borgyártás 26%-a D.O.C. 

A montepulciano szőlőfaj termesztése kiemelkedő helyet foglal el, mert bármelyik másnál jobban 

fejezi ki ennek a területnek az erejét. Jelenleg ez a fő kék szőlőfajta, amely az ültetvények 60%-át 

fedi le. A hagyományos szőlészeti területek, amelyek más szerkezetű borokat is kínálnak (bár 

első helyen áll a Montepulciano d’Abruzzo): colli di Tronto e Vomano, vallata Peligna, vallata 

Aterno, altopiano di Capestrano, valle del Tirino. A montepulciano fajta mellett merlot-t, cabernet 

sauvignon-t, chardonnay-t termesztenek.  

A tartomány gasztronómiájának alapvető jellemvonása, hogy őszintén és egyszerűen tudja 

ízletessé tenni az alapanyagokat. A tengerparton a halászat adja az ételek alapanyagát, míg a 

belső területek konyhája elsősorban a bárány húsra és a sajtokra épül. Az előételek között 

találunk sok féle tengeri ételt, ”calamaretti alla francavillese” (tintahal töltve), helyi felvágottakat, 

”mortadella di Campotosto” (vadon nevelt sertés húsából). A különféle előételeket jól kiegészíti a 

Trebbiano d’Abruzzo. Az első fogások közül közkedvelt a ”fregnacce” (házi tészta húsos szósszal 

és bőséges pecorino sajttal), május elsején hagyomány a ”virtú” (tésztával főzött vegyes 

zöldségleves). A halleves, ”brodetto alla pescarese” sok finom tengeri összetevőből áll (sziklahal, 

polip, rája, rák, kagyló), ehhez tökéletes választás a Trebbiano d’Abruzzo. A főfogás hús alapú 

ételeinek nagy részét a bárány teszi ki: ”agnello alla diavola” (bárány csípős paprikával és fehér 

borral), ”torcinelli” (bárány belsőség roston). A bárány mellett szívesen fogyasztanak csirkét és 

nyulat is, pl. ”coniglio alla chietina” (sonkába burkolva, vajja és rozmaringgal sütőben sütve). A 

vörös húsok tökéletes kísérője a Montepulciano d’Abruzzo. Köretként változatos a zöldségfélék 

fogyasztása, burgonya, paprika, papadicsom, cukkini, cikória, bab, stb. A sajtok készülnek mind 

tehéntejből, mind juhtejből. Ismert sajtféle a ”scamorza di Ovindoli”, a ”cacciotta dell’Alta valle 

Peligna” és a ”pecorino di Barrea”. Az érlelt sajtokhoz remekül illik a Montepulciano d’Abruzzo, 

míg a rövid érlelésű sajtok mellé a Trebbiano d’Abruzzo illik.  Édességek közül ismertek a” 

parrozzo” (csokoládéval glasszált mandulás sütemény) és a ”torrone di Chieti” (csokoládéval, 

aszalt fügéval és mandulával). 

Molise: 

Ahhoz, hogy információt nyerjünk a szőlőtermesztésről, vissza kell menni Kr.e. 5000-be, 

amikor az a ripoli kultúra jutott kifejezésre, amelyből kirajzolódik a mezőgazdasággal és 

állattenyésztéssel foglalkozó abruzzo-molise népcsoport. Ez a gazdaság konszolidálódott a 

rómaiak előtti időszakban a szanniták letelepedésével. Ez a nép szőlőtermesztésssel if 

foglalkozott, de miután a terület római fennhatóság alá került, kezdett elnéptelenedni olyannyira, 

hogy Kr.e. 180-ban a rómaiak ligúr kolóniákat telepítettek be, akik folytatták a szőlőtermesztést. 

Ettől kezdődően nincsenek írásos emlékek egészen a késő középkorig, sőt a reneszánsz idejéről és 

az újkorban sem. Ennek az az oka, hogy a félsziget fontos útvonalai és ezzel a történészek és 

utazók is messze elkerülték az Appennin hegyláncot. Csak az ország egyesítése után kezdenek el 

besszélni Molise tartomány szőlőtermesztéséről és borairól. Érdekes, hogy Molise borai az 

Abruzzói és a Pugliai borok között helyezkednek el, mint valami összekötő kapocs. Ezek között 



 

van a fehér Trebbiano, a Greco, a Cacaccione, a Bombino, a vörös Montepulciano és főképpen a 

Sangiovese. A filoxéria ellenére ez körkép változatlan marad a ’70-es évekig.  

Molise területe 55%-ban hegyvidéki, 45%-ban dombság. Határos Abruzzo, Lazio, campania 

és Puglia tartományokkal. Kelet az Adriai-tenger mossa partjait. Moliseban az Appenninek 

domborulatai szabálytalanok, nem olyan párhuzamos láncolatot képeznek, mint Abruzzoban. Az 

Adriai-tenger felé haladva terülnek el az agyagos lankák Egyetlen jelentős folyója a Biferno, 

teljes egészében a tartományon belül folyik, és a tengerbe torkollik. Molise klímája nagyon 

változatos, alapvető különbségekkel a tengerparti szakasz és a szárazföldi hegyvidék között.  A 

tengerparton tipikusan tengeri-mediterrán, minden évszakban enyhe hőmérséklettel, míg a 

szárazföldi terület klímája kontinentális, nagy hőingadozással és jelentős csapadékkal.  

Molise egy kicsiny tartomány, ahol még kevés modern módszerrel művelt szőlőültetvény 

található.  A szőlőültetvények 7650 ha területen terülnek el, ezek 75%-a Campobasso megyéjében 

található. Hegyoldalban az ültetvények 58%-a míg domboldalban 42%-a fekszik. A kék szemű 

szőlők, melyek ígéretesebbeknek tűnnek: a sangiovese, a montepulciano és az aglianico, de jelen 

van a barbera, cabernet franc, cabernet sauvignon, pinot nero, ciliegiolo. A fehér szemű szőlők 

között találjuk elsősorban a trebbiano toscano, a bombino bianco, malvasia bianca lunga fajtákat, 

de temesztenek pinot bianco, pinot grigio, riesling, traminer aromatico, garganega, sauvignon és 

moscato fajtákat is. A tartomány két részre osztható: az egyik az ősi hagyományokkal rendelkező 

Alto Molise, itt chardonnay, pino bianco, pinot grigio és pino nero fajtákat termesztenek. 

Egyetlen D.O.C. bora, a Pentro di Isernia csak papíron létezik, mert sehol nem termesztik. A 

másik a Basso Molise, amely a ’60-as évektől fejlődésnek indult és a gazdaság motorja. Itt a 

szőlészetek nagyobbak és gépesítettek. D.O.C. bora a fehér, rozé és vörös Biferno.  

Molise konyhája igen egyszerű, paraszti és hamisítatlan, nagyrészt az Abruzzo konyhát vette 

át, de a környező tartományok mindegyike hatott rá. Termékeit a paraszti kultúrát megtartva a 

tengerből, mezőgazdaságból és a legeltetésből meríti. A földek csekély termőképessége, a 

közlekedési nehézségek, az ásványi források és ipari vállalkozások hiánya mind hozzájárult a 

tartomány csekély fejlődéséhez. Egy molise-i menü általában igen ízletes vegyes felvágott tállal 

indul, mint a ”soppressa”, a ”salsiccia al finocchio” és a ”ventriciana”. Az első fogások között 

szerepel a ”calcioni di ricotta” (túróval,sajttal, sonkával töltött tészta korongok kisütve), ”polenta 

al ragú” (puliszka raguval). Az előételek mellé és az egyszerű elsőfogások mellé jó választás a 

Biferno Rosato. A főfogások közül sok ételnek bárány és kecskegida az alapja, amit parázson, 

vagy serpenyőben készítenek, mint a ”pezzata di capracotta” (bárány és gida vegyesen nyársra 

húzva, parázson sütve). A vörös húsokhoz nagyszerűen illik a Biferno Rosso Riserva. Hal ételek 

közül kiemelendő a ”pappone” (kenyér, tenger gyümölcsei alapú leves paradicsommal), ”trota al 

forno” (a hegyi patakokból horgászott pisztráng sütőben sütve). A hal ételek mellé tökéletes a 

Biferno Bianco. Ha a tartomány nem is bővelkedik sajtokban, az a kevés igen ízletes, akár friss 

sajtról, akár érlelt sajtról van szó, pl. ”pecorino di Capracotta” (juhsajt). Az érlet sajtokhoz kiváló 

a Biferno Rosso vagy a  Biferno Rosso Riserva, míg a rövid érlelésű sajtokhoz a Biferno Rosato 

illik. Az édességek közül említést érdemel a ”cicerchiata” (tipikus karácsonyi édesség), a 

”fiadone” (húsvéti torta fahéjjal, édes pecorino sajttal és citromhéjjal). 

Campania: 

A Campan tartományban a szőlőtermesztés a Kr.e. XIII. századig nyúlik vissza, amikor az 

etruszkok északról, későgg a görögök a tenger felől kezdték megszállni ezt a területet és olyan 

népességet találtak, amely már termesztett szőlőt. A frissen betelepülőknek már csak a termesztés 

technikáját kellet fejleszteni. A szőlőtermesztés annyira elterjedt, hogy a római korban a Campán 

borok szenátorok és patriciusok asztált örvendeztette és ezeket a borokat a kor legjobbjainak 

tartották, pl. a Cecubo, Falerno  és a Formiano. Ezen borok minőségéről bőségesen írt Horatius és 

Plinius. A századok múlásával ezek a borok eltűnnek. Ezek helyére új borok születnek, mint a 

sezze, amelyet Augustus és utódai igen kedveltek. A Római Birodalom hanyatlásakor és a 

középkor kezdetén a mezőgazdaságban nagy volt a krízis. Az ébredés kora a X. századra tehető. 

Néhány századdal ezt követően Sante Lancerio nagyszerű képet nyújt 53 campániai borról, pl. 



 

Greco di Somma, Latino Bianco, Torre del Greco, Rosso di Mangiaguerra, etc.  A XVII. 

századdal ismét hanyatlás áll be, Eltűnnek borok, mint a falerno és Faustiniano, azonba egyre 

többet említik az Asprinio-t, a Rosso del Vesuvio-t és a Éacryma Christi bianco-t és a Fiano sem 

veszít tündökléséből. A XX. század elején itt is megjelenik a filoxéra. 

Campania 35%-ban hegyvidéki területen fekszik, 51%-a dombvidék és sík területe csupán 

14%. Lazio, Basilicata, Molise és Puglia határolja, illetve a Tirrén-tenger mossa partjait. Vulkáni 

eredetű szigetei: Ischia, Procida, Vivara Nisida és Capri. Legmagasabb pontj a Miletto hegy, míg 

a teraszos dombok között megbújik néhány hegycsoport, mint a Campi Flegrei, az a vulkánikus 

övezet ahol a Vezúv is található. Fő folyói a Garigliano, a Volturno és a Sele, mind három a 

Tirrén-tengerbe ömlik. A tengerparti szakaszon és a hegyoldalakon a klíma kellemes és temperált, 

enyhe téllel. Ahogy befelé haladunk, a hőingadozás növekszik és a klíma kontinentális jelleg ölt.  

A szenvedélyes borszakértők nem csak a csodálatos szigetei miatt szeretik ezt a tartományt, 

hanem az Avellino és Benevento környéki szőlőültetvények miatt, melyek a legértékesebbek. A 

szőlészetek, borászatok általában kis méretűek. 41000 ha területen folyik szőlőtermesztés. A 

Campaniában leginkább termesztett szőlők ősi gyökerekkel rendelkeznek. Az aglianico ”hellén 

szőlőből” származik, mint feltehetőleg a greco is. Az aglianico fajtát, melyből a Taurasi készül, 

Arturo Marescalchi ”a Barolo és a Barbaresco nagytestvérének” nevezte. A szőlőtermesztés 

szempontjából legérdekesebb területek Nápoly megyéjében találhatók, ezek között is a Campi 

Flegrei, Capri és Ischia szigete. 

Úgy tartják, hogy Campania-i konyha az egyik legegészségesebb az olasz gasztronómiában és 

talán a mediterrán konyha emblémája is. Ez az a konyha, amely a tésztát elvitte az egész világba, 

másik nagy ételük az egyszerű és ”szegényes” pizza. A mezőgazdaság iránt nagy az elhivatottság, 

híres a San Marzano paradicsom (D.O.P.) Jelentős a tehéntenyésztés, és a bivalytenyésztés, 

világszerte híres az ízletes bivalymozzarella.  

Az előételek igen szegényesek, ezek között azonban említést érdemel az ”impepata di cozze” 

(fekete kagyló olajjal, citrommal, sok borssal) és a híres ”mozzarella in carrozza” (mozzarella két 

szelet kenyér között, bundáskenyér módjára megsütve) és az ízletes a ”prosciutto di montagna” 

(hegyi sonka). Úgy mint a nápolyi konyha zászlaja, a pizza, a ”calzone” (zárt pizza) is egytál 

ételnek számít. A fent említett előételek és egytál ételek mindegyikéhez illik az Asprinio 

tranquillo. A hal alapú előételek és az egyszerű paradicsomos spaghetti mellé kitűnő választás a 

Bianco di Capri D.O.C. Az elsőfogások közül említést érdemel a ”pasta alla puttanesca” (tészta 

paradicsommal, capperi bogyóval, ajókával), a ”lasagne alla napoletana” (túróval, vörös borral, 

kolbásszal és parmigiano reggianoval készül), a ”vermicelli marechiaro” (tészta tenger 

gyümölcseivel, paradicsommal, fokhagymával, borssal), a ”risotto mare e monti” (rizottó 

halakkal és gombával). A főfogások közül igen híres a ”ragú alla napoletana” (hústekercsek 

zellerrel, répával paradicsom szószban, hosszú főzési idővel), ízletes és étvágygerjesztő a 

”braciola alla napoletana” (vastag marha szelet sonkával és provolone sajttal töltve). De szívesen 

fogyasztanak belsőségeket, nyulat, kecskegidát, pl. ”capretto all’uovo” (lassú tűzön sütve olajjal 

és hagymával) és vadat grillezve és rostonsütve. A grillezett húsokhoz és vadakhoz kiváló kísérő 

a Taurasi bor, mint ahogy az Aglianico del Taburno Rosso Riserva, míg a fehér húsokat jól 

kiegészíti a Rosso di Capri D.O.C.  Halfélék közül népszerű a ”calamaretti alla napoletana” 

(tintahal mazsolával, fenyőmaggal, olívabogyóval és csípőspaprikával), a ”polpi alla Luciana” 

(polip lassan főzve paradicsommal, fokhagymával és csípőspaprikával). Ezekhez jól illik a 

Taburno (bianco), a Greco del Tufo. A köretek közül kiemelkedik az ”insalat di rinforzo” (vegyes 

saláta burgonyával, karfiolla, ecetes zöldségfélékkel, ajókával). Az édességek vitathatalan 

királynője a ”pastiera” (előfőzött búza, túró, vaj, tojás, cukor, narancslé, kandírozott narancs és 

cédrus), valaha ez volt a tipikus húsvéti édesség, a ”babá” (puha tésztából készül, cukros rummal 

meglocsolva), valamint a ”struffoli” tipikus karácsonyi sütemény. 

Puglia: 

A szőlőtermesztés megelőzte a pugliai nép és a föníciai kereskedők (Kr.e. 2000 körül jelentek 

meg) közötti első érintkezést. A föníciaiak úgy mint a görögök,  új szőlőfajtákat hoztak és 



 

hatékonyabb technikákat.  A római megszállók így virágzó ültetvényeket és iható borokat 

találtak. Plinius, az öreg is megerősíti, hogy a pugliai borok igen jók, mint ahogy a Kr.u. III. 

században Marziale, a latin költő is dícséri. Kedveltek voltak Canosa és Brindisi borai. A Római 

Birodalom bukása, valamint az ezt követő évszázadok krízise nem állította meg Pugliában a 

bortermelést és borkereskedelemet egészen II. Frigyes koráig (1194 körül), akiről közismert volt, 

hogy szenvedélye volt a szőlészet és a bor. A középkkorban a szőlő kibontakozik, a mólókról, 

ahol valaha görög és föníciai hajók kötöttek ki, a középkorban borral megrakott hajók indultak az 

adriai - elsősorban velencei – és a keleti kikötők felé. Sante Lancerio a XVI. században a pápai 

borlistán a dél-itáliai borok közül csak a kalábriai és a nápolyi borokat említi. 1629-ben Prospero 

Rendella úgy írja le Gravina, Bitetto és Cisternino borait, mint könnyű borok, Polignano, Trani, 

Nardó és Taranto borait, mint nagy borok. Pugliában szünet nélkül folyik a szőlőtermesztés és 

bortermelés az elkövetkező századokban és nagy ösztönzést kapnak a XIX. században, amikor 

Európa szőlészetét térdre kényszerítette a filoxéria pusztító hatása. Az észak-olasz és francia 

kereskedők nagy mennyiségű pugliai bort vásárolnak, aminek következményeként néhány év 

alatt a szőlőtermő terület nagysága megháromszorozódik. Igazi robbánst jelentett Barletta, 

Corato, Bitonto, Brindisi, Lecce és Gallipoli számára. Ezt a viruló gazdaságot kettétöri az 1919-es 

filoxéra, 5 év alatt a termelés megtizedelődik. Több tíz év kell hozzá, hogy visszaállítsák az ősi 

szőlészeti örökséget. 

Puglia Molise, Basilicata és Campania tartományokkal határos és partjait az Adriai- és a Jón-

tenger mossa. Hegyvidéke alig 1,5%-ot tesz ki, dombvidéke a terület 45,5%-a, míg a sík terület 

nagysága 53%. Éaszkról dél felé haladva négy területre osztható a tartomány: Gargano, 

Tavoliere, Murge és Salento.Fő folyói a Fortore és az Ofanto, melyek a Campán Appenninekben 

erednek és az Adriai-tengerbe ömlenek. A klíma tipikusan mediterrán, szép és stabil időjárással, a 

tél enyhe és ritkán esős, a nyár meleg és száraz. Puglia ki van téve a meleg szeleknek, amelyek 

meghatározzák a hőmérsékletét és a csapadék mennyiségét. 

A filoxérát követő újratelepítés elsősorban a primitivo és negro amaro szőlőfajtákra 

támaszkodott. Pugliát jogosan úgy tekintik, mint ”Itália borospincéje”, hiszen a bortermelés 

mindig az élen járt. A szőlőültetvépnyek 92%-a sík területen található és csak 7,5%-a a 

dombvidéken, illetve 0,5% a hegyoldalakon. A kék szőlőtermesztés eléri a 82%-ot. A tartomány 

25 D.O.C. bort kínál. Jellemző szőlőfajtái a negro amaro és a primitivo, ezeket követi a bombino 

biano és nero, trebbiano toscano, sangiovese, montepulciano, malvasia nera, malvasia bianca 

lunga, bianco d’Alessano, chardonnay és a sauvignon.  

Puglia gasztronómiája az egyik legmagasabb színvonalú Itáliában, teljes harmóniában a 

tengeri és a szárazföldi fogások között. Nehéz egy egységek képet adni, mert a tartomány több, 

mint 400 km hosszú és tengerpartja több, mint 800 km. Puglia termeli az országban az extra szűz 

olívaolaj felét (Terre di Bari, Dauno, Collina di Brindisi, mindhárom D.O.P.). Kiemelkedő a 

zöldségfélék és gyümölcsök termesztése. A hal és tenger gyümölcse fogyasztás szinte 

mindennapos. Az előételek közül említést érdemel a ”salsiccia leccese” (vegyes sertés és borjú 

kolbász, citromhéjjal ízesítve), az ”ostriche alla tarantina” (osztriga olajjal, zsemlemorzsával és 

petrezselyemmel) melyhez tökéletes bor a Locorotondo, a ” pesce a scapece” (apró sült halak 

ecettel és sáfránnyal). 

Az elsőfogás királynője az ”orecchiette” (kézzel készült ujbegynyi tészta raguval), kedveltek a 

levesek, mint a ”minestra maritata” és a ”minestrone di castrato” (zöldséglevesek), ”zuppa di 

pesce” (halleves több variációban), ízletesek a ”troccoli alla dauna” (tészta friss tojással, 

parmigiano reggianoval, pecorinóval, spárgával és sűrű paradicsom szósszal), egyszerű de ízletes 

a ”cozze alla marinara” (fekete kagyló fokhagymával, petrezselyemmel, olajjal és citrommal). A 

főételek közül igen kedveltek az ”agnello alla carbonara” (bárány szénégető módon, sütőben 

sütve), a ”brasciole alla barese” (marha hús tekercs zellerrel, hagymával, répával, paradicsommal, 

pecorino forgáccsal és vörös borral), halak közül a ”dentice alle olive” (fogas olajbogyóval), a 

”casseruola di polpetti” (polip olajjal, paradicsommal, hagymával és fehér borral). A 

rostonsültekhez és vadakhoz kiválóan illik a Castel del Monte Rosso, míg a halakhoz a Gravina. 

Tipikus köretek: ”melanzane alla tarantina” (padlizsán sütőben elkészítve), a ”teglia di verdure 

alla pugliese” (vegyes zöldségtál sütőben sütve). 



 

A sajtok közül kiemelkedik a ”burrata di Andria” (csurgatott sajt mozzarellával töltve, édes-

sós ízű) amelyhez tökéletesen illik a San Severo Rosato, a ”pecorino foggiano”, a D.O.P. 

”caciocavallo silano és canestrato pugliese”. A juh és kecske sajtokhoz tökéletes választás a 

Moscato di Trani.  

Az édességek közül ízletes a ”carteddate” (mézzel készült tipikus karácsonyi édesség), a 

”cuciuni” (csokoládéval, főtt csicsriborsóval, vino cottoval, fahéjjal töltött tészta) és igazi torkos 

nyalánkság a ”cassata di ricotta” (túrótorta kandírozott gyümölcsökkel). 

Basilicata: 

A Lyki, azaz Lucan népcsoport letelepedését követően beszélhetünk a szőlőtermesztés valódi 

fejlődéséről, amelynek a görög kolóniák további lendületet adtak, de valójában a megtermelt 

borok minőségéről nincsenek infirmációk. 

A római korban már valamennyi tudható köszönhetően a Költő Orazionak, aki ódáiban beszél 

Venosa és Potenza szőlőjéről és borairól. Plinius is megemlíti a Tempsa-i borok hírnevét (antik 

város, mely már eltűnt). Több mint 1.000 évnek kell eltelnie, hogy ismét információt kapjunk 

Basilicata borairól.  1629-ben Prospero Rendella, leírva a ”Due Sicilie” borait, megemlíti a 

Melfiaco bort, Melfiből. Ismét nagy csönd övezi Basilicata bortermelését az XIX. századig, 

amikor Ottavio Ottavi 1870-ben megfigyeli, hogy Basilicata legjobb területe Melfi, és az ott 

készült bort igen kedvelik Nápoly pincészeteiben. A század végén tudósok, mint Pompeo Trentin 

és Salvatore Mondini felfedezik, hogy Vulture borain kívül (mint a Rionero és a Barile) Potenza 

környékén is folyik bortermelés. Két bor tűnik ki a többi közül: az ”Aglianico del Vulture” és az 

”Aleatico di Rionero”. A XX. század elejére átveszik Piemontéből a dolcetto, Campaniából az 

asprino, Calabriából a malvasia nera, a montonico és Pugliából a bombino bianco, a bianco 

d’Alessano, a malvasia és a moscato fajtákat. A filoxéra elterjedése felforgatta a szőlészeteket és 

a bortermelést, de nem meghatározó az újratelepítés. 

Basilicata 47%-a hegyvidéki, míg 45%-a dombvidék és 8%-a sík terület. Északon Campania 

és Puglia határolja, délen Calabria. A tartomány részben a Taranto-i öbölre néz, ahol a  Jón-tenger 

mossa partjait, részben pedig a Policastro-i öbölre, ahol a Tirrén-tenger. A tartomány nyugati és 

központi területein húzódik az Appenninek meszes sziklákkal és gyér növényzettel, míg kelet felé 

a márgás-agyagos, meszes hegylánc lassan ereszkedik a síkság felé. A leghosszabb folyói a 

Bradano és Basento, a rövidebb folyású Cavone, Agri és Sinni folyókkal együtt a Jón-tengerbe 

ömlenek. A klíma a szárazföldi területeken kontinentális, hideg havas téllela hegyekben, míg a 

nyár enyhe de rövid. A tengerparti szakaszon mediterrán klíma uralkodik, a tél nem hideg, a nyár 

nagyon meleg. A csapadék megoszlás is eltérő, bőségesebb a hegyekben. Murge környékén 

előfordul hosszú meleg időszak aszállyal. 

Basilicata szőlőültetvényei csupán 10.850 ha területet tesznek ki, melynek nagy része vulkáni 

eredetű talaj. A legelterjedtebb szőlőfajta az aglianico, jól megél nagyobb magasságokon is. Az 

egyéb szőlőfajták esetenként figyelemreméltó I.G.T., vagy ”asztali” borokat is adnak, mint a 

Montepulciano di Basilicata, a Moscato del Vulture, a Malvasia della Lucania és az Asprino 

Lucano. Az egyetlen D.O.C. bor az Aglianico del Vulture, de kiemelkednek a Basilicata I.G.T. 

fehér, rozé és vörös borok. 

Ősi isőkben a tartomány partjain kikötöttek görögök, föníciaiak, arabok, normannok, 

spanyolok és franciák, akik mind ott hagytak valamit a gasztronómiai hagyományaikból is, 

melyek módosították a helyi gasztronómiát, illetve beleolvadtak. Alapvetően szegényes Basilicata 

gasztronómiája, ugyanakkor igen különleges is, hiszen analógiában van a helyi természeti 

forrásokkal. Jelentős a cukorrépa, a dohány és az olívatermesztés, míg az állattenyésztés területén 

a juh- és kecsketenyésztés, kis mértékben a marha tenyésztés van jelen. 

Az előételek Basilicatában nem találnak hazára, ha csak nem a felvágottak, kolbászok és 

sonkák. Az elsőfogások közül különleges a tipikus ”purea di fave e cicoria” (lóbab püré 

cikóriával). De említést érdemel a ”ravioli farciti” (túróval, sonkával, tojással töltött tészta), a 

”riso e funghi” (rizs fehér babbal, szalonnával és gombával). Levesek közül kedvelt a ”zuppa di 

verdura” (vegyes zöldségleves) vagy a ”zuppa di pesce” (halleves sziklahallal, tintahallal, 



 

sügérrel és durbinccsal). A főételek között elsősorban a juh szerepel pl. ”agnello in casseruola” 

(felaprózva burgonyával, hagymával megsütve), az ”agnello ai funghi” (bárány gombával), de 

csirke, nyúl és sertés is kerül az asztalra. A sajttermelésbő kiváló friss sajtok mint a burrino, 

mozzarella, scamorza kerülnek ki, és több féle túró. A köretek közül említést érdemel a ”calzone 

di verdure” (zöldségfélék kenyértésztában), a ”ciaudedda” (articsóka, lóbab, burgonya, hagyma 

összepárolva). Az édességek közül remek a ”cicirate” sült tészta golyócskák mézzel leöntve), a 

”torta al formaggio” (friss sajttal, túróval, sonka kockákkal), a ”panzerotti” (áttört lóbab 

csokoládéval, fahéjjal és cukorral). 

Az Aglianico del Vulture jól illik a hús alapú fűszeres és csípős elsőfogások mellé, valamint 

grillezett húsokhoz  és az érlelt sajtokat is remekül kiegészíti. 

Calabria: 

A Calabria területén élő ókori italicus népet a görögök Enotri-nak nevezték. Ez a civilizáció a 

Kr.e. IV. században ellentétbe kerül a görögökkel, így feltételezhető hogy egyszerre két 

szőlőtermesztési kultúra élt egy más mellett: a kezdetlegesebb italicus a szárazföldi területeken és 

a görög szőlőtermesztés a partvidéken, amely felvirágoztatta ezt az ágazatot. Alig tudni valamit 

az akkoriban temrmelt borokról, az egyetlen forrás Teocritustól jön, aki említést tesz Biblia vagy 

Biblinia borairól, melyek a mediterrán térség legjobbjai. A római hódítást követően a 

szőlőtermesztés megszűnik, átveszi helyét az állattenyésztés; majd az eltűnt Biblia-i borok helyett 

megjelennek újabb fajták,  mint a Tempsa, Cosenza, Turii és Lagaria környéki borok, amint 

Plinius is feljegyezte. Sok évszázadnak kell eltelnie addig, amikor a középkorban bizonyosan 

tudható, hogy a calábriai szőlészet és borászat ismét virágzik, jelentős exporttal Észak-Itáliába, 

Spanyolországba és franciaországba. Ezekről  a borokról többet Sante Lanceritól tudunk, aki 

1549-ben feljegyzéseiben egy remek választékot ajánl, mint a Chiaretto di Cirella, a Centula di 

Paola, a Falsamico és a Ciragio. 1571-ben Giovanni Barrino is megerősíti, hogy Cirella, Tortora, 

San Lucido, Scilla és San Marco Argentato borai kiválóak. Az ezt követő századokban részben a 

fogyasztók ízlésének változása miatt Calabria elveszti észak-itáliai és külföldi piacait, és 

elsősorban csak házasításra termel. Csak a filoxérát követő időszakban vezet be változásokat a 

tartomány, amely értékes borokkal gazdagítja. 

Calabria félszigeti területe 15.080 km
2
, szélessége átlagosan nem haladja meg a 60 km-t. 

Északon Basilicata határolja és körbeöleli a Jón- és a Tirrén-tenger. Csupán 9%-a sík terület, a 

dombság 49%, míg a hegyvidék 42%. A tengerparról meredeken emelkednek a hegyek szerény 

sík területet hagyva. A Sila fennsík alpesi jellegű, sűrű erdők borítják. A félsziget elnyújtott 

formája miatt a folyóknak nincs jelentős hossza, kivételt képez a Crati (81 km) és a Neto (84 km). 

A klíma a part mentén mediterrán, enyhe, csapadékos téllel, meleg és száraz nyárral, a 

hőingadozás elenyésző. A szárazföld felé haladva a kontinentális jellemzők felerősödnek, a 

hegyekben a tél hideg, a nyár meleg. Sila területe continentális, télen nem ritka a havazás. 

Calábriában a szőlőtermesztés ősi gyökerekkel rendelkezik, de fel kellene hagynia az extrém 

parcellázással (az átlagos terület 1/2 ha gazdánként) és a tömeggyártással. Míg az utóbbi években 

a termelők nagy része kivágta a szőlőültetvényeit, egyes ”megvilágosodott” termelők új 

területeket ültettek be, de ez utóbbiak vannak kevesebben. A legelterjedtebb szőlőfajták a 

gaglioppo, a kék szőlő össztermesztésének 80%-át teszi ki, ezt követi a nerello mascalese, nerello 

cappuccino és a greco nero. A fehér szőlő kevésbé elterjedt a perzselő hőség miatt, de a greco 

bianco, ami a teljes termesztés 90%-át fedi le, jól bírja ezt a rendkívüli klímát. Ezt követi 

sorrendben a trebbiano toscano, malvasia bianca, montonico és guarnaccia. A terep alakulása nem 

könnyíti meg a szőlőtermesztés kiterjesztését, azonban vannak kiváló területek ahol a klíma is 

ideális.  

A jelentős kiterjedésű tengerpart Calábriát az egyik legjelentősebb halászatot folytató 

tartománnyá emeli, amely a gasztronómiában is visszatükröződik. Azonban a tipikus tengerész 

konyha mellett jelen van a szárazföldi, jellegzetesen paraszti konyha is, melynek alapját a 

mezőgazdaság (paradicsom, padlizsán, bab, citrus félék és olívabogyó) és az állattenyésztés adja 

(jellemzően kecske, juh és sertés). 



 

Az előételek között kedvelt felvágottak a ”salsiccia, soppresssata” (kolbászfélék) a 

”cervellata” (csípős szalámi borral ízesített sertéshúsból), melyek közül több felvágott D.O.P. A 

szalámi féléket jól kíséri a Savuto, míg a kolbászokhoz a Lamezia Rosso illik. Kedveltek a sült 

zöldségfélék pl. ”ceci al rozmarino” (rozmaringos csicseriborsó csípősparikával), míg a tengeri 

halak közül gyakran fogyasztják a ”sarde a scapece” (szardínia sós lében), az ”ovotárica” (napon 

szárított tonhal paprikával és olajall). 

Az elsőfogások között sok házi készítésű tésztát fogyasztanak a legkülönfélébb szószokkal, pl. 

a ”maccarúni” (ragus házi tészta), a ”sagne chine” (tészta húsgombóccal, mozzarellával, főtt 

tojással), a ”pitta” (egyfajta zárt pizza szalámival és különféle zöldségfélékkel töltve), de nagyon 

elterjedtek a zöldséglevesek is, mint a ”minestra di gipuddazzi” (zsírral készült zöldség 

krémleves), a ”millecosedde” (káposzta, hagyma, bab, csicseriborsó, lóbab alapú zöldségleves 

pecorino sajttal és csípős paprikával).  

A főételek közül kiemelendő a ”murseddu” (rakott sertés és borjú hús paradicsommal és 

paprikával) amihez tökéletesn illik a Pollino D.O.C., a ”braciole saporite” (sertéskaraj szalámival, 

tojással, sajttal, főtt tojással töltve), a ”coniglio/capretto ripieno” (töltött nyúl/kecskegida 

sütőben). A vörös húsokhoz és a sütőben készített kecskéhez kiváló a  Ciró Rosso D.O.C. , míg a 

kecske, bárány és fehér húsokat jól kiegészíti a Bivongi Rosso. A halfogások közül igen ízletes a 

”pesce spada alla brace” (parázson sült kardhal), a ”sarde alla menta” (sült szardínia ecetbe rakva 

menta levéllel). A rostonsült halakat jól kiegészíti a Melissa Bianco. 

A calábriai gasztronómiában híresek a köretek, mint a padlizsán, melyet számtalan módon 

készítenek el (töltve, szeletelve, sütve, gombócnak, stb.), a ”ciambotta” amely egy egytál étel 

(padlizsán, paradicsom, burgonya, párolt paprika, hagyma). A sajtok igen közkedveltek, 

elsősorban a pecorino (juh sajt), de szót érdemel a mozzarella, a scamorza és a füstölt túró is. A 

közepes érlelésű sajtokat jól kíséri a Savuto, a Bivongi Rosso, míg a pecorino mellé jó választás a 

Lamezia Rosso. 

Az édességek közül tipikus a ”torrone gelato” (candírozott narancs, cédrus, mandarin cukorral, 

csokoládéval és mandulával), a sok aszalt gyümölcsöt tartalmazó édességek mellé tökéletes 

választás a Greco di Bianco, a ”chinullile” (túróval, tojássárgájával, cukorral kevert krémmel 

töltött tészta, amit kisütnek). Karácsonykor széles körben fogysztják a ”turdiddi-t” (sült tojással 

gyúrt tészta mézbe mártogatva). 

Sicilia: 

Már Kr.e. második évezredtől jelen volt a szigeten a szőlőtermesztés, mielőtt még a görögök 

kikötöttek volna itt, akiknek jelentős érdeme abban volt, hogy új fajtákat és tökéletesebb 

termesztési technikát hoztak a szigetre. Az akkori tudósok dícsérték a sziciliai borok minőségét és 

mennyiségét. A leghíresebb borok a Mamertino, a Tauromenio volt. A bortermelés adta a 

gazdaság gerincét.  A Kr.e. III. és II. században ez megváltozott a római hódítás következtében, a 

szőlőtermesztés helyett róma arra kényszerítette Szicíliát, hogy búzát termeljen. Igy lett Szicília 

Róma ”magtára”. Ennek ellenére nem szűnt meg a bortermelés, Julis Cézár iszogathatta kedvenc 

Mamertino-ját, míg Plinius a taorminai borokat, és a római ínyencek Polli-t, a Tauromenio-t, a 

Potulanumot és a többit. A Római Birodalom bukását követően szicília az inváziók hosszú 

sorozatának színterévé vált, előbb a vandálok, majd a gótok és bizánciak érkeztek, ezt követően 

az arabok többszáz évre letelepedtek, akik újítást hoztak az agrárágazatba, új fajtákat telepítettek. 

A pozitív nyookat hagyó arabokat a normannok követték, majd az aragóniak, akik nem hoztak 

változást a szőlészetben. A XV. Század hoz fordulatot, mikor a Mamertino feltámad és a szicíliai 

kikötőkből Siracusa, az Etna, Palermo és Trapani boraival roskadásig megrakott hajók indultak 

Rómába, Liguriába és Toscanába. Sante Lanceri, III. Pál pápa pincéinek felügyelője ír az Etna 

könnyű borait, az Eolie és Pantelleria szigetek aromás borait, Palermo és Trapani testesebb borait, 

a Masrasala bort,mely oly különleges és amely Szicíliát híressé tette a világban. Az 1870-es 

évektől a filoxéra, és a peronoszpóra pusztításait követően a fancia kereskedők jelentős 

mennyiséget importáltak a testes szicíliai borokból több évtizeden át. De végül a félelmetes rovar 

a szigeten is megjelent, a már ismert katasztrófát kiváltva. 



 

Szicília Területe 25.700 km
2
, a legnagyobb sziget a Mediterrán térségben, hozzá tartozik az 

Eolie, az Egadi, a Pelagie szigetcsoportok és Pantelleria és Ustica szigete. A terület 24%-a 

hegyvidéki, 62%-a dombvidék és 14%-a sík terület. Legmagasabb pontja a vulkáni eredetű Etna 

(3.340 m). A Nebrodi hegyek agyagos eredetűek, míg a Madonie meszes. A sziget központi 

területe dombos. Szicíilia szegényes folyókban és tavakban. Főbb folyói a Simeto, az Alcantra, az 

Anapo, egy pici tava van, a Pergusa. 

Klímája mediterrán, meleg és aszályos a tengerparton, enyhe és csapadékos a szárazföld 

belsejében. Erős szele a Scirocco, mely gyakran az 55 
o
C fokot is eléri. A csapadék télen 

koncentrálódik. 

Az utóbbi 20 évben a szőlőtermesztés és bortermelés területén a tartomány nagyot lépett előre 

és egy szinte középkori állapotból a jövőbe ugrott. Bevezették a chardonnay, a petit verdot, 

cabernet sauvignon, merlo, syrah fajtákat, ugyanakkor újraértékelték az ősi fajtákat is, mint a nero 

d’Avola, az inzolia, a zibibbo, a malvasia. Inkább kulturális értékű mintsem kereskedelmi, hogy 

San Pantaleo piciny szigeten a Mozia bor termelése egy régi fajtából a grillóból, melyet a 

”föníciaiak borának” neveztek. A fehérszőlő 75%-ot tesz ki, a legelterjedtebb fajták a catarrato, a 

grillo, az inzolia, a grecanico, a trebbiano toscano, a carricante, a malvasia di Lipari és a zibibbo. 

A kékszőlők közül meg kell említeni a nerello mascalese, a nerello cappuccio, a perricone vagy 

pignatello, a calabrese, a nero d’Avola, a frappato és a sangiovese fajtákat. A jelenleg termelt 

borok nagy része fehér, de a vörösborok is bátorító eredményeket adnak. Az utóbbi évek 

erőfeszítése a minőség javítására koncentrálódott, jó eredményeket értek el az I.G.T minősítés 

terén. 

Szicília a Mediterrán térség legnagyobb szigete és egyben Olaszország legnagyobb 

tartománya, melyet oly sok nép igázott le. Gasztronómiáján nyomot hagytak és gazdagították azt 

a görögök, a rómaiak, az arabok, a bizánciak, a normannok, a spanyolok. 

Előételeik közül kiemelkedik az ”arancino” (rizslabdák hússal, vagy sajttal, zöldségfélékkel 

töltve, majd kisütve), a ”caponata di carciofi di Menfi” (articsóka zellerrel, paradicsomszósszal), 

a ”pomodori ripieni” (olívabogyóval, rákkal és tonhal ikrával töltött paradicsom). 

Bőséges az elsőfogások köre is, csak a hagyományosabbak közül említünk néhányat, mint pl. 

a ”pasta alla Norma” (rövid tészta túróval, paradicsommal és sült padlizsán kockákkal), ízletes a 

”maccaruni di casa” (paradicsomszósszal és húsgombócokkal), a ”pasta con le sarde” (tészta 

szardíniával), a ”timballo di riso” (rizs sült rákkal és tenger gyümölcseivel). Az Ansonica di 

Monreale jól illik a hal alapú fogások mellé. 

A főételek közül ízletes az ”involtini di carne” (hústekercs friss provolone sajttal, mazsolával, 

fenyőmaggal és zsemlemorzsával), a ”capretto alla griglia” (grillezett kecskegida) melynek kíváló 

kísérője a Cerasuolo di Vittoria, a ”salsiccia fritta al vino” (borban sült kolbász). A halételek 

közül híres a ”tonno alla siciliana” (tonhal ajókával, fűszerekkel és fehérborral), a ”pesce spada 

con salmoriglio” (kardhal olajjal, citrommal, petrezselyemmel), melyekhez jól illik a Feudo dei 

Fiori, valamint az Ansonica di Monreale. A D.O.P. sajtok melyeket jól kegészít a Vino di 

Marsala, a Faro, a ”pecorino siciliano és ragusano”, ízletes a friss juhtúró is. A köretek gyakran 

külünlegesek, szinte már egzotikusak, mint a ”melanzane alla parmigiana” (padlizsán parmezán 

sajttal), a ”caponata” (sült padlizsán kockák, paradicsommal, ecettel), az ”insalata di arance” 

(narancs szeletek olajjal, sóval, borssal). A szicíliai híres édességeket mindenki ismeri és kedveli. 

Legismertebbek között a ”cassata siciliana” (piskótatészta túrókrémmel, kandírozott 

gyümölcsökkel, rummal, étcsokoládával), mely arab eredetű, a ”cannoli siciliani” (tészta 

tölcsérek, melyeket túróval, kandírozott gyümölccsel, csokoládé darabokkal töltenek meg), 

amelyet valaha csak a karneválra készítettek, ma viszont világhírű, ugyancsak arab eredetű a 

”cubbaita” (méz, mandula, szezámmag). Ezekhez a jellemzően szicíliai édességekhez jól illik a 

Vino di Marsala, a Malvasia delle Lipari..  

Sardegna: 

A szőlőtermesztés első formái feltehetőleg Kr.e. 2000 körül jelentek meg de csak az első 

nagyobb föníciai bevándorlási hullám járult hozzá a szőlőtermesztés fejlődéséhez. Őket követték 



 

a görögök Kr.e. VII. században, akik a Meditterrán övezetben kereskedtek a szardíniai borokkal. 

Amikor a karthágóiak megszállták a szigetet, az anyaföld borainak védelmében tönkretették a 

szőlőültetvényeket és szigorú rendeletekben limitálták a bortermelést, majd saját igényeikből 

kifolyólag ismét ösztönözték azt. A sziget elzártsága miatt nem sok információ tudható erről az 

iődőről. A rómaiak ugyan mutattak érdeklődést a szárd borok iránt, de inkább a nagy kiterjedésű 

sík területeket szerették volna kihasználni a búza termesztéséhez, melyre Rómának mindig 

szüksége volt. A pusztító barbár inváziókat követően a szőlőművelés a kolostorokba szorul vissza 

és csak a tengeri köztársaságok, Genova, Pisa hozzák el a felvirágzást a XIV. században. Új 

fajtákat vezetnek be, mint a vernaccia és a vermentino. A XV. Században Spanyolországból 

hozzák be a mai cannonau, bovale, giró, monica, nasco fajták őseit. A kereskedelemben a szárd 

borok csak a korzikai borok mögött szerepeltek, melyek ismertebbek voltak. A piemontei uralom 

idején a szárd szőlőtermesztés egységesítésével javul a helyzet, köszönhetően a Marseilles-el 

folytatott kereskedelemnek és a bor árak emelkedésének. Az export virágzott Franciaország és 

Ausztria felé. A leginkább forgalmazott borok a vermouth ipar növekedésének köszönhetően a 

fehérborok, hírnevet szerez a Nuragus, a Malvasia, a Vernaccia, a Moscato, a Torbato és a 

Monica. Azonban a filoxéra keményen érezteti hatását, az évszázadok alatt kialakult 

szőlőültetvények, melyek végre a XIX. században megtalálták helyüket, újra telepítésre kerülnek 

az pusztítást megelőző jellemzők alapján. 

Szardínia területe 24.90 km
2
, délen a Mediterrán, keleten a Tirrén, nyugaton  a Szardíniai-

tenger  öleli körül, míg északon a Bonifác-szoros választja el Korzikától. Az egész sziget 

hegyvidéki, a föld 50%-a gránitos, de található meszes terület is a partok közelében. Kelet felé a 

dombos területek jellemzőek. A sziget leghosszabb folyója a Tirso, mely 150 km-en szeli át a 

szigetet. A partok közelében több kisebb tó is található.  

A klíma szigeti-mediterrán, a nyár hosszú, meleg és száraz, a tél rövid, csapadékos de nem 

hideg. Februárban és márciusban hideg szelek fújhatnak, melyek késleltetik a vegetáció 

ébredését. A domináns szél a maestrale, mely észak-keletről fúj.  

Néhány éve könnyen kaphatók a szárd borok a kontinensen, holott a termelés eléggé 

behatárolt annak a tendenciának köszönhetően, hogy a mennyiség helyett a minőséget célozzák 

meg, mint pl. a Vermentino di Gallura, a Nuragus di Cagliari. Az ültetvémyek kora elég magas, 

de a szándék meg van az új telepítésre is, elsősorban vermentino, carignano, monica és cannonau 

fajtákkal. A desszert borok termelése is izgalmas Szardínián, szinte mind D.O.C. bor, elsősorban 

moscato és malvasia fajtákból. A Cannonau di Sardegna jelentős sikert könyvelhet el, de több 

más bor is kellemes meglepetést nyújtott a piacnak. A legfontosabb szőlőfajták a nuragus, a 

vermentino, a híres cannonau, a monica, a pascale, de termesztenek sangiovese és trebbiano 

toscano fajtákat is. A legjelentősebb szőlőfaj a belőle nyert nemes bor miatt, a vernaccia, amelyet 

csak 400 ha területen termesztenek Oristano mellet.  

Annak ellenére, hogy Szardínia sziget, nem a halászok földje, a leghitelesebb a szárazföldi 

konyha, igaz az utóbbi 30 évben a tengerből táplálkozó konyhát is fejlesztették a nagy turista 

forgalomnak köszönhetően. A szárd konyha alapvetően a tésztán, zöldségfélén, kenyéren alapul, 

valamint a juh, a kecske és marha tenyésztésből nyert húson.  

Az előételek közül minden bizonnyal a legismertebb a ”bottarga” (szárított tonhal ikra, 

szeletelve pirított kenyérre teszik), ehhez illik a Vernaccia di Oristano. Változatosak a hal alapú 

saláták, pl. az ”insalata di mare”, (tengeri saláta) az ”insalata di polipo bollito” (főtt polip saláta), 

az ”anguilla affumicata” (füstölt angolna). Felvágottakban nem bővelkednek, de említést érdemel 

a ”prosciutto crudo” (vadon nevelt sertés sonka), a ”prosciutto di capra e di pecora di Teulada” 

(kecske és juh sonka) és a ”salsiccia sarda” (egy hónapos érlelésű kolbász, nyersen vagy sütve 

fogyasztják), a helyi készítésű felvágottakat jól kiegészíti a Mandrolisai. A szárd ételek mellé 

tökéletes a ”pane carasau” (vékony, hatalmas méretű ropogós tészta levelek), a világban ”carta 

musica” néven vált ismertté. 

Az elsőfogások közül a legismertebb a ”malloreddus” (apró tésztagombócok vaddisznó, vagy 

kecske húsos szósszal) ehhez tökéletes a Mandrolisai, az ”angiulottus” (sajttal vagy hússal töltött 

tészta). Levesek közül érdekes a ”suppa quata” (kenyér és sajt rétegelve, lassú tűzön húslevesben 

főzve), hal alapú a ”risotto alla pescatora” (rizottó vegyes halfélékkel). 



 

A főfogások közül sok étel alapja a szárd bárány, (mely nemrég I.G.P. minősítést kapott), mint 

az ”agnello con il finocchietto” (szaftosan elkészítve köménnyel), de természetesen kecskét, 

szárnyasokat és nyulat is szívesen fogyasztanak, pl. a ”gallina al mirto” (mirtuszbogyós csirke), 

kiváló hozzá a Monica di Sardegna, a ”coniglio in casseruola” (serpenyőben sült nyúl). A bárány 

és nyúl ételekhez tökéletes a Cannonau di Sardegna. A rostonsültek közül híres és nagyon ízletes 

a ”porceddu” (tejesmalac nyársra húzva, fűszernövényekkel), melyhez kiváló a Carignano del 

Sulcis és a Cannonau di Sardegna Riserva. A tengeri fogások közül említést érdemel az ”aragosta 

all’algherese” (languszta paradicsommal, hagymával, a ”calamari ripieni” (töltött tintahal), jól 

kíséri az Arborea Trebbiano. A juh tejtermelés lehetővé teszi a változatos sajt és túró választékot, 

mint a ”ricotta, ricottoli, ricotta forte” (friss és érlelt túró), a ”pecorino sardo fresco, stagionato ” 

(friss és érlelt juhsajt), melyekhez tökéletesen illik az Arborea Sangiovese, illetve az érlet fajtához 

a Cannonau di Sardegna Riserva. Az édességeket gyakran mézzel és sajttal gazdagítják, mint a 

híres ”sebadas” (ravioli forma tészta sajttal töltve, kisütve és mézzel leöntve), a ”torta di ricotta” 

(túrótorta mandulával, dióval és mazsolával), az ”amaretti di Carloforte” (édes és keserű 

mandulás édesség), a mandulás édességekhez jó választás a Nasco di Cagliari és a Malvasia di 

Cagliari. 



 

7. MAI MODERN BORKULTÚRA OLASZORSZÁGBAN: 

Az bor és gasztronómia kapcsolatára, együttes említésére már külön szó is létezik, hogy ne 

kelljen külön emlegetni őket. Enogastronomia, amelyből az eno a bort a gastronómia pedig az 

étkezést fejezi ki. Jól jellemzi, hogy hogyan gondolkodnak a borról: a bor csak önmagában szinte 

nem is kerül szóba (hacsak nem bortechnológiai szövegkörnyezetben). Legtöbbször az étel és a 

bor csak együtt kerül emlitésre. Nagyon ritka manapság az olyan vendéglátóhely Olaszországban, 

ahol csak bort magában lehet kapni. Még a legegyszerűbb „osteriában” is mindig kínálnak valami 

rágcsálni való falatkát, borkorcsolyát, és ezt akkor is, ha csak egy pohár bort rendel az ember. 

Nagyon sokat tett e szint eléréséért a Slow Food mozgalom, amely 1989-ben alakult Piemonte 

tartományban. Amint a neve is mutatja a fast food ellentéte és az alapitók ennek ”legyőzésére” 

szövetkeztek. Ez egy non profit egyesület, melyet a tagok tartanak el, a helyi étkezési 

hagyományokat, a helyi alapanyagokat és a helyi étkezési szokásokat próbálja védeni. 

 Megalakulásuk óta 100 000 tagjuk van 132 országban.  

7.1 NÉHÁNY PÉLA A MÓDSZEREKRE, RENDEZVÉNYEKRE: 

Laboratorio del gusto: az ún iz laboratóriumok, amikor különböző jellegzetes italokat, 

ételeket, vagy ezek izpárositásnak kikisérletezését végzik gyakorlati úton, konkrét kóstolással 

Banca del vino: alapjában véve egy borkereskedés, amely őgy működik, mint a bank, vagy 

méginkább szemléletes ha a tőzsdével hasollitjuk össze működését. 

7.2 EGYÉB RENDESZVÉNYEK FESZTIVÁLOK A BOR KÖRÜL 

Népszerű de magas szakmai szinvonallal rendelkező borfesztiválok, borkiállitások: 

Meranoi Borfesztivál, Torinoi Borszalon, Napolyi borfesztival,  

SIMEI (Salone Internazionale Macchine per Enologia e Imbottigliamento) Borászati és 

Palackozási Gépek Nemzetközi Kiállítása. A világban több mint hat milliárd hl italt fogyasztanak. 

A minőség javításához és a gyártási költségek csökkentéséhez technológialilag egyre tökéletesebb 

berendezésekre és gépekre van szükség. Ezekre az igényekre válasz a SIMEI (két évente rendezik 

meg), a világ legnagyobb szigorúan specializálódott kiállítása, ahol egyidejűleg megtalálhatóak 

mindenféle,  a borászathoz, a gyártáshoz, a palackozáshoz és csomagoláshoz szükséges gépek és 

berendezések. (bor, sör, ásványvíz, gyümölcslé, likőrök, alkohol, ecet, olaj, stb.). 

MiWine a Milánói Vásár Szakmai Kiállítása mely a borokra és a párlatokra specializálódott. 

Distillati. A kétévente megrendezett kiállítás magas szintű olasz és nemzetközi borászati 

panoráma. Kihagyhatatlan randevú az olasz és nemzetközi gyártók és forgalmazók számára.  

VINITALY, melyet Veronában rendeznek, a borvilág országos és nemzetközi referencia 

rendezvénye. A világ legnagyobb kiállítása méreteit tekintve. 44 év tevékenysége alatt a made in 

Italy borok legjobb nagykövetévé vált és a bor világ fontos igazodási pontjává.   . 

Több mint 150.000 szakmai résztvevő, melyből  több mint 45.000 112 országból. Vinitaly 

elsősorban üzleti lehetőség 5 napba sűrítve. Szakmai kóstolók 10.000 m
2
-en folynak  



 

8. A BOR HELYE AZ OLASZ VENDÉGLÁTÁSBAN:  

A házi borok, a ház bora (vino di casa, vagy vino della casa) ”megjelölés nélküli”, nagyrészt 

asztali borok, de gyakran előfordul, hogy minőségi borokról van szó, melyekhez az étterem 

kedvező áron jut. Valamikor a bortermelő vidékeken a fogadós a saját maga által termelt bort 

szolgálta fel a fogadóban, innen a ”ház bora” elnevezés. Ma ez tekinthető az alapbornak, mely jó 

minőség/ár arány jellemez.  

A vendéglátó helyek kategóriái: osteria-fogadó, trattoria-vendéglő, ristorante- étterem, 

enoteca- borszaküzlet,borbár 

Ezek borkészletei: nagyrészt régiós választék,  ritka a külföldi borok jelenléte leginkább csak 

top éttermekben 

Az italok felszolgálásának további részei: 

A felszolgálók kifejezetten jó felkészültséget mutatnak a borfogyasztás „oldalvizén” haladó 

ásványvizek kulturájában is. A peszgők, fehérborok, 

vörösborok, részletes ismertetése ismerete mellett a párlatok és szivarok, ezeken túl a kévék és 

teák ismerete is követelmény egy jó szinvonalú olasz étteremeben. 



 

9. NAGY BOROS DINASZTIÁK:  

9.1 ANTINORI  

Az Antinori család időtlen idők óta a bor szolgálatában áll. Kereskedelmi tevékenységük a 

XII. századtól követhető nyomon. Giovanni di Piero Antinori 1385-ben már a borkereskedők 

céhének tagja. Az előkelő család kezdettől fogva a minőség elkötelezett híve. Mi sem bizonyítja 

ezt jobban, mint az a tény, hogy az 1600-as években, az Antinori-borok már Itália határain túl is 

keresett portékának számítanak.  

Napjainkban a borvilág egyik meghatározó egyénisége a 26. generációt képviselő Piero 

Antinori tartja kezében a marsallbotot. A Santa Cristina 1946-ban a jól iható, klasszikus olasz 

vörösbor etalonjaként vonult be az olasz bortörténelembe, a Tignanello pedig egyenesen 

forradalmi újításnak számított, mivel a Toszkán borok történetében ez volt az első olyan 

vörösbor, amely a hagyományos fajtákkal és a kötelezően előírt fehérszőlővel szemben cabernet-t 

tartalmazott. A '60-as '70-es évek az olasz bortörténelem legsötétebb időszakát jelentették, amikor 

a borkészítés folyamatában legkevésbé sem a minőségi szempontok játszották a főszerepet. 

Ebben a sötétségben gyújtott fényt Piero Antinori márki, amikor a bortörvényre fittyet hányva 

egyszer s mindenkorra kizárta chianti classico összetételéből a fehérszőlőt, új világfajtával 

házasította az őshonos sangiovesét, amelyet elsőként érlelt új fahordóban. A Tignanello ezzel új  

fejezetet nyitott az olasz vörösborok történetében. A sortiment ma már olyan gazdag, hogy szinte 

átfogja az egész világot: Toscana továbbra is az Antinori-vörösborok szülőföldje, Umbria, akár a 

tájra jellemző fehér sziklák, fehérborokkal gazdagítja a színes palettát. Antinori a hagyományok 

megőrzésének modern lovagja. Akárhová teszi be a lábát, mindenütt a helyi fajtákat, a hely 

szellemét akarja életben tartani.  

Ez a szemlélet működik további három olaszországi birtokán éppúgy, mint Kaliforniában, 

Washington államban, Chillében vagy éppen Máltán. Ma már a Bátaapáti borok is ebből a 

szándékból születnek.  

"Bort készíteni annyi, mint örök párbeszédet folytatni a Teremtővel a természettel." Antinori 

márki 

9.2 FRESCOBALDI 

A Frescobaldi család első borászati tevékenysége 1308-ra nyúlik vissza. Létezik egy korabeli 

dokumentum, mely rögzített egy természetbeni cserét (műalkotást borért) Michelangelo 

Buonarroti-val.  

Egy Fiorentin család, mely az elmúlt 700 év alatt ápolta és támogatta a kultúrát, aktív 

kereskedelmet és pénzügyi tevékenységet folytatott, részt vett az olasz történelem, ezen belül 

Toszkána alakításában. Harminc generáción át nagynevű toszkán borok gyártásának szentelte 

magát, 5000 ha-on, több mint 1000 szőlőültetvényen folyt és folyik ma is aszőlőtermesztés. 

Birtokok: Castello di Nipozzano, Castello di Pomino, Castel Giocondo, Tenuta di Castiglioni, 

tenuta dell’Ammiraglia, Santa maria, Costa di Nugola. 

Napjainkban a Marchesi de’ Frescobaldi, az egyik legnagyobb olasz minőségi bortermelő, 

mely  DOCG, DOC és IGT nemes borokat termel.  

9.3 BIONDI SANTI 

A Brunello atyja. Ez a megjegyzés talán fellengzősnek tűnhet, viszont teljesen igaz. A Biondi 

Santi család valóban a Brunello névadója, ők palackoztak először ezen a néven bort, mégpedig az 

1888-as évjáratot. A birtok ma is a tökéletesség mintája. 

Tehát, a történet 150 éve kezdődött, amikor Clemente Santi, (aki gyógyszerész diplomát 

szerzett Pisaban), a Montalcino-ban és Pienza-ban meglévő birtokára, vagy ahogy arrafelé 

nevezik, a Greppo-ra (domboldal toszkánul) általa nemesített, újfajta sangiovese-t ültetett. Mint 

látjuk, itt még nem szerepel a Biondi név, ezt felesége hozta a házasságba, gyermekeik már 



 

Biondi Santiként születtek, de csak unokájuk, Ferruccio Biondi Santi volt az, aki azt a bizonyos 

lépést megtette, és 1888-as borának a Brunello di Montalcino nevet adta. A Brunello név 

egyébként 1865-ben merül fel először az írásos emlékek között, mint a sangiovese beceneve. 

Ferruccio fia, Tancredi is jelentősen közreműködött a hírnév megszilárdításában, hiszen az ő 

munkája nyomán jött létre Montalcino eredetvédelmi rendszere, amit akkor még nem DOC(G)-

nek neveztek, de persze az elsők között lett az a hatvanas években. Tancredit fia, a legendás 

Franco követte a birtok vezetésében. Franco Biondi Santi vezetése alatt a Brunello termelését 4 

ha-ról a jelenlegi 25 ha-ra növelte. Napjainkban a folyamatosságot gyerekei Jacopo és Alessandra 

jelentik, akik átvették a Greppo irányítását. 

9.4 STROZZI 

A gazdaság több mint 1000 éves történelemmel rendelkezik: a legrégebbi dokumentum 

bizonyítja, hogy Cusona már 994-ben létezett. A zöld toszkán dombok között, San Gimignano 

mellett emelkedik a cusonai birtok. A Strozzi és Guicciardini kiemelkedő személyiségei, 

valamint a két család – mely többszörös vérvonali rokonságban állt egymással a századok során - 

politikai és gazdasági befolyása nem csak Toszkána, hanem Olaszország és Európa történelmében 

is nyomot hagyott. Francesco Guicciardini,  Niccolò Macchiavelli kortársaként kiemelkedő 

politikus és kormányzó volt. A Strozzi-k, befolyásos bankárok, államférfiak, voltak és a Medici–

ház legnagyobb riválisai. A családok jelenlegi képviselői a 15 generációs leszármazottak. Az 

1900-as évek elején Francesco Guicciardini (felesége Luisa Strozzi), aki Firenze polgármestere 

volt, majd mezőgazdasági miniszter, korát meghaladó birtokká teszi Cusona-t. 

A jól ismert borászat a 70-es években kezdte meg borai nemzetközi forgalmazását, Girolamo 

Strozzi Guicciardini herceg kezdeményezésére, jelentős modernizációs beruházásokat követően.  

A hozzávetőleg 100 hektárnyi szőlőültetvény Cusona-t az első helyre emeli a terület gazdaságai 

közül. Minden, Guicciardini Strozzi cimkével ellátott üveg bor a gazdaságon belül lett 

megtermelve és került palackozásra.  

A cég jelenlegi tulajdonosai Girolamo Strozzi Guicciardini herceg és Roberto 

Guicciardini gróf.  

9.5 MAZZEI 

A Mazzei család története szorosan összefonódik nem csak a toszkán bortermeléssel, hanem a 

régió teljes politikai és kulturális életével. Az első dokumentumok, melyek a Mazzei családot 

említik, a XI század elejéről származnak.  

A Mazzei család a kezdetektől foglalkozik bortermeléssel és aktív résztvevői a firenzei 

kereskedelmi életnek. Ser Lapo Mazzei-t (1350-1412) tekintik a Chianti „apjának”. Tőle 

származik az első ismert dokumentum, egy kereskedelmi szerződés a „denominazione” 

(elnevezés) alkalmazásáról. "És adni kell december 16. napján (1398) 3 forintot 26 pénzt és 8 

dénárt Piero di Tino Riccionak, 6 Chianti boros hordóért… a fentieket megfizetjük Ser Lapo 

Mazzei levele alapján” (Datini Levéltár) Filippo Mazzei (1730-1816) volt, aki szőlőültetvényt 

telepített Thomas Jefferson, későbbi USA elnök birtokára Monticelloban (Virginia). Az ő 

sugallatára került bele a Függetlenségi Nyilatkozatba a következő alappillér: ”Minden ember 

egyenlőnek született”. 

Napjainkban a családfő, Mazzei Lapo és fiai Filippo e Francesco vezetik a birtokot.  

9.6 AZ MODERN OLASZ BORÁSZAT NAGY SZEMÉLYISÉGEI: 

Giacomo Tachis, Poirinoban születik, Torino megyéjében 1933-ban. 1954-ben diplomázik 

borászatból. A világhírű toszkán borok atyja, mindenki számára a világjáró olasz bor reneszánsz 

embere. ”A borászat hercege”, olyan nagy borok megalkotója és feltalálója, mint a Tignanello, a 

Solaia, a Sassicaia, a Terre Brune, a Turriga. 

1961-ben, miután Imolát elhagyta, Toszkánába érkezve Niccolò Antinori-nál helyezkedett el. 

”Imolát nagyon szerettem, szépek a nők és az ételek finomak, de találkoznom kellet a toszkán 



 

tájjal, a bor és a történelem kötelékével.” – emlékezik vissza. Szakmai életét erősen 

meghatározta, hogy az Antinori pincészeteknél kötött ki, ahol technikai igazgatóként dolgozott 

több mint 30 évig. A francia iskolával közös hosszú évek kísérletezés után 1968-ban megszületik 

az első 3000 palack Sassicaia Bolgheri, ami  nagy siker volt és forradalmasította a borkészítést. 

1971-ben megszületett a Tignanello, sangiovese e cabernet keveréke. ”Mindez nem kémia, vagy 

csak alkímia, hanem a múlt kultúrájának alapvető tanulmányozásából született. A föníciaiak, a 

görögök, az etruszkok úgy tartották, hogy a bor szereti a tenger leheletét, ez még ma is igaz.” – 

állítja Tachis. Tanácsadóként több tartományban is dolgozik, Szicíliában, Szardínián, Trentinoban 

és Toszkánában. Néhány éve a Pisai Egyetem munkatársa, ahol megkapta a laurea honoris-t 

1999-ben. 2010-ben visszavonult, hogy idejét családjának és az olvasásnak szentelje. 

Luigi Veronelli Milánóban született, 1926. febbruár 2-án. Klasszikus tanulmányokat folytat, 

és filozófiát tanul, majd elméleti filozófiát tanít. 1956-ban kiadó lesz. Elbeszéléseket ad ki, három 

sportújságot. Könyveket: A szocializmus Gondjai, A Gondolat, A Gasztronómus . Ez utóbbinak a 

sikere megerősíti gasztronómusi tevékenységét, majd eljön a mindent eldöntő találkozás a 

legendásan bravúros és híres maitre-el, Luigi Carnacinával. Iskolájában képzi magát Veronelli és 

szorosan együtt működnek több mint tíz évig. Ráébred az olasz konyhában rejlő lehetőségekre és 

felfedezi annak fontosságát, hogy a nagy ételekhez a megfelelő borokat kell párosítani. Az ”Il 

Giorno” az első jelentős napilap, amellyel 1962 és 1983 között együtt működik. Később 

csatlakozik több újság is, mind olaszok: Panorama, Epoca, Amica, Vini e Liquori (ez utóbbinak 

igazgatója is volt 1975-1979 lözött), L’Espresso, Gazzetta dello Sport, stb., mind külföldi lapok, 

újságok: Travel, Decanter, Gran Riserva, Carta Capital. Vitatkozó, provokatív stílusa azonnal 

meghozza a népszerűséget, így több kötetet is kiad, mint egyedüli szerző (Az elveszett ételek 

nyomában, Száz menü, A megfelelő bor) és együtt működve Luigi Carnacinával (La grande 

cucina) valamint Gianni Brerával (La pacciada). 

A televízió tovább növeli népszerűségét (nagy nézettségű műsora: "A tavola alle 7") 1979-ben 

a "Viaggio Sentimentale nell'Italia dei Vini" (Szentimentális Utazás a Borok Olaszországában) 

elősegíti a harmadik tv csatorna bevezetését és  amelyben naprakész tájékoztatást ad az olasz 

szőlőtermesztésről, provokatívan és vádaskodóan, riportokkal, oknyomozással tarkítva. Elmélyült 

tanulmányokat és kutatásokat végzett a borászat és a gasztronómia problémáival kapcsolatban. 

Ennek eredménye az ”Il Veronelli” (az első teljeskörű borenciklopédia, valamint az ”Il Vignaioli 

Storici” (azon családok története, amelyek naggyá tették az olasz bort) és különféle a 

Katalógusok (Vini d'Italia, Vini del Mondo, Spumanti & Champagnes, Acqueviti).1983-ban 

létrehozza a L'Etichetta című fényűző folyóiratot. Az E.V. Ex Vinis kéthavonta megjelenő 

magazin igazgatója volt, amely a borászat, a gasztronómia és a turizmus témakörét 

tanulmányozta. Kiadói kezdeményezésekben tanácsadóként részt vesz, mint pl.1 Conoscere il 

vino (ismerni a bort), Fabbri Kiadó; 2, I migliori vini d'Italia (Olaszország legjobb borai), Hobby 

& Work Kiadó.Ihletője az első (1993), a borról írók nemzetközi kongresszusának.  

Utolsó csatái között találjuk az extra szűz olíva olajat és a De.Co.-t (Települési megnevezés) 

2004. november 29-én hunyt el, egy hosszú és rendkívüli karriert követően, mely közel 50 évig 

tartott a csúcson. E' mancato il  , dopo una lunga, strepitosa carriera, durata quasi cinquant'anni e 

sempre al vertice 

Mario Incisa della Rocchetta Márki Rómában született, eredetileg piemontei nemes család 

gyermekeként és annak a Leopoldo Incisa della Rocchettának az unokájként, aki 1862-ben kiadta 

a  “Descrizione dal vero di 105 varietà di uve, parte indigene e parte di origine straniere” (Leírás 

105 fajta szőlőről) című, nagy jelentőségű leírást, amely a későbbiekben nagy segítséget nyújt 

Mario Incisa della Rocchettának tanulmányaiban.  Rátermett lovasként vesz a Nagy Háborúban, 

ahol a könnyűlovasságnál szolgál. A háborút követően beiratkozik a Pisai Egyetem 

Mezőgazdasági Karára, megismerkedik a Conti della Gherardesca családdal és Salviati herceggel, 

aki már akkoriban cabernet-t termesztett az ültetvényein. Barátságot köt Federico Tesioval, a 

rendkívüli versenylótenyésztővel és trénerrel, akivel a későbbiekben megalapítja az ismert 

versenyistállót, a Dormello Olgiatat. Mario Incisa feleségül veszi Clarice della Gherardesca 

aki nászajándékként több mint 600 ha földet hozott magával, ezek között van Bolgheri. Az 

ültetvényeket cabernet szőlővel ültetik be. A 60-as években Mario egyik unokaöccse Carlo 



 

Guerrieri Gonzaga, csatlakozott a pincészethez, aki újdonságot hozott a családi borászatba: az 

erjesztőkádakat, valamint az első barrique-ot. A Sassicaia ültetvénybe (melyről a bor a nevét 

kapta) cabernet-t ültetnek, itt születik meg a legjobb Bolgheri bor. 1968-ban az Incisa család 

megállapodik az Antinori rokonokkal a Sassicaia saját kereskedelmi hálózatukon keresztül 

történő forgalmazásáról. Amegállapodást követően érkezik meg Giacomo Tachis, az Antinorik 

ismert borásza.  

Nicolo Incisa della Rocchetta Rómában született, apja Mario Incisa della Rocchetta, anyja 

Clarice della Gherardesca. Tanulmányait Svájcban végezte, mentalitása is svájci. Bolgheriben él, 

ahol a családi birtokot vezeti (gazdasági birtok, versenyistálló, bor).  

Az első önálló lépést 1970 körül tette, amikor hátatfordított unokaöccsének, Piero 

Antinorinak, hogy a Sassicaia-t kivezethesse a kis számok börtönéből. A másik lépése az volt, 

hogy közel 20 év után kilépett az Antinorik oltalma alól.   

Angelo Gaja, 1940-ben született Piemonte tartományban. A borászatot dédapja, Giovanni 

Gaja 1859-ben alapította, amelyet azóta négy generáción keresztül a Gaja család vezet. A 

borászat mindig kitűnt borai kiváló minőségével.(Barbaresco, Barolo) Angelo Gaja borászatot 

tanult Alba városában, majd Franciaországban Montpellierben. Ezt követően 1961-ben lépett be a 

családi cégbe. Zseniális, kiváló ismerője a bor világának minden szempontból. Angelo Gaja 

állítja, hogy édesapja, Giovanni Gaja ihlette meg, aki már1937-ben megalkotta a Gaja cimkét. 

1961-ben a Gaja gazdaság még 21 ha szőlőültetvénnyel rendelkezett. Ma már a Gaja gazdaság 

több tartományban több, mint 300 ha feletti ültetvénnyel rendelkezik. Évente átlagosan 350.000 

palack bort termelnek. Angelo Gaja hivatalosan ugyan nem vonult vissza, de 70 évesen a családi 

gazdaság vezetését lányainak, Gaia és Rossana, adta át. 

Tommaso Bussola története 1977-ben kezdődik, amikor belép nagybátyja, Giuseppe kicsiny 

borászatába. Az első években hűségesen követi a hagyományokat, de 1983-ban,  miután 

előállította első borát, úgy dönt, hogy vállalkozik a kihívására, és egyre jobb minőséget állít elő. 

Ebben az irányban haladva személyesen és odaadóan szelektálja az Amarone és a Recioto borok 

gyártásához szánt szőlőt.. Az első sikereken felbuzdulva, Tommaso merész vállalkozása itt nem 

áll meg. Az új pincészet megépítése 1993-ban egybe esik az első barrique bevezetésével. Az így 

kapott borokat az új cimkén ”TB”-nek keresztelte, mint Tommaso Bussola.  

Felluga testvérek  

A Felluga család öt generáción keresztül foglalkozik isztriai bortermeléssel és forgalmazással. 

Livio Felluga 1914-ben született, a család (édesapja Giovanni, édesanyja Lisa, testvérei Rita, 

Mariuccia, Elda, Luigia, Nino és Marco) Isztria szigetén élt, majd a 20-as években Grado 

városába költöztek. Grado a tengerparton van, de közelében találhatók a Friuli ”Collio” 

és”ColliOrientali”. A Felluga család érzi a bor ellenállhatatlan hívó szavát, köszönhetően a 

megérzésnek, hogy az a föld gazdag lehetőségeket kínál. Ezt igazolja a tény is, hogy az elsők 

között kapta meg a terület a D.O.C. minősítést Olaszországban. Livio ráérezve a dombvidéki 

szőlőtermesztés előnyeire, a harmincas évek végén áttelepül Friuliba, 1956-ban létrehozza saját 

Cormons-i pincészetét Brazzanoban, majd ezt követően megvásárolja az első, közel 28 ha 

területet Rosazzo környékén. A gazdaság ebből a ”sejtmagból” fejlődik a jelenlegi több mint 135 

ha méretű szőlészetté Friuli Collio és Colli Orientali dombvidékein. Ugyancsak 1956-ban 

palackozza első ízben borait a híres „térképes” cimkével, amely ma is megkülönbözteti Livio 

Felluga kiváló borait az egész világon.  

Marco, aki hatodikként született a családba, folytatja a családi tevékenységet a hagyományok 

megőrzésével, de a modern borászat elvei alapján.  Conegliano-ban tanult borászatot, neki 

köszönhető az innováció, a minőség és a kutatás területén az a megtett út, amelyre 

cégcsoportjának az évek során létrehozott négy cége vállalkozott. A szőlőültetvények 120 ha-on 

terülnek el.  A Collio Goriziano (Gradisca d’Isonzo -GO Russiz Superiore), a Collio Goriziano 

(Capriva del Friuli -GO Castello di Buttrio), a Colli Orientali del Friuli (Buttrio -UD San 

Nicolò), és a Pisignano nel Chianti (San Casciano Val Di Pesa -FI). 

Piero e Lodovico Antinori,  

Piero Antinori 1938-ban született Firenzében, huga Ilaria, öccse Lodovico 1942-ben. 

Tanulmányait is itt végzi. 1957-ben dolgozni kezd a családi gazdaságban, különféle 



 

beosztásokban, majd amikor apjuk Niccoló 1966-ban visszavonul, Piero, mint elsőszülött fiú, 

átveszi a családi birtok vezetését. 1970-ben egy olyan Chianti Classico Riserva bort, mely csak 

egyetlen szőlőfajtából készül és elnevezi  Tignanello-nak a szőlészet után, (ahova a  II. 

világháború idején az Antinori család költözik), mely 1975-ben a modernkor első olyan olasz 

bora lesz Chianti területén, amelyben nincs fehérszőlő. 1978-ban megszületik az első Solaia bor. 

Az új korszak hajnalán, az 1970-es évek vége felé Piero és Lodovico Antinori fáradhatatlanul 

munkálkodtak azon, hogy a legmagasabb minőséget produkálják. Cabernet sauvignont és merlot-t 

telepítettek. Kitartó kutatómunkájuknak köszönhetően egy szép napon végre megfejtették a nagy 

titkot, felfedezték a terroir titkát. Alkímia volt ez a javából, amelyben a folyamat összetevőit a 

mikroklíma, a talaj, a művelésmód, a hagyomány, és a technológiai újítások alkották. 

(az 1970-80-as években további termelők vonultak fel a magas minőség zászlaja alatt, akik 

hosszú ideig érlelték boraikat, kizárólag barrik hordóban erjesztettek). 

A szupertoszkán borok azonban vino da tavola, illetve I.G.T. megjelöléssel kerülhettek csak 

piacra, mert nem feleltek meg az akkori bortörvényeknek. Öntörvényű borok voltak, a 

csúcsminőség letéteményesei. Az angolok ezért nevezték el őket ”szupertoszkánoknak”. 1991-

ben meghalt Niccoló Antinori márki, Piero és Lodovico édesapja. Ugyanebben az évben a két 

testvér Zwack Unicummal közösen Bàtaapàtiban, Magyarországon 153 ha szőlészetet vásárol. 

Lodovico volt az, aki évvekkel ezelőtt az Egervinnél felfedezte az ifjú Gál Tibort, és meghívta 

Toscanába, ahol a magyar borász több évet töltött az Antinori gazdaságban.  2001-ben, miután 

Lodovico eladta a világhírű Ornellaia borászatot, egy különleges álombirtokot alapított 

testvérével Piero-val a meseszép Toszkánában, ez a Tenuta di Biserno. Piero a családi 

gazdaságon belül több Kft.-nek is elnöke, tanácsadója. Rendes tagja az Olasz Szőlészeti és 

Borászati Akadémiának (Accademia Italiana della Vite e del Vino).  

http://www.antinori.it/ita/26-generazioni/26-generazioni_storia_cronologia.php?nome_crono=04
http://www.antinori.it/ita/26-generazioni/26-generazioni_storia_cronologia.php?nome_crono=04


 

10. AZ OLASZ ÜNNEPEK ÉTELEI ÉS BORAI: 

Az olasz ünnepi ételek és borok az eltérő történelmi és etnikai gyökereknek, valamint a 

kulturális hagyományoknak köszönhetően tartományonként ugyanúgy eltérőek, mint ahogyan a 

mindennapok étele és itala (ezt láthattuk a tartományok részletes leírásánál), azonban van néhány 

olyan ünnepi étel és bor, amely mégis túllépi a tartományi határokat, a minőségnek, ízvilágnak 

köszönhetően népszerűvé váltak több tartományban, vagy akár Itália szerte. A teljesség igénye 

nélkül került felsorolásra az ünnepek során készített ételek, édességek és borok sokasága.   

Epifania- vizkereszthez kapcsolódó ünnep: a gyerekek hasonló ajándékokat kapnak a 

felnőttektől, mint nálunk a mikulás érkezésekor, egy tálon szépen elrendezett kandirozott 

gyümölcsöket, csokoládékat az éj leple alatt készitik a szülők a gyerekek szobájába, mintha azt a 

jó boszorkány hozta volna. 

Carnevale: Vernaccia di Serrapetrona Spumante és ”scroccafusi” farsangi mézes édesség 

(Marche) az északi tartoményokban népszerű ebben az időszakban a germán befolyásra elterjedt 

krappfen vagy bombolone (fánk) 

Quaresima: fokozottan figyelnek az egyszerű, húsmentes étkezésre, kevesebb és egyszerűbb 

borokat is fogyasztanak. 

Pasqua- Húsvét: a bárány, kecske, nyúl is nagyon népszerű leginkább az előző szüret borai 

kerülnek felszolgálásra ilyenkor. 

Pentecoste- Pünkösd: a nyáreleji, friss izek hóditanak, még mindig a könnyebb ás egyszerűbb 

fehérborok és újabban a rosé borokat párositanak a szezonális étlekhez. 

Avvento- Aadvent ideján főleg az északi tartományokban, nagyon hasonló stilusú étleket 

fogyasztanak mint nálunk, pl: Trentino tartományban igen elterjedt a mák használata a különböző 

édességekben, sőt még a péksüteményekben is. 

Natale-Karácsony: az év leggazdagabb gasztronómiai időszaka, mely külön tanulmány irását 

igényelné, erről talán csak annyit, hogy egy olasz család több napig készül a „Cenone”  (nagy 

vacsora) alapanyagainak, felkutatására és a finomségok előállitására  

Capo d’anno- Új év: Lombardiában hagyomány a ”cotechino con le lenticchie” (olasz 

disznósajt lencsével), melyhez kiváló a San Colombano vörös bor. 



 

11.  MIT TANULHATUNK AZ OLASZ BORKULÚRÁBÓL? 

A teljesség igénye nélkül ezzel a rövid jegyzettel is arra kell felhivnunk a figyelmet, hogy a 

minőség szemelőtt tartásával a minden rossz és nehezen átvészelhető időszakot át lehet hidalni, le 

lehet győzni. Erre az egyik legjobb példa Olaszország. 

A kompromisszum nélküli minőségre való törekvést a világon mindenütt elismerik, mág akkor 

is ha többen azt hangoztatják, hogy mindenki pénzből él... de mindenki elismeri és tudja, hogy 

egy ország presztizsét a minőségi borok teremtik meg. Igy hát a vita eldőlt a mennyiség és a 

minőség harcában.  
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