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1. BORKÓSTOLÁS 

1.1 A KÓSTOLÁS FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

A kóstolás érzékszervi elemzés, amelynél valamely élelmiszert/élvezeti cikket látással, szaglással 

és ízleléssel elemzünk azzal a szándékkal, hogy tárgyilagos leírást, bírálatot és értékmeghatározást 

készítsünk.  

A kóstolás egyidejűleg analizáló és szintetizáló tevékenység. Az utóbbi alatt a vizsgált bornak az 

eddig kóstolt borokkal történő összehasonlító értékelését értjük. Mivel a mérőeszköz egyenlő a 

kóstolóval, annak szubjektivitása és olykor nem is tudatosuló érzéki csalódása nehezíti a tárgyilagos, 

az általánosan érvényes vélemény kialakítását.  Mivel az érzetek az ingerkoncentráció logaritmusával 

állnak arányban (azaz az érzetek számtani haladvány szerint nőnek, míg az anyagkoncentráció mértani 

haladvány szerint) az érzékszervi analízisnél további nehezítő faktorokkal kell számolnunk.  

Az eredményes kóstolás érdekében: 

- Ki kell szűrni a kóstoló személyek azon anatómiai, élettani és kórélettani hiányosságait, amelyek 

jelentős mértékben csökkentik az eredmény valósághű alakulását.  

- A kóstoló a lehetséges legjobb fiziológiai állapotban legyen, amelyen a szellemi-testi frissesség 

mellett a kellő időben és minőségben történt étkezést is fontosnak tartjuk.  

- Biztosítani kell a legjobb környezetet, valamint a kóstolandó bor elvárható legjobb állapotát. 

- Az előítéletektől magunkat tudatosan mentesíteni kell, azaz vakon kell kóstolni. 

Értelmezésünkben a látással végzett vizsgálat után szemünket lehunyva orral, nyelvvel és 

szájpadlással igyekszünk látni. Előítéletektől és befolyástól mentesen, eltökélt kíváncsisággal 

végezzük a kóstolást.  

Az így végzett kóstolás nemcsak eredményes lesz, hanem nagy borminőség esetén olyan 

mértékben gazdagíthatja lelki világunkat, mint egy kiállítás megtekintése, vagy egy koncert 

meghallgatása.  

1.2 KÓSTOLÁSTECHNIKA 

1.2.1 Tárgyi feltételek 

a) Ritkán áll módunkban a kóstolás időpontját jó időjárási feltételekhez kötni, hiszen a kóstolók 

időpontját korábban meghatározzák. Ennek ellenére meg kell jegyeznünk, hogy a legjobb eredményre 

napsütéses, szélmentes időben számíthatunk. A kóstolás lehetőleg a délelőtti órákban történjék.  

b) A kóstoló helyiség zárjon ki minden zavaró tényezőt, benne  kevés bútor legyen, régi képek, 

könyvek jelenléte kifejezetten nem kívánatos. Az összegyűlő borgőzt könnyen ki lehessen szellőztetni. 

Itt említendő meg, hogy sem szabadban, sem pincében tényfeltáró kóstolást eredményesen nem tudunk 

végezni.  

c) A kóstoló pohár a nemzetközi szabványban rögzített, kehely alakú, kb. 2 deciliter űrtartalmú, 

160 mm magas, vékonyfalu edény (csekély hőkapacitással) Ideális volna egy láthatatlan, “virtuális” 

edény…. Ügyeljünk a pohárnak mosószer maradék és szagmentességére. 

d) Borhőmérsékletek. A szervirozási és kóstolási hőmérsékletek között mintegy 2 °C hőmérséklet 

különbségnek kell lennie, ennyivel legyen hidegebben tárolva a bor.  Az optimális kóstolási 

hőmérsékletek: pezsgő 8 fok, fehérbor 10-12 fok, rozébor 12 fok, tokaji aszú és más édes desszert 

borok 12 fok,  testes badacsonyi és somlói óbor 14 fok, könnyű fiatal vörösbor 14 fok, testes vörös 

óborok 16-18 fok.   

e) Nem hiányozhat az asztalról a fehér terítő, öblítővíz, köpőcsésze, szalvéta. A gyertya használata 

több hátránnyal jár, mint előnnyel. Kiszorulóban van.  

 

1.2.2 Személyi feltételek 

a) Sem túlzottan intenzív ízű (csípős stb.), sem szélsőséges hőmérsékletű, sem a nyelven bevonatot 

képező étel (tojásos, csokoládés) a kóstolás napján nem fogyasztható.  

b) Kóstolás közben legfeljebb semleges ízű fehérkenyér fogyasztható, sajt szigorúan tilos.  
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c) Ideális a félig üres gyomor. Sem éhesen, sem jóllakottan nem vagyunk képesek jó eredményt 

nyújtani.  

d) Feltétlenül kerülni kell az illatosított kozmetikumok használatát. 

e) Nagyszámú minta vizsgálatakor a bort lenyelni akkor sem célszerű, ha tudjuk, hogy a lenyeléssel 

több információ-többlethez jutunk. A jó kompromisszum a 15 mintát meg nem haladó kóstolás, ahol 

egy-egy kis korty lenyelése még nem veszélyezteti tárgyilagosságunkat. Legyen lehetőség az 

újrakóstolásra. 

f) A bor első kortyával a száj kiöblítendő. Kiköpjük, és csak a második kortyot kezdjük elemezni.  

1.3 VIZUÁLIS VIZSGÁLAT 

Látásunk a kóstolás során a mindennapi feladatokhoz hasonlóan működik. Fontos hogy a 

környezet színei ne zavarjanak. Vizsgáljuk a színt, annak árnyalatát, mely a bor fejlődési fokára utal és 

intenzitását, ami a bor testességéről tudósít. Így tehát egy fiatal fehér bor színe a következőképpen 

írható le: “halvány intenzitású, zöldessárga árnyalatú szín”. Majd folytathatjuk a bor tisztaságára 

vonatkozó észrevétellel: a bor (nem) tartalmaz lebegő/leülepedett idegen anyagot. Utaljunk a bor 

sűrűségére (viszkozitására, esetleg mozgására pl. mozgékony, lusta).  

Nagyon fontos tudni, hogy a bornak van-e koronája (látható-e templomablak jelenség). Ezt úgy 

vizsgáljuk, hogy a bort a pohárban megforgatva figyeljük, hogy a pohár falára feltapadó folyadék 

csíkokba rendeződve folyik-e le. A rövid időn belül kialakuló, sűrűn lefolyó csíkok nagy beltartalmi 

értékekre utalnak.   

A borászok szívesen alkalmazzák fehér boroknál, részben ártalmatlan konzerváló szerként, részben 

a bor ízének élénkítésére a széndioxidot. Jelentősebb mennyiség esetén a pohár falán ülő kis 

buborékok figyelhetők meg.  

 

Végül a vizuális vizsgálat segítésére álljon itt a bor színárnyalatainak skálája, fiatal bortól az 

idősebb felé haladva.  A fehérborok színskálája az egészen vízszerűen világoszöldtől, a borostyán 

sárgáig terjedhet. A leglényegesebb tényező, ami befolyásolja a fehérborok színét nem más, mint a 

technológia, ahogy a bor készült és ennek nyomán az, hogy a bor mennyit találkozott levegővel. 

Kétségtelen tény, hogy az egyes szőlőfajták között lehet árnyalatbeli különbség, de ez valójában 

sokkal jellemzőbb a vörösborokat adó kékszőlőkre. Az oxigén jelenléte azonban komoly változást 

idézhet elő a szín árnyalatokban. Átlagos, kiegyenlített fejlődés esetén a fehérborok színének változása 

nemcsak árnyalatbeli melegedést, de mélységgel kifejezhető intenzitás változást is jelent. Az idő 

múlásával tehát a fehérborok színe mélyül, és melegebb árnyalatot vesz fel. 

 

 

 

 

halvány zöldes szalmasárga 

citromsárga 

érett szalmasárga 

aranysárga 

olajzöld (olíva) – erősített borokra jellemző árnyalat 

borostyán sárga 
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A mag színének változatai a pohárban. A fahordós érlelésen áteső fehérborok színe fiatal korban is 

mélyebb és melegebb, mint az oxigén kizárásával készülő boroké. Ezt a különbséget a fehérborok 

magjának változatinál is érzékelhetjük. Forrás: winefolly.com 

 

Rozéborok: lilás-rózsaszín, tiszta rózsaszín, narancsos rózsaszín, hagymahéj színű és lazacpiros. 

Ennek a borkategóriának a színárnyalata és mélysége két tényező határása változik. Az egyik a 

szőlőfajta. Azok a fajták, amelyek vörösborként hosszabb ideig tartják meg hideg, kékes árnyalatukat, 

rozéborként is hideg, rózsaszínes árnyalatot mutatnak. A melegebb árnyalatú borokat adó fajták, mint 

kadarka, pinot noir, bizonyos termőhelyeken a merlot sokkal gyakrabban ad melegebb, a lazac színe 

felé hajló rozéborokat. 

A másik tényező a héjjal történő érintkezés időtartamától függ. Minél hosszabb ideig marad a must 

a szőlő héjával kontaktusban, annál sötétebb lesz a bor színe. 

 

 

Forrás: provancewines.co.uk 
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A világ egyik legismertebb rozé termelő vidékének, a dél-franciaországi Provance-nak a borai a 

Kárpát-medence boraihoz képest valamivel árnyaltabb képet mutatnak. A hazai kínálatban egyre 

gyakoribbak a sötétebb, sillerborokat idéző rozék vagy sillerek. Ezek színe több színanyagot tartalmaz 

így mélyebbek, de árnyalatban épp úgy a lilás-rózsaszíntől a lazacig terjedhetnek változataik. 

 

A vörösborok színének árnyalata az éréssel mindig a hűvösebb árnyalattól (ibolyakék, bíbor-lila) a 

melegebb árnyalatok felé tolódik el (rubin, gránát, mahagóni, tégla, tawny, narancs). 

 

 
 

Vörösborok:  

közepes bíbor rubin széllel 

gránát 

közepes rubin 

bíbor 

halvány rubin 

halvány tégla 

 Forrás: winefolly.com 

 

 

A vörösborok színének intenzitását a legjobban úgy figyelhetjük meg, ha írást teszünk a 

megdöntött pohár mögé. Ha el tudjuk olvasni, ami a lapon van, a borunk szín intenzitása alacsony, 

azaz halvány. Ha látjuk, hogy van írás a papíron, de már nem tudjuk elolvasni, az a közepesnek felel 

meg. Ha már nem látjuk, ami a megdöntött pohár mögött van, akkor a szín intenzitása biztosan közelít 

a mélyhez, extrém esetben átláthatatlan lesz.  

Ne felejtsük el: a szín intenzitása nem feltétlenül arányos a bor koncentrációjának növekedésével, 

viszont az idő múlásával a vörösborok színének intenzitása mindig egyre csekélyebb lesz, a bor 

halványodik. Ennek magyarázata az antocianinok és cserzőanyag tartalom beépülésével függ össze. 

Téves azt gondolni, hogy a vörösborok színe minél öregebb, annál mélyebb! 
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Érlelt vörösboroknál a pohárban lévő folyadék felszínének szélén olykor narancssárgától 

mahagóniig terjedő, gyűrűszerű elszíneződést láthatunk, mely érettségre utal, de egyes fajtáknál, pl. 

kékfrankosnál nem keletkezik.  

1.4 A  BOR VIZSGÁLATA SZAGLÁSSAL 

 

 
 

Sokan vélik úgy, hogy a borról szerezhető információnak 70 %-át szaglásunkon keresztül kapjuk. 

Az adatot lehet vitatni, de meg kell jegyezni, hogy sajnos nem tulajdonítunk elég nagy jelentőséget  a 

borkóstolás ezen mozzanatának. Mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy a szaglás nagyon 

fáradékony képességünk, még a kellemetlen szagokhoz is perceken belül hozzá tudunk szokni, ha a 

behatás folyamatos. A borkóstolás szempontjából ez abban nyilvánul meg, hogy egy idő után hiába 

szagolgatunk poharunkba, új információt nem szerzünk. Ennek elkerülésére, valamint idegélettani 

okokra hivatkozva nyomatékkal ajánljuk, hogy mindig az első benyomásra hagyatkozzunk.  

A szagérzékelés helyes végzéséhez szükséges megismerni a szaglás szervét és működését.  

Szaglószervünkben az orrlukak után a levegő az alsó orrkagyló alatti tágas nyíláson halad a garat és 

a légcső felé. Mivel a szaglómező az orrban a legfelső és kisméretű orrkagyló alatt van, ennek 

nyálkahártyája csak akkor kerül érintkezésbe a levegőben lévő szaganyag molekuláival, ha tudatosan 

irányított szaglóműveletet végzünk. Ez legjobban a szimatoláshoz hasonlítható. Tágult orrlukakkal, 

határozott, de rövid szippantásokat végzünk és ennek segítségével sikerülni fog kellő mennyiségű 

szaganyagot juttatni a légzés folyamán többé-kevésbé passzív szaglómező tájára. Tekintettel arra, 

hogy a nyelés túlnyomást eredményez a szájban, a szájban levő levegő a garaton át visszakerül az 

orrüregbe és egy sajátos ún. retrográd szagérzetet ad. Ez nagyon fontos információ, melyet az 

elsődleges úton orrunkba jutott levegő illattartalmával nem pótolhatunk.  

 

A bor aromái a bor kialakulásának három fázisában keletkezhetnek.  

Primer aromák :  a szőlőből származnak és alapvetően gyümölcs jellegűek. 

Szekunder aromák: az erjedésből származnak, ezek adják a bor sajátos jellegét (megjelenik az 

alkohol és bizonyos savak, valamint az élesztőillat). 

A tercier aromák a bor érleléséből származnak. Mivel az érlelés reduktív, vagy oxidatív úton 

történhet, a tercier aromák is reduktívak, vagy oxidatívak lehetnek. Egészében véve ezeket nevezzük a 

bor bukéjának. Ismert, hogy a buké szó jelentése virágcsokor. Az érlelt bor mezei virágok csokrához 

hasonlít, amely összetett illat, benne az egyes komponensek felismerése nem mindig lehetséges.  

 

retrográd illat 
út 

lé
gzés 

szaglóh
ám 
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1.5 ÉRZÉKELÉS A SZÁJBAN 

 

 

Az az összetett érzékelési folyamat, amely a szájban zajlik, nem korlátozódik az ízekre. Szerepet 

játszanak benne az illatok, hiszen ha befogjuk az orrunkat ízérzékelésünk is jelentősen korlátozódik. 

(A náthás ember azt mondja, hogy nem érez ízt, holott csak a szagokat nem érzi és ezt a defektust 

vonatkoztatja az ízekre.) A kóstolás során szerepet játszanak az érzetek is. Míg az ízek első sorban a 

nyelven található jól körülírt zónákban kerülnek felfogásra, az érzeteket a száj egész belső felületével 

észleljük. Hangsúlyozni kell, hogy ízlelőbimbók kisebb sűrűségben, mint a nyelven, de az egész 

szájban megtalálhatók. 

 

Az alap ízek közül a borban megtalálható az édes íz, érzékelése a nyelv hegyén  történik. A 

savanyút érző mező a nyelv szélén hátul, a sós a nyelv szélén valamivel előbbre található. Végül a 

nyelv gyökén „V” alakban helyezkednek el a körülárkolt ízlelőbimbók, amelyek a keserű íz receptorai. 

A lúgos-fémes alap-íz egészséges borban nem fordulhat elő.  

Az érzetek közül számunkra a legfontosabb a hőmérséklet. A bornak nemcsak fogyasztási 

optimuma van, ahol íz anyagai a legszebben érvényesülnek, hanem egyensúlyától függően ajánlatos a 

borokat ettől egy-két fokkal eltérő hőmérsékleten kóstolni. A túlzottan savas borokat néhány fokkal az 

említett optimum fölött célszerű szervírozni, míg az alkoholhangsúlyos borokat az előzőnél 

hidegebben.  

Az érzetek közé tartozik az esetlegesen jelenlevő széndioxid csípőssége, amelyet az édeshez 

hasonlóan a nyelvhegyen észlelhetünk. A következő érzet a polifenolok cserző hatása, (idegen szóval: 

adstringencia) mely a fanyarsághoz hasonlítható. A szájüreg teljes belső felületén jelentkezik és ez  

különbözteti meg a savasságtól, mely csak a nyelven és az ínyszegélyen érezhető. (Bár a 

fehérborokban elhanyagolható mennyiségű tannin van, kb. tíznél több fehérbor kóstolása után a 

polifenolok okozta összehúzó hatáshoz hasonló érzés jön létre a savaktól is, nemcsak a nyelven, 

hanem az egész szájban.)  

Az érzetek közé soroljuk a testességet, amelynek egyformán fontos komponense az alkohol és a 

szárazanyag tartalom.  Sokat beszélnek róla, de mindenki mást ért alatta. Tehát:  

Bármelyik komponens hiánya esetén a bort vékonynak, laposnak érezzük. Végül az érzetek közé 

sorolható a bor struktúrája, amely a szájban tapintás alapján szerzett benyomásainknak az összessége. 

Ahogy különféle textilek tapintásakor azokat simának, egyenletes felszínűnek, vagy durvának érezzük 
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(pl. olyan egyenetlennek, mint a szőnyeget), a bor is lehet (olajosan) sima, vagy éppen a nyers tannin 

miatt érdes.  

Ide tartozik még, hogy a bor ízeit és érzeteit meghatározott időrendben észleljük. Az érzékelési 

ciklus ideje egy borra vetítve kb. egy perc. A kóstolás ennél több!  

Mást érzünk a bor ízének fellépésekor (édesség, csípősség), az íz-fejlődés fázisában (sav és 

alkohol), végül pedig az ízek teljes kibontakozásának fázisában, amikor a keserű íz (tannin stb.), a 

koncentráció és a testesség figyelhető meg jól. A bor lenyelése vagy kiköpése után jön az ízek 

lecsengésének fázisa. Ekkor ismerjük meg az utóízt, annak hosszát és az abban szereplő íz-jegyeket, 

valamint a struktúrát.  

Ha mindezt rögzítettük, ezek után már csak a jegyzetelés befejezése vagy pedig a tapasztaltaknak 

barátainkkal való megbeszélése van hátra. 

Ízek és érzetek

• Ízek a borban

• Édes

• Savas

• Keserű

• Sós - ásványos

• Érzeteink a 
kóstoláskor

• Hőmérséklet

• Csípősség

• Cserzőhatás

• Testesség

 

1.6 A BORKÓSTOLÁS MEGTANULHATÓ 

Sokszor úgy tűnik, mintha a kóstolás az oktatásban túlságosan fontos, netán központi téma lenne. 

“Hiszen a bort isszák, nem kóstolják” - merül fel sokakban az ellenvetés. Igaz, a bor túlnyomó részét 

élelmiszerként vagy mámort keresve fogyasztják el. Viszont a káros szenvedélyektől való függés 

egyetlen úton csökkenthető - ha egyre többen jönnek rá, mi minden van a borban a tudatot befolyásoló 

alkoholon kívül.   

1.7 MIÉRT ÉRDEMES FOGYASZTANI A BORT?  

E kérdés megválaszolásához kellenek a kóstolási ismeretek. Hogy mindig okszerűen válogassunk, 

hogy igényeink legyenek, hogy megismerjük a bort.  

Fontos előrebocsátani: a hibás borról itt, most nem beszélünk. Csak a technológiai hibáktól mentes 

bor értékelhető.  

A kóstolás alapkérdéseit tisztázandó, felmerül a kérdés: feltétlen szükséges-e rögzíteni az 

alapelveket, az értékrendet? Igen, le kell szögezni, mi a célja a kóstolásnak. Ez a minősítés és a bor 

jellemzése. A minősítésben elegendő lenne pontszámmal rögzíteni a bor “helyét”, azaz meghatározni a 

legjobbakat és az éppen ihatókat. De van még más lényeges tudnivaló: a jellemzés nem végezhető el a 

“harmonikus - tüzes - kellemes - fajtajelleges - tartalmas”, sablonos szókészlettel. Ez csak a 

tervgazdaság évtizedeiben volt elegendő. 

1.7.1 De előbb beszéljünk a borról… 

Hamvas Béla mellett az utóbbi időben legtöbbet egy francia esszéíró szavait idézzük: 

Egy ínyenc a borivás művészetéről beszélt a walesi hercegnek. 

“A nagy bornál nézzük annak játékát a pohárban, beleheljük illatát és az után… 

- Megisszuk! - vágott közbe a herceg. 

- Nem, herceg - folytatta az ínyenc - előbb beszélünk róla” 

(Grimaud de La Reyniere) 
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A manapság indokolatlan gyakorisággal emlegetett borkultúra legbiztosabb jele, ha az ember - mint 

minden kultúra központi szereplője - nemcsak kiválasztja a jó (még jobb) bort, de választását 

indokolni is tudja. Ez abban konkretizálódik, hogy a bor tulajdonságait oly módon írja le, hogy a leírás 

(jellemzés) csak arra az egy borra érvényes, amit éppen kóstol. 

Elengedhetetlen, hogy a kóstolás során használt kifejezések mindenki számára ugyanazt jelentsék; 

s lehetséges, hogy a használt szavakat a köznyelvi értelmüktől eltérő jelentéssel is alkalmazzuk. 

A pontos borleírás érdekében:  

Tisztázzuk a bor lényegét (alkotó elemeit). 

Ehhez egy hasonlatot hívjunk segítségül. 

Ha egy épületre gondolunk, alapvetően szükséges, hogy falai és tetőzete legyen. Ezen belül belső 

tere állhat egyetlen térségből vagy lehet szegmentált, szintekre osztott. Sem a nyílászáró szerkezetek 

megléte, száma, sem az épület ornamentikája ontológiailag nem fontos. Ha fala és teteje van: épület. 

Evidens, hogy használhatósága korlátozott. 

A bor nélkülözhetetlen alkotóelemei a savak és az alkohol. E nélkül a gyakorlat, vagyis a 

közbeszéd értelmében nem beszélhetünk borról. Tény, hogy ezek aránya a bor minősége 

szempontjából meghatározó, de nem ezért szeretjük a bort. 

A bor ornamentikájának egyetlen jegye sem nélkülözhetetlen. Bizonyos vegyületcsoportok adta íz-

jegyek viszont szükségesek. Itt konkrét anyagokra utaló megjelölések nem alkalmazhatók. A bor 

érzékszervi értéke rengeteg kölcsönhatás egyidejű fellépésének függvénye. 

Be kell vezetni két fogalmat, melyeket eddig többnyire egymás szinonimáiként használtunk. 

Az  EGYENSÚLY  olyan tulajdonsága a bornak, mely nem mérhető, de összemérhető. Több vagy 

kevesebb van a vizsgált (két) borban az egyensúlyban  szereplő anyagokból, illetve tulajdonságokból? 

A válasz a bor minősítése tekintetében perdöntő fontosságú. 

A  HARMÓNIA kimondása a legmagasabb szinten történő pozitív minősítés. A minősített 

tényezők és/vagy tulajdonságok össze sem mérhetők, csak meglétükről vagy hiányukról beszélhetünk. 

Az egyensúly a harmóniának természetesen előfeltétele. 

Harmónia áll fenn: 

1. Ha egyetlen mégoly kellemes illat, vagy íz-jegy sem telepszik rá a bor többi illat és íz-jegyére. 

Minden összetevő azonos “érzékszervi koncentrációban” van jelen. (Azonnal felvetődhet a kérdés, 

hogy akkor egy alkohollal dúsított, un. „erősített” borra ezt vonatkoztatjuk? Ezeknél a boroknál az 

alkoholtartalom 15 és 21% v/v között van, a klasszikus értelemben vett egyensúlyról itt eleve nem 

beszélhetünk, de a borokat összességükben szemlélve azt tapasztaljuk, hogy nagy minőség esetén a 

hordóból származó cserzőanyag, a nagy test, nagy koncentráció átsegítheti a bort azon a képletesen 

szólva nehéz helyzeten, hogy egyensúlya egyértelműen az édesség és az alkohol, azaz a kerekség felé 

billen.) 

2.Ha azt, amit a bor illata ígér - ízben is nyújtani tudja. 

3.Ha a bor ornamentikájában (gyümölcsösség - fűszeresség stb.) nem jelenik meg semmilyen 

dominancia. 

4.Ha a termőhely nem hagy a bor karakteréhez nem illő nyomokat. 

5.Ha fiatal és idősebb borra jellemző íz-jegyek egyszerre nincsenek jelen. 

– hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

Zárójelben megjegyzendő, hogy az utóbbi legtöbbször nem korrekt házasítás eredményeként jön 

létre. 

Testességnek nevezzük azt az érzetet, mely koncentrált*, de egyben magas alkoholtartalmú borok 

kóstolásakor tapasztalható a szájban. Gyakorlatban a teltség érzet és koncentráció (hosszúság, 

intenzítás) oldaláról közelíthető meg. A testes bor ízei a száj minden zugát betöltik és ott tartósan 

megmaradnak. 

* Az oldott szárazanyag mennyisége 25 g/l felett szokott lenni (cukormentes extrakt tartalom). 

Eltekintve egy laza, baráti beszélgetéstől, a borról egyvalaki szokott beszélni - többeknek. Ez lehet 

például egy borbemutató, ahol a házigazda beszél néhány jó barátnak, vagy egy nagy nyilvános 

borismertetés akár száz hallgatónak is. Bor bemutatásra leggyakrabban a felszolgáló, netán pohárnok 

munkája során kerül sor. 

Mi az, ami feltétlen beletartozik a legegyszerűbb ismertetésbe, mi az alapinformáció? A kérdésre 

azt válaszolhatnánk - némi korrekcióval -: az ami a palack címkéjén feltüntetésre került. A borkínálás 

persze nem kezdődhet azzal, hogy  
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“Kérem olvassák el ami a címkére van írva”. - Ezt részben értelmezni kell, részben a stílus és a 

hangulat is megkívánja, hogy azt a házigazda vagy pohárnok mondja el.  Egy példával: ha azt 

mondjuk, ez a bor egy Zeusz, a név hallatán csak a szakmába tartozók gondolnak a badacsonyi 

Szt.Orbán pince borára. (Bár a fajta másutt is előfordul, ismertté és minőséggé itt vált). Tehát el kell 

mondani, hogy a borunk: (Vili papa, az Aranyhárs, a Kopár, a Gereg, az Etyeki Fehér…) egy száraz, 

félédes, édes) fehér (...rozé, vörös) bor, a 2007-es … stb. évjáratból.  

A bor a cabernet és merlot (értelemszerűen helyettesítendő) szőlőfajtá(k)ból készült. 

Érlelése acéltartályban (vagy fahordóban, kis újhordóban) történt, az X. pincészetben (a borvidéket 

is tegyük hozzá). 

Megemlíthető még az alkoholtartalom is. 

Ezzel megadtuk az alapinformációkat, azaz megtörtént a borleírás. A művelet jellemzője hogy 

abszolút objekív, azaz bárki mutatja be a bort - csak ezt mondhatja róla. A legtöbb (éttermi) 

vendégnek ez elegendő is. Ennyit viszont el is várnak.  

Sajnos e helyett az szokott elhangzani, hogy “ezt a bort  egyik legjobb borvidékünk napsütötte 

lankáin érett szőlőből, különös gonddal készítették és nagyon jól illik az Ön által rendelt ételhez (ez 

pincénk büszkesége stb.) egyik utolsó palackunk. Bársonyos, zamatos, fajtajelleges, simogató, tüzes, 

harmonikus. 

Ha vendégünk nagyobb érdeklődést mutat, kérdésére elmondhatjuk a termőtáj, az érlelési mód, az 

évjárat, a fajtaösszetétel (amennyiben a bor házasítás) ismérveit. Ebben óvhatatlanul belekerül már 

egyéni véleményünk is és már nem leírást, hanem  

borértékelést  adunk. Ennek határait csak a vendég és a bemutatást végző szakmai ismeretei, 

esetleg az idő szabja meg. Nagyon óvatosnak kell lennünk az értékelés végén közölt 

következtetésekkel. A bor minősítése ugyanis nem feltétlen tartozik a bemutatáshoz, mely sem reklám 

ízű, sem hitelrontó nem lehet.  

Mit vizsgálunk a borkóstolás során és az észlelteket (tapasztaltakat) hogyan értékeljük? 

A bor értékrendjét felállítandó csak abból a gondolatból lehet kiindulni, hogy melyek a bor 

alapvető alkotórészei, melyek minden borban megtalálhatók. Csak ezeknek minősítése után érdemes 

az esetlegesen (fakultatíve) jelenlevő alkotórészeket (anyagokat) vizsgálni és minősíteni. 

 Mi az, ami minden borban megvan? Ez, miként már említettük két, nagyon fontos anyag (csoport): 

a savak és az alkohol.  

Különböző borokban előfordul a cukor és tannin is - de ezek már nem feltétlenül szükségesek 

ahhoz, hogy borról beszélhessünk. 

A bor íz-világát alapvetően a két elsőként említett anyag, illetve azok egymáshoz való viszonya 

határozza meg. A sav és kerekség értelmezésénél jó, ha megismételjük: a kerekségben az alkoholon 

kívül szerepet kap a glicerin és az esetleges (ki nem erjedt) maradékcukor. Ennek mennyisége a 

borban 4 g/liter értékig analitikailag és érzékszervileg száraz bort jelent. Ezek egyensúlya esetén a bor 

kedvező minősítést kap.A borok túlnyomó többségében megtalálható a cukor vagy a tannin - ezek a 

szájban a vezér komponensek (savak vagy alkohol) érzetét erősítik, velük (nagyjából) azonos irányban 

hatnak. A tannin a savval van szinergizmusban (azaz egyik a másik érzetét erősíti). Az alkohol 

szinergista a cukorral és az igen gyakran fontos szerepet játszó glicerinnel. Ezek is azonos irányban 

hatnak. Az utóbbiak kerekítik a bor ízét, míg a savak és a tannin markánssá teszi a bort, illetve 

lendületet adnak neki. 

Ebből adódóan a technológiailag hibátlan bor minőség-vizsgálatának alap mozzanata az egyensúly 

vizsgálata. 

Az egyensúly vizsgálatok atyja  A. Vedel francia önológus. Olyan sík-ábrán jeleníti meg a borok 

egyensúlyát, mely három komponenst tekint meghatározónak: a savasságot, a kerekséget és az 

adstringenciát (összehúzó hatást). Ez az ábra a híres Vedel háromszög (Macon 1972). Hasonló 

rendszerben, de közérthetőbben alkotta meg a maga diagrammját Max Deglise
1
. Más kóstolás-kutatók 

és oktatók is szép számmal alkottak hasonló rendszereket.                             

                                                      
 Száraz: <4 g/l - A bor cukortartalma kevesebb, mint 4 g/l vagy legfeljebb 2 g/l-rel haladja meg a borkősav g/l-

ben kifejezett, titrálható savtartalmat, de legfeljebb 9 g/l lehet. 

 Félszáraz:4-12 g/l - A bor cukortatalma 4-12 g/l között van vagy legfeljebb 4 g/l-rel haladja meg a 
borkősav g/l-ben kifejezett titrálható savtartalom kétszeresét, de legfeljebb 18 g/l. 

 Félédes: 12-45 g/l 
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Az egyensúly vizsgálathoz első lépéseként a bor savait kell tanulmányozni. Egyes savak kedvezően 

(pl. borkősav, citromsav) mások kedvezőtlenül (pl. almasav, tejsav) befolyásolják a bor ízképét. 

Teljesen kizárni csak az illósavakkal lehet (ecetsav, hangyasav, vajsav stb.). Az általunk negatív 

előjellel emlegetett savak csekély mennyiségben minden borban benne vannak. Ízrontó hatásuk a 

megengedhető felső értékhatár átlépése esetén jelentkezik. A kellemes savak mindegyike jelentős 

mennyiségben van jelen a borban, s elmondható, beleillenek az ízképbe. Az összes sav (titrálható 

savak) mennyiségét jelző adat számunkra csak tájékoztató jellegű.  A bor savainak belső aránya az, 

ami az íz szempontjából döntő. 

Hogy könnyen és biztonságosan bánjunk az egyensúly fogalmával - célszerű felállítani egy 

gondolatbeli mérleget, amelynek baloldali tányérjában a sav (és ha van a tannin, valamint az 

ásványosság) vannak - jobb oldalán pedig az alkohol és ha van a borban, akkor a cukor és a glicerin. 

Ez a bor fő alkotóelemeinek leegyszerűsített, sematikus elrendezése nem helyettesíti a klasszikus 

egyensúly diagramokat. (Vedel háromszög vagy a Max Déglise ábrája). Ugyanakkor ez a mérleg-

szimbólum nagy segítséget nyújthat a lényeg megragadásához. 

 

1. kép Vedel háromszög 

A jobb megértéshez segítségül hívhatjuk az emberi test hasonlatát is. Ami testünk nagyságát és más 

fő jellegzetességét megszabja az a csontváz (borban: a sav). Mérete, alakja lényegében nem 

befolyásolható. A rajta lévő izomzat (alkohol) a megjelenést nagymértékben meghatározza. 

Tulajdonsága, hogy alakítható, fejleszthető. A kötőszövet (cukor) és zsírpárna adja az emberi alaknak 

                                                                                                                                                                      

 Édes: >45 g/l 
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a végleges formát. Ami pedig látható is, az a bőrünk. Ez legyen hasonlatunkban a bor színe, amely 

döntően az antocianinok, tannin jelenlétén múlik.  

Ami ezen kívül a borban található, az járulékos és esetleges alkotórész, csak annyiban érdemel 

figyelmet, mint az ember ruházata. Fő tulajdonsága hogy könnyen változó, illetve a legkönnyebben 

változtatható (gyümölcsösség és más ízjegyek).  

 

 

Az illatok és ízek világában, ahol gyakran fordul elő átfedés, páratlanul jól segíti az eligazodást az 

AROMAKORONG. Az alapgondolat megalkotója Ann C. Noble, a kaliforniai  Davis-ben található 

egyetem kutatója. A 80-as évek elejére már kezdett kaotikussá válni a bor aromatikájának 

nomenklatúrája. A rendteremtés alapja az aromakorong megalkotása lett. Azóta ennek a sémának több 

változatát is elkészítették. Készült pl. habzóborokra is, de készültek egyes borvidékekre vagy 

országokra specifikus aromakorongok is. Mi itt a több éves tapasztalás során, a magyar borokra 

adaptált aromakorongot mutatjuk be. Egy bizonyos bor illat és íz-jegyeit az aromakorongra helyezve, a 

legbelső kör anyagcsoportjaiban, (ahol a “tortaszeletek” vannak) szükségszerű az egyetértés. A 

közbülső körben már lehet, hogy véleményünk eltérjen az átlagtól. A legkülső körben viszont az 

egyéni beállítottság és érzékelésmód következmények nélkül hozhat jelentősen eltérő észleléseket. 

Fontos szem előtt tartani, hogy mindezzel foglalkozni csak a bor egyensúlyának (az azt alkotó ízek 

viszonyának) megállapítása után lehet. 
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1.8 JÓ TANÁCSOK ISMERETLEN BOROK „MEGKÖZELÍTÉSÉRE” 

A borkóstolás alapjait már könyvünk első részében megismertük.  A továbbiakban az „ismeretlen” 

borok, azaz szőlőfajtában, stílusban itthon elő nem forduló íz-világok megismerése és beazonosítása a 

cél, illetve a feladat. 

Az ismeretszerző borkóstolás (megkülönböztetjük az örömszerző borivástól) az esetek túlnyomó 

részében ismeretlen borokkal történik. A megismerni kívánt borról, de stílus rokonairól sincsenek 

ismereteink, vagy igen hiányosak. Ha a bor olyan illat- és íz-jegyekkel rendelkezik, amelyek 

együttesen egy már alaposan megismert borra utalnak, akkor lehet direkt következtetéseket levonni. 

Ez a ritkább eset és a hasonló borok között könnyű eltévedni.  

Ezzel szemben a kizárásos módszer könnyebben és biztosabban célhoz vezet. Sajátos logikája 

szerint először mondjuk ki, hogy mi nem lehet az adott bor. Ha például kapunk egy Bordeaux blend 

típusú vörösbort, akkor halvány szín, élénk, könnyed gyümölcsösség és kevesebb cserzőanyag, de 

jelentős savkészlet szóba sem jövő tulajdonságok, amelyekből csakis egy burgundiai (típusú) borra  

következtethetnénk. Az utóbbiak közül kizártak a dominánsan cabernet és merlot fajtákból készült 

borok. Ha viszont ilyenek közül egy erőteljes struktúrájú, tanninban gazdag bort kapunk, az első 

kérdésünk ez legyen: ez egy európai vagy egy tengerentúli bor? Ehhez természetesen ismerni kell a 

(feltételezett) származási hely illat- és ízbeli azonosító jegyeit.  

A cserzőanyagban gazdag borok között szóba jöhetnek a syrah és tempranillo, sangiovese, nebbiolo 

szőlőfajták borai, s a maradékban tovább szűkítünk, ami különösen házasított boroknál nem könnyű. 

Itt leginkább a sav- és tannintartalom, valamint a vezető ízjegyek alapján tippelünk a legnagyobb 

arányban jelen levő fajtára. 

Ez a bevezetés csupán egy példa arra vonatkozóan, hogy milyen lehet/legyen a metodikánk. Majd 

tapasztalataink függvényében konkrét bormeghatározást célzunk meg. 

Próbáljunk választ adni a következő kérdésekre: 

− déli vagy északi termőterületre vall a bor karaktere, azon belül a savvilága? 

− Milyen terheléssel termesztették a szőlőt? 

− Milyen érettség mellett szüretelték? 

− Az erjesztés becsült hőmérséklete? 

− Fajélesztő használata? 

− Az érlelés edényzete? (új kishordó?!) 

− Mennyire indokolt a fa eredetű tannin vizsgálatánál a chips vagy a portannin hozzáadás 

feltételezése? 

− A palackban töltött idő és a bor kora, egészében véve.  

− Jó vagy gyenge évjáratból származik a borunk? (ez a feltehető utolsó kérdések egyike) 

Ha valakinek úgy tűnik, túl precíz a kérdésfeltevés, arra azt válaszoljuk: rengeteg kérdést nem is 

tettünk fel, mert ezek érzékszervi vizsgálattal aligha válaszolhatók meg (pl. a héjon tartás ideje, 

kishordóra vonatkozó részletek, derítés módja stb.). 

A borazonosítás/felismerés szempontjából olyan nem elsődleges szempont is van, ami a minőség 

oldaláról közelítve igen lényeges. (Pl. integrálódott-e a fa íz a kishordós érlelésnél.) 

Függetlenül attól, hogy a szőlőfajta ismeret tanulása során felvilágosítást kapunk-e az egyes fajták 

és a termőterületek ismérveiről, itt a kóstolás (azaz precíz bormeghatározás) szempontjából 

rendszerezzük a szőlőfajták és borok ízeiből és érzeteiből kikövetkeztethető borismérveket. 

1.8.1 Tanninban gazdag borok  

Legismertebbek a bordeaux-i fő fajták, a cabernet sauvignon és a cabernet franc, valamint a merlot. 

A merlot  a világ különböző termőhelyein általában kevésbé erőteljes struktúrával mutatkozik. Hogy 

ezt alacsonyabb savérzetnek vagy eltérő tannin szerkezetnek tulajdoníthatjuk, azt szinte lehetetlen 

eldönteni. Fogadjuk el tényként. Kiegészíthető azzal a megjegyzéssel, hogy a kérdésre adható válasz 

meglehetősen termőhely függő. Pl. hajlamosak vagyunk a szekszárdi borvidék merlot-inak íz 

karakterét a löszös talaj adottságaira visszavezetni. 

Kiemelkedően tannin gazdag fajta a nebbiolo (Piemonte) és a sangiovese, annak 

hasonfajtáival/klónjaival együtt (Toscana). Tannin-gazdag fajta a tannat és a malbec is, és ide 
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sorolható a rendkívül egyéni ornamentika alapján könnyen felismerhető syrah. Ez utóbbinál a francia 

és az újvilági termőhelyek aromatikában jelentősen különböznek.  

Az ezután következő leírásokban a meghatározó tényező a szinergizmus. Úgy is mondhatjuk, a 

dinamikus egyensúly. Ugyanis ha az egyensúly legegyszerűbb iskolapéldáját vesszük  (száraz fehér 

borok), a mérleg A és B serpenyői közül a bal oldali lesüllyedése ugyanúgy származhat a B oldalra tett 

többletsúlytól, mint az A oldalról elvett súlytól. Azaz a savérzet függ az alkohol tartalom + esetleges 

maradékcukor jelenlététől. Ha az alkoholból és/vagy maradékcukorból több van jelen, csekély 

savérzetünk lesz. Ennek fordítottja a bor kerekségének hiánya, a (mérleg másik oldalán található) 

savtartalomból eredően. 

1.8.2 Savakban gazdag (savhangsúlyos) borok  

Elöljáróban tudnunk kell, hogy a kellemes ízvilág, ízegyensúly szabályozásán túl a bor savai 

szerepet játszanak a vörösborok színének megőrzésében. A pH érték az antocianinok ionizációját is 

meghatározza. Ennek mértéke pedig befolyásolja a színstabilitást.  

A savban gazdag boroknak a klasszikusa a rizling, melyet a világ szakirodalma ritkán különböztet 

meg a „rajnai” jelzővel.  

Sav gazdag fajtának tekintendő a sauvignon blanc, a muscadet és feltétlen az az ezerjó is. A furmint 

relatív savgazdagsága is ide helyezheti a fajtát. A furmint savai rendszerint olyan mineralitás 

kíséretében jelennek meg, amely magában elegendő a felismeréshez. 

Jelentős savakkal rendelkező borok, amelyekben a savérzetet némi maradékcukor tompítja: 

Újból említendő a rizling, melynek borában nem a termőhelyi adottságok miatt van „felesleges” 

cukor, hanem a teljes élvezeti érték elérése végett nem erjesztik ki benne teljesen a maradék cukrot. 

Fajtából adódóan alacsony savtartalommal rendelkeznek: ottonel muskotály, fűszeres és piros 

tramini, orvieto, cortese, Müller Thurgau, szürkebarát. A kékszőlők közül ilyen a portugieser. 

Nem a fajta okán mutatnak nagy savkészletet az északi termőterületek borai. (Németország, 

Champagne, Nantaise stb.), hanem a beérés feltételeinek korlátai miatt. 

1.8.3 Jó cukorgyűjtő fajták 

Nem téveszthető szem elől a terroir hatása. Így gondolatban a változatlan termesztési paraméterek 

között megtermett szőlőket kell alapul vennünk. A pinot gris az első. Tévedés lenne a Kárpát 

medencében az utóbbi forró évjáratok szürkebarátjaitól ugyanazt elvárni, mint egy észak elzászi pinot 

gris-től. Jó cukorgyűjtőnek tartják a chenin blanc-t is, de ide sorolható a rizling, a furmint és a 

hárslevelű is. A sárga muskotály (muscat lunel vagy petit grains á muscat blanc) szintén rengeteg 

édesbor alapanyagául szolgál. 

1.8.4 Illatos szőlőfajták 

Többnyire azokat a fajtákat soroljuk ide, melyek primer aromáinak megtartása a cél az előállítás 

során. A muskotályok jelentősek, úgyis mint a szőlő történelmének legrégibb ismert fajtái. A tramini 

is igen ősi fajta, ismert az enyhén piros héjú alfaja is.  Megemlítendők a fentnevezett fajták 

keresztezései is. Ezek közül hazánkban közkedvelt a cserszegi fűszeres és az Irsai Olivér. Ezeknek a 

fajtáknak a borai gazdag, szőlőaromát idéző és igen intenzív illatukkal minden más szőlőfajta borától 

könnyen megkülönböztethetők. Ide sorolható az Argentínában jellemző torontés is. 

Az aromás szőlőfajták illatjegyei nagyon gazdagok, de az illatos fajtákkal szemben nem feltétlenül 

a szőlőt idézik. Aromás fajtának tartjuk a viognier-t, sauvignon balnc-t, királyleánykát is. 

Az egyértelműen felismerhető krétás-meszes talajok borai. Ezek elsősorban pezsgő alapanyagok. A 

Kárpát-medencében Etyek és a móri borvidék a termőhelyük. Európában ezeken a termőhelyeken 

elsősorban a chardonnay jelenléte a gyakori. Borának a szőlő aromavilága és savai elegáns-

visszafogott megjelenést adnak. A markáns savképet a pinot noir gyors feldolgozása útján kapott 

boraiban is megtaláljuk. 

Tűzkő jegyeket mutatnak Burgundia bizonyos borai és olykor kristályos palán termett szőlők bora. 

Vulkáni eredetre vall a savak nem túlzó, de figyelemre méltó gazdagsága, a mineralitás 

összetettsége (szemben a kalcitok vagy kristályos pala homogénnek mondható íz-jegyeivel). 

Kristályos palán termett borok a Rajna mentén gyakoriak, valamint a Mosel part déli lejtőin, 

elsősorban a rizling. Az itt termett rizlingek 3-5 éves palackérettség után rendelkeznek egy 
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palacknyitás után hamar eltűnő, tiszta  (ún. sebbenzin) illattal. Ezt a németek „Petrolton” -nak 

mondják. A tengeren túli termőhelyek rizlingjei fiatalon is hordozzák ezt az igen jellegzetes, sokszor 

citrusokkal együtt érezhető karaktert. 

1.8.5 A löszön termett borok sajátságai:  

A meleg, könnyen felmelegedő talaj, viszonylag kevés savat ad és a borok hamar érettek lesznek. 

Gyümölcsösségük sok borvidéken meghaladja a közeli termőhelyek nem löszön termett boraiét. 

Kedves, jól fogyasztható borok, amelyek azért markáns jelleget is kaphatnak, ha a csömöszölés 

erőteljes tanninkioldódást eredményezett. 

1.8.6 Homokon termett borok ismérvei:  

Általában könnyed, nem túl hosszú és koncentrált borok. A talaj vízháztartása rossz, mert 

minimális a vízmegkötő képessége. A kvarchomokban ezt tetézendő alig van víz-oldékony anyag. 

Márpedig a borok ízét  a talajból a hajszálgyökerek által felvett ásványi eredetű ízanyagok 

nagymértékben befolyásolják. Savban sem gazdagok, úgyszintén az alkohol tartalom is  - némileg 

irracionálisan – alacsony szokott lenni. 

1.8.7 A déli, (mediterrán) termőhelyek lehetséges megkülönböztetése 

Az Ibériai félsziget, Olaszország és az ettől keletre fekvő mediterrán térség termőhelyei a tengeren 

túli bortermő vidékek némelyikével együtt (Ausztrália, California, Dél-Amerika egyes melegebb 

területei) tartoznak ide. A borok alapanyaga - különösen az olcsóbb kategória borainál – túlérett, 

lekváros jegyeket mutat. A borok savban szegényesek, alkoholban viszont általában gazdagok. A 

borkészítési technológiák a származási helyre vonatkoztatva jó iránymutatók lehetnek. Így pl. az 

érlelés (oxigenizáció) módja, foka, a bor konzerválására irányuló törekvések (gyanta, olaj) stb. 

1.8.8 Hűvös termőhelyek Európában 

Nem Németország az egyetlen, bár legjelentősebb hűvös termőhely Európában. Nagy-Britannia a 

Golf áramlat jótékony hatása révén korai tavaszt nyújt. Ezzel ellentétben az érés idején hiányzik az a 

hőmennyiség, amitől élvezetes borok készülhetnének. Morvaország, Szlovákia és Kárpátalja 

(Munkács környéke) évszázadok óta ismert termőhelyek. A jó évjáratok hatása itt sokkal nagyobb 

mértékben befolyásolja az eredményességet, mint a délebbre fekvő termő területeken. 

1.8.9 Édes (természetes) borok íz alapú differenciál diagnózisa 

A legelső eldöntendő kérdés: a vizsgálandó bor botritisszel érett be, vagy a nélkül. A napon 

szárított szőlőktől (elsősorban a mediterrán térségben) a jégborokig széles skálán mozog a botritisz 

nélkül, töppedő szőlőkből származó édesbor kínálat. A borok cukortartalma általában nagyon magas, a 

savtartalom viszont szélsőségesen változó. Ausztria és főleg Németország remek édes borokat kínál, 

de nem mindig nemes penésszel. Itt a savtartalom elegendő a jó egyensúly megtartásához.  

 

A botritisz hatása az alapvetően gazdagabb aromatikában, valamint a savak gazdagságában is 

megmutatkozik.  

A savérzet vizsgálata ezen túl nagyon bonyolult folyamat, a cukor ugyanis mint egy maszk 

eltakarja a részlet-gazdag arcvonásokat, azaz íz részleteket. Ez elsősorban a savérzetre vonatkozik. 

1.8.10 Világfajta bora vagy autochton fajta? 

Erre a nem ritka kérdésre általános érvényű felelet még megközelítőleg sem adható. Szükséges a 

viszonylag kisszámú világfajta önálló ismerete. Ami ezek ismérveinek nem felel meg, azt kell 

aprólékosan végiggondolni. A savak és cserzőanyagok világa elég jellegzetes, bár lehet szokatlan is. 

Induljunk ki innen és a gyümölcsösség ismeretlen jegyei alapján gyanakodhatunk „ismeretlen” fajtára. 

Csak alapos helyi ismeretekkel, tapasztalattal lehet például egy görög autochton fajtát azonosítani.  

Valójában az esetek zömében nem a szőlőfajta, sokkal inkább a termőhely meghatározása lehet az 

elsődleges feladat. 
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1.9 KÖVETKEZTETÉSEK 

Valójában minden borkóstolásnak a lényege az, hogy az adott borról megfelelő következtetéseket 

vonjunk le. Nyilván különféle következtetésekre van szüksége a kereskedőnek, a vendéglátó 

szakembernek vagy éppen egy baráti társaságot vendégül látó borkedvelőnek.  Könyvünk 

szempontjából a kereskedelmi szempontokat helyezzük előtérbe, melyek valójában alapját adják 

mindennemű borértékelésnek és leírásnak. 

Hogy a bor minőségét adekvát módon tudjuk megállapítani, a kóstolás során keletkezett információ 

halmazt kell céljaink szerint értékelnünk. A megfelelő értékelés összeállításához a látással, szaglással 

és kóstolással szerzett adatokat összefüggéseiben kell kezelnünk. Mindezek összevetéséből alakulhat 

ki bennünk az a kép, ami a bor értékét, felhasználhatóságát, korát, érettségét és eltarthatóságát, segít 

megállapítani. A korrekt borértékelések elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy némi kóstolási 

tapasztalattal rendelkezzünk.  Egyfelől ismernünk kell az egyes termőhelyeknek, szőlőfajtáknak, 

bortípusoknak és stílusoknak a sajátságait, másrészt az adott kategóriában elvárható legmagasabb vagy 

éppen elfogadható minőséget. Ezt a tapasztalatot valójában csak sok éves tapasztalattal tudjuk 

megszerezni és folyamatosan bővíteni. Mivel az évjáratok folyamatosan változnak, az új évjáratok 

megismerése szintén kötelező feladat. 

A legnehezebb kérdés mindig az, ha ismeretlen táj, szőlőfajta borát kell megítélnem. Itt meg kell 

próbálnunk kellő nyitottsággal kezelni az ismeretlen borokat és az alapvető minőséget meghatározó 

tulajdonságokat (illat- és ízbeli tisztaság, technológiai értelemben is, egyensúly, koncentráció, 

komplexitás, hosszúság, harmónia) az ismert sztenderdektől függetlenül értékelni. 

A másik tényező, amit a konklúzió levonásakor figyelembe kell venni a bor fejlődési állapota. 

Éppen alkalmas –e a fogyasztásra, netán már túljutott a csúcson, egyáltalán mennyi ideig érdemes még 

érlelni? Az a bor, ami már leszálló ágban van kissé tompa, életlen. Mind a vörös, mind a fehérborok 

barnás árnyalatúvá válnak. Ízük halványul, vagy nem kívánatos oxidatív jegyeket mutatnak. Annak a 

megbecsülése, hogy egy bornak mekkora a potenciálja, már egy nehezebb feladat. A magas alkohol és 

tannin tartalom élvezhetetlenné tehet egy bort. Ha még érezhető a gyümölcstartalma, ízének észlelése 

nem kizárólag a szájüreg alsó felében történik, akkor vélhetően van még ideje. Ez valójában egyféle 

garancia arra, hogy a bornak még van felfelé ívelő életpályája. Elképzelhető az is, hogy az adott bor 

még nem érte el fejlettségének csúcsát. Ezt általában a savtartalom, a gyümölcsösség élénksége, a bor 

aromatikájának karaktere árulja el.  Valójában azoban ez is csak némi tapasztalat alapján dönthető el, 

nevezetesen, hogy egy bort már fogyasztásra ajánljunk, vagy pihentessük még. A tannin, az alkohol és 

a cukor segít megőrizni a bor állapotát, amíg a legfontosabb összetevők teljesen össze nem simulnak. 

Igen nagy jelentősége van az egyes évjáratoknak is. A karcsúbb, savgazdagabb borokat adó évjáratok 

termése általában korábban érik, de korábban is hanyatlik. Érdekes módon a nagy forróságban érett 

szőlő bora szintén nem lehet túl hosszú életű, ugyanis ilyenkor a savak szinte elégnek, nem képesek a 

bor megóvására és „tartósítására”. A hosszú távra (akár 30-40 évre) eltehető borok a kiegyenlített, 

extremitásoktól mentes évjáratokban születnek. A Kárpát-medence legjobb évjáratai az elmúlt 

években 2011; 2009; 2006; némi fenntartással 2003; 2000; és 1999. 
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2. BORSTÍLUSOK  – A BOR MINŐSÉGÉRE HATÓ TÉNYEZŐK 

A bort a szőlő gyümölcséből készítik. A bor ízét meghatározó tényezők a következők: a felhasznált 

szőlőfajta; a környezet, ahol termesztették (éghajlat, időjárás, kőzet és talaj, tengerszint feletti 

magasság, dőlésszög, kitettség, a talaj vízellátása stb.); az a gondosság, amit a termesztésnél és a 

betakarításnál alkalmaztak; készítési mód; érlelés módja és ideje (beleértve a palackos érlelést is). A 

minőséget befolyásoló tényezők közül soknak igen eltérő költsége van, ami közvetlenül befolyásolja a 

bor végső árát.  

2.1 SZŐLŐFAJTA 

Ma, a világ bortermő régióiban kb. 4600 olyan szőlőfajtát tartanak nyilván, melyek kisebb-nagyobb 

mértékben, de termesztésben vannak. Az elmúlt évszázadok során alakultak ki az egyes termőhelyek 

jellegzetes fajtái, melyek közül néhány az egész világon ismert.  Ezek az un. Világfajták, melyek 

termeszthetősége, kiváló alkalmazkodó képessége, a belőle készülő bor folyamatosan és nagy 

minőségben történő előállíthatósága azok a legfontosabb tulajdonságok, melyeket ezeknek a fajtáknak 

mind sajátjai. Emellett értelemszerűen aromatikában és érlelhetőségben is olyasmit kell felmutatnia 

ezeknek a fajtáknak, ami egyértelműen a többi szőlőfajta fölé emeli azokat. A világfajták között 

találjuk a számunkra legismertebbeket is, mint a Chardonnay és a Cabernet Sauvignon, valamint 

számos más fajta. A bor készítéséhez használt szőlőfajta határozza meg a bor karakterének jelentős 

részét, de valójában a termőhely határozza meg azt, hogy az adott helyen melyik szőlőfajta adja a 

legjobb minőséget, legegyedibb karaktert vagy egyáltalán azt, hogy az adott termőhelyen 

termeszthető-e. A szőlőfajták némelyike igen változó körülmények között is képes nagy minőséget 

adni – általában ezek közül a fajták közül kerülnek ki a világfajták – míg mások erre képtelenek. 

Ezekből a fajtákból is lehet kitűnő borokat készíteni, egy-egy szűkebb régióban.  A termőhely tehát 

fontos a megfelelő szőlőfajta kiválasztása során, hiszen a cél az optimum létrehozása.  A terroir és a 

szőlőfajta együtt határozza meg tehát azt, hogy milyen karakterű bor születik majd az adott pincében, 

adott évjáratban. A fehér fajtáknál a borkészítési technológia jóval nagyobb mértékben képes 

befolyásolni a születendő bor karakterét, míg a kékszőlőknél már a szőlőfajta egyedi sajátságai 

meghatároznak sok mindent. A kékszőlők között ugyanis vannak savhangsúlyos és tanninhangsúlyos 

borokat adó fajták. A fő szőlőfajták jellemzőit a róluk szóló fejezetek tárgyalják.  

2.2 KÖRNYEZET 

Ahhoz, hogy a tőke érett, egészséges szőlőt teremjen szükség van széndioxidra, napfényre, vízre, 

hőre és tápanyagokra. Ezek közül az első a levegőben található (legtöbbjét az állatok lélegzik ki), 

viszont a másik négyhez való hozzáférhetőség a szőlő környezetétől függ. Az éghajlat és az időjárás 

befolyásolja a napsütés mennyiségét, a hőmennyiséget és a csapadékot. A talaj hatással van a tőke által 

megszerezhető hő- és vízmennyiségre, valamint a tápanyagokhoz való hozzáférhetőségre. 

Az éghajlat azt mutatja, milyen időjárási feltételekre (hőmérséklet, eső, napsütés) számíthatunk egy 

átlagos évben.  

A hő mennyiség és a napsütéses órák száma nagy hatással van az érett szőlő ízére. Néhány 

szőlőfajta (pld. Cabernet Sauvignon) sok meleget igényel a teljes éréshez. Ha a nagy tanningyűjtő 

fajtákhoz tartozó szőlő nem érik be teljesen, az ezekből a fajtákból készülő bor rendkívül savas, 

összehúzó, keserű lesz és nem lesznek benne kerekítő ízek, érzetek. Más fajták (pld. Sauvignon Blanc 

vagy Pinot Noir) a mérsékelten meleg vagy hűvös klímát igénylik, ellenkező esetben túlságosan 

beérnek és elvesztik üdítő gyümölcsös jellegüket és karakteres savaikat.  Ilyenkor a kellemetlen 

lekvárszerű, vagy  mazsolás ízek dominálhatnak a borban. Néhány szőlőfajta kifejezetten jól 

alkalmazkodik a hűvösebb és a melegebb klímához is pl. a chardonnay.  A borban meglevő ízek  

mindenképpen utalnak az éghajlatra, a klímára, ahol a szőlő termett. 

Általánosságban elmondhatjuk: 

− meleg éghajlaton: több alkohol, nagyobb testesség, több tannin, kevesebb sav 

− hűvös éghajlaton: kevesebb alkohol, könnyebb test, kevesebb tannin, több sav 

található a borokban. 



 26 

 

Mivel az időjárás évről évre változik, egy bizonyos év időjárása hatással van a bor minőségére és 

stílusára is. A legfontosabb a tenyészidő, különösen pedig az érés időszaka. Az extrém időjárási 

körülmények, mint pld. jégeső, erős szél, árvíz problémát okozhat a termés mennyiségében és 

minőségében.  A jégeső különösen nagy kárt okozhat az érésben levő szőlőben. Ha a szőlő héja 

megsérül, különösen fogékonnyá válik a rothadásra. A szokatlanul hideg vagy meleg időjárás is 

hatással van az egy bizonyos évben (évjárat) termelt bor stílusára és minőségére. Az évjáratnak 

különösen fontos a szerepe az olyan területeken, mint Bordeaux és Champagne, ahol az időjárás évről 

évre nagy eltéréseket mutat. A modern szőlőtermesztési és borászati eljárások azt eredményezik, hogy 

még ezekben a régiókban is kisebbek, kevésbé hangsúlyosak az évjáratok közti különbségek és 

kevesebb rossz év van. A szőlőfajták, vagy a különböző helyeken, területeken és régiókban termelt 

szőlő házasítása hasznos módja annak, hogy a bor minőségét és stílusát évről évre megőrizzék. (Ezt a 

módszert a prémium kategória borinál azonban nem lehet alkalmazni.) 

2.3 NAPFÉNY 

A napfény az energiaforrás, ami lehetővé teszi, hogy a szőlő a széndioxidból és a vízből cukrot 

készítsen. Borkészítés szempontjából ez a cukor a szőlő legfontosabb alkotórésze, mert ez erjed 

alkohollá. Egészen egyszerűen napsütés, víz, széndioxid nélkül nem lenne szőlőcukor; a szőlőcukor 

nélkül pedig nem lenne bor. Az egyenlítőtől távol eső területeken úgy érhető el, hogy a szőlő több 

napfényt kapjon, hogy a napsütésnek jobban kitett lejtőkre, vagy pedig folyók fölött fekvő területekre 

telepítenek, ahol a vízfelület fényvisszatükröző hatását jobban ki tudják használni. Napsütésben 

gazdag területeken ez szükségtelen. 

2.4 VÍZ 

A víz származhat csapadékból, a talajból, valamint öntözésből.  A túl sok víz felfújja a bogyókat. 

Ennek eredményeképp magasabb lehet a terméshozam, de a cukor és az ízek felhígulnak, a borban 

kevesebb lesz az alkohol, és a koncentráció. Olyan területeken, ahol sok eső esik, mint pld. Európa 

jelentős részén, a legjobb szőlők olyan lejtőkön találhatók, , ahonnan a víz gyorsan leszivárog. Ezeken 

a területeken előnyösek a jó vízáteresztő talajok mint a homok és a mészkő. Olyan területeken, ahol 

kevés a csapadék, mint pld. a tengeren túl jelentős részén, a szőlőt feltétlenül öntözni kell, hogy 

megmaradjon. Az olcsóbb boroknál azért öntöznek, hogy növelhessék a terhéshozamokat.  Jóllehet a 

vízellátás alapvető fontosságú a borkészítés számára, a túl sok csapadék problémákat okozhat. A 

nedvesség rothadást idézhet elő. Az eső és a jégeső károsíthatja a fürtöket, bogyókat, extrém esetben 

magát a tőkét is.  

2.4.1 Hő-összeg 

A melegre szükség van a cukorképződésnél, de se a túl sok, se a túl kevés meleg nem jó. Ha túl 

nagy a meleg, vagy éppen túl hideg az idő, a cukorképződés lelassulhat, vagy megállhat. Ezért 

található a világ szőlőtermő területeinek nagy része a mérsékelt klímán, a 30-50 szélességi fokok 

között. A szőlő tudja önmagát hűteni az által, hogy vizet párologtat a levelein át. Ez a folyamat 

gyorsabb meleg, száraz körülmények között. Szélsőséges esetben a szőlő behajthatja leveleit, hogy 

megóvja a növényt a kiszáradástól és így, jóllehet meleg van, nem keletkezik cukor. A melegre ható fő 

tényezők az éghajlat és az időjárás. Emellett a talaj vagy elnyeli, vagy pedig visszaveri a meleget. A 

száraz, köves talajok általában melegebbek, mint a nedves agyagtalajok. 
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Forrás: MAISONNEUVE 

2.5 ÉGHAJLAT ÉS BORKÉMIA 

A klíma hatását a megtermelt borban az azt alkotó összetevők mennyiségén és minőségén 

érezhetjük, ezek kialakulására ugyanis az éghajlati tényezők alapvetően meghatározó hatást 

gyakorolnak. Jó termésről akkor beszélhetünk, ha a szőlőbogyóban összegyűlő alapanyagok minősége 

és mennyisége megfelelő (természetesen a termés minőségét csak a feldolgozási cél figyelembe 

vételével lehet pontosan értékelni).  

A termés, azaz a leszüretelt szőlőfürt, azaz a bogyók – sok más anyag mellett – a következő, a bor 

szempontjából alapvető összetevőket tartalmazzák: 

2.6 CUKOR 

Az érés során a bogyók cukortartalma nő, savtartalma csökken. A teljes érés akkor következik be, 

amikor a bogyókba már nem áramlik több cukor. Az érés időpontja termőhelyenként, évjáratonként és 

szőlő-fajtánként is különbözik. A cukortartalmat a leszedett szőlő esetében mustfokban mérik, a már 

elkészült borban g/l értékben adják meg. A mustban megtermelt cukor mennyiségét elsősorban a 

szőlőnövényt ért hő összeg határozza meg. Minél nagyobb a hő összeg, annál több cukor termelődik a 

bogyóban. Ezen keresztül azonban a hő összeg az alkoholtartalomra is hatással van, hiszen a borban 

található alkohol a must cukortartalmának átalakulásából származik. Alacsony cukortartalom esetén 

alkoholban szegény bor készül. Az alkoholtartalmat térfogatszázalékban adjuk meg.  

A bor esetleges cukortartalmát maradékcukornak nevezik, mivel ez az érték az alkohollá való 

átalakulás után visszamaradt cukrot jelenti. A természetes maradékcukor jelenléte a borban csak 

jelentős mustfokkal szüretelt termés mellett képzelhető el. 

2.7 SZÁRAZANYAG TARTALOM 

Más néven cukormentes extraktnak is nevezik. A bor bepárlása után visszamaradó szilárd 

halmazállapotú anyagok maradékcukorral csökkentett mennyiségét jelenti, amelyet g/l-ben adnak meg. 

Tulajdonképpen ez és a maradékcukor együttesen adják a bor „testét”. A friss termés mustfoka már 

árulkodhat az extrakt értékéről is. A szárazanyag tartalom mértéke a szőlőt ért hőmennyiséggel 

egyenes arányban növekszik. 
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2.8 SAVTARTALOM 

A szőlő tenyészidejének utolsó szakaszában, a szőlőt ért hőhatás következtében - a 

bogyózsendüléstől kezdődően a szüretig - a savak mennyisége folyamatosan csökken és a savak 

összetétele is változik. Minél nagyobb hőmennyiség éri a szőlőt tenyészidejének ebben a szakaszában, 

annál több sav bomlik le. A túl meleg klíma tehát csökkenti a savtartalmat. Az egyes szőlőfajták 

között jelentős eltérés mutatkozik a teljes éréskor mutatott savösszetétel terén. Ez jórészt 

meghatározza a készülő bor karakterét, érlelhetőségét, eltarthatóságát – így végső soron – értékét is. 

 

2. kép Refraktométeres mérés 

A bogyók savtartalmát túlnyomó részben (90%-ban) az almasav és a borkősav, csekélyebb részben 

(5-10%) pedig a citromsav alkotja. Az érés folyamán a szabad almasavak koncentrációja erősen, a 

borkősav koncentrációja kevésbé, a citromsav koncentrációja pedig alig csökken. 

Az egyik „legagresszívebb” sav, az almasav a borkősav után a második legnagyobb mennyiségben 

jelenlevő sav a mustban. Mennyisége az éretlen szőlő mustjában a 20 g/l-t is meghaladhatja, de az 

érett szőlőből származó mustban csak 2 -7 g/l található.  

A bor savasságának mértékét a pH mellett az ún. „összes titrálható (szabad) sav” mennyiségi 

értékével adjuk meg, g/l-ben.  

 

3. kép A szőlő cukor és savtartalmának változása az érés során 
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2.9 SZÍNANYAG TARTALOM (ANTOCIANINOK) 

Ez az összetevő főként a vörösborszőlő-fajtáknál bír jelentőséggel. Nemcsak mennyiségük, hanem 

minőségük is befolyásolja a megtermett bor íz képét. A bogyók héjában képződnek és halmozódnak 

fel.A színanyagok mennyiségének növekedése elsősorban a napbesugárzásnak, másodsorban a magas 

hő összegnek köszönhető. 

2.9.1 Csersavak 

A más néven polifenoloknak nevezett vegyületcsoport szintén a bogyók héjában képződik és 

halmozódik fel. (A borkóstolásnál ezeket általában „tannin” néven emlegetjük). Klíma szempontjából 

a színanyagokhoz hasonlóan viselkednek: nagyobb napbesugárzás és hő összeg mellett mennyiségük 

megnövekszik.  

A cukroknak a bogyókban való felhalmozódásával szoros összefüggésben van a polifenolok, 

antociánok, aromák stb. felhalmozódása is. Ezek mennyiségi növekedése a cukorral együtt a zsendülés 

kezdetétől válik jelentőssé. Csak meghatározott mennyiségű cukor képződése esetén alakul ki a 

bogyókban a kívánatos színanyag- (antocián-) és csersav- (tannin) tartalom is. 

Az érés során a cserzőanyagok aránya újra csökkenni kezd. Arányuk a fehér- és rozé borokban 

általában 0,1 - 0,3 g/l, a héjon erjesztett vörösborokban 3 - 4 g/l. 

2.9.2 Aromák (illat- és zamatanyagok) 

Ezek a bonyolult szerkezetű szerves molekulák gyakran rövid életűek. Mennyiségük a szőlő 

tenyészideje során nő, de nagyobb hőmennyiség hatására elkezdenek lebomlani. Ezért célszerű 

tartózkodni azoktól a borleírásoktól, melyek kizárólag a borok aromatikáját érintik. Bármely hangzatos 

szólamok dicsérjék is a bor illatát, zamatát – nem a lényegről szól. 

2.10 BOROK ÉS FÖLDRAJZI HELYZET 

Bármennyire is furcsának hangzik, a borok földrajzi karaktere már egy magyarországnyi területen 

is megmutatkozik. Még jobban tetten érhetők a származási különbségek, ha Európa északabbi vagy 

déli tájairól származó borokat hasonlítunk össze (természetesen hasonló fajtákból, hasonló szőlészeti-

borászati technológiával, terméskorlátozással előállított borokról van szó). 

Az északi típusú borok, - gondoljunk egy rajnai vagy frankföldi borra – első sorban virágos illat 

anyagaikkal bájolnak el. Ugyanilyen kedves lehet számunkra széles spektrumot átfogó, gazdag, üde 

savkészletük. Ha azonban jelentős testet várunk, csalódni fogunk: ezek a borok inkább karcsúak (hogy 

vékonyat ne mondjunk), alkoholtartalmuk sem kiugró, hiszen ezen az éghajlaton minden gramm 

cukorért vállvetve kell megbirkózni a szőlőnek és a gazdának. A vörösborok aránylag világosak, a 

tannin sem dúskál bennük, ezért inkább sav dominánsnak nevezhetők. 

A délies borok fordított képet mutatnak: a Dél-Rhône, Basilicata, Szicília, vagy még inkább  Ciprus 

borai a magas hő összeg és napbesugárzás miatt hatalmas, de a közepesnél legalábbis nagyobb testtel 

születnek. Az alkoholtartalomban nem ritka a 13%-nál magasabb érték, (néha kiugróan magas értékek 

is előfordulnak). Az aromatika azonban sokszor szegényes (az illatkép szinte mindig), fehér és vörös 

borokban egyaránt gyakori a savak lelágyulása. A déli vörösborok a klíma hatására színanyagokban 

hihetetlenül gazdagok lesznek, színük a vörös helyett sokszor inkább feketébe hajlik. A magas 

csersavtartalom miatt a vörösborok inkább tannin dominánsak. A Mediterráneum az a térség, ahol 

valóban előfordulnak eredeti maradékcukorral készült vörösborok, ezért itt nem szokatlan a félszáraz 

vörösbor. (A hazai maradékcukrot tartalmazó vörösborokkal szemben legyünk annál gyanakvóbbak: a 

magyarországi klíma - kivételes évjáratoktól eltekintve, mint pl. 2003 - vörösborszőlőkben nem termel 

számottevő maradékcukrot)!  

2.11 TÁPANYAGOK 

A levelek által előállított cukor nem csak édessé teszi a szőlőt: az egész növény építő eleme is. 

Bizonyos értelemben szinte az egész növény abból az anyagból épül fel, ami a levegőben levő 

széndioxidból származik. A növénynek azonban kis mennyiségű, a megfelelő egyensúlyban levő 

különböző tápanyagokra is szüksége van. Ezeket a talaj szolgáltatja. A szőlő sokféle talajon megterem. 
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Általánosságban elmondható, hogy feltéve, hogy elegendő tápanyag van benne, a szegényebb talajon 

jobb minőségű szőlő terem. (Ezt úgy is szokták mondani, hogy a szőlőnek szüksége van a 

szenvedésre.) 

2.12 SZŐLŐTERMESZTÉS 

A nyers szőlő minőségét és stílusát meghatározó két fő tényező az a gondosság, amivel a szőlőt 

megművelik és a terméshozam ellenőrzése. 

Számos szőlészeti beavatkozás azt a célt szolgálja, hogy lehetőleg egy időben lehessen azonos 

érettségben lévő szőlőt szüretelni.  Ezek közé tartozik a gondos metszés, a tőkéken levő rügyek – a 

majdani fürtök - számának ellenőrzése, lombfelület gondos kialakítása annak érdekében, hogy 

csökkentsük vagy növeljük a fürtök hőmérsékletét, valamint a napsugárnak való kitettségét. Ezek a 

műveletek munkaigényesek, de nem csak a készülő bor minőségét, hanem a költségeket is növelik. A 

másik véglet a minimális metszés és maximális gépesítés, ami számára csak a nagyüzemi 

szőlőtermesztésnél képzelhető el. 

A terméshozam is befolyásolhatja a minőséget. Alacsonyabb terméshozamnál koncentráltabb ízű, 

érettebb szőlőt kapunk. Időigényes és drága megoldás, de a prémium kategória borainál 

elengedhetetlen. Ugyanakkor azt sem kell elfelejtenünk, hogy a szőlő intelligens növény, telepítését 

követően általában 8-10 év elteltével úgymond beáll a termőegyensúlya. Ez jó esetben egy remek 

önszabályozó rendszert jelent, ami már nem kívánja meg a nagyon erőteljes hozamkorlátozást. A 

túlságosan alacsonyan tartott terméshozamok amúgy, extrém esetben már a borban lévő 

gyümölcsösséget is veszélyeztető túlzott koncentrációt eredményezhet. Az így szüretelt szőlő olyan 

magas  potenciális alkoholtartalommal  rendelkezik, ami már a születendő bor egyensúlyát 

veszélyezteti. A túlzott koncentráció és alkoholtartalom miatt egyensúlyát veszített bor nem elegáns és 

aromatikában sem vetekszik a jó egyensúlyú borokéval.   

Ezzel pont ellentétes megoldás a termés maximalizálása öntözéssel. Így a bogyók a víztől 

megduzzadnak, ami híg bort fog eredményezni. Az így készült bor olcsó és valószínűleg nem túl 

érdekes. A legtöbb bor e két véglet között található. 

A talaj, az éghalat, a szőlőművelés hatása mellett vannak különböző kártevők és betegségek 

melyek kedvezőtlenek az egészséges szőlő előállítása szempontjából: 

 

Állati kártevők (beleértve a madarakat és rovarokat) árthatnak a hajtásoknak, rügyeknek, 

leveleknek és megehetik a szőlőt. 

A gombás fertőzések, mint a penész és a különféle rothadás megtámadják a szőlő vegetatív (zöld) 

zónáját, ami veszélyezteti a termést. 

 Gombák, baktériumok vagy vírusok okozta hosszantartó betegségek hatással lehetnek a szőlőtőke 

állapotára, csökkenhet a terméshozam és gátolja az érést. Egyes fertőzések végül a szőlő elhalásához 

vezethetnek. 

 

A szüret időpontja akkor érkezett el, ha a szőlő megérett. Nagyobb, egybefüggő sík területen 

található ültetvényekben a szüretet általában gépekkel végzik, melyek kíméletesen lerázzák a bogyókat 

a kocsányról. Ahol egész fürtökre van szükség, ott kézzel kell szüretelni. A meredek, nehezen 

megközelíthető területeken is csak a kézi szüret képzelhető el. Ezen kívül ott, ahol olcsó a munkaerő, 

szintén gyakori a kézi szüret. Nagy minőség nem képzelhető el gépi szüret mellett. 

A szüret időpontjának megválasztása talán az egész év legkritikusabb mozzanata. Valójában a 

szüret napján minden eldől, hiszen a pincében a jó alapanyagot csak elrontani lehet, hozzátenni már 

nem. 

2.13 BORKÉSZÍTÉS 

A folyamat legfontosabb része az erjesztés. Amikor az élesztő a szőlőben levő cukorból táplálkozik 

alkoholt, széndioxidot és hőt termel és a mustot borrá – alkoholos itallá – változtatja. 

Szinte minden szőlőfajta húsa fehér. Az íz és színanyagok a bogyó héjában vannak. A rosé borok 

és a vörösbor színét a héjon áztatás időtartama határozza meg. A fehérborok készítésénél a szőlőt 

azonnal a szüretet követően kipréselik, a mustot elválasztják a törkölytől, azaz a szőlő héjától. 
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Így készül a rosé bor is - kék szőlőből, fehérborok készítésénél használatos eljárással. Fehérbort 

egyaránt lehet fehér, illetve kék szőlőből készíteni. Vörösbor alapanyaga csak kékszőlő lehet. 

Magának a borkészítésnek, szűk értelemben véve a szőlő feldolgozásának módja szintén 

befolyásolja a bor végső karakterét, stílusát és árát. A modern technológia jó esetben a borász 

segítségére van a bor elkészítésénél, de ne feledjük: a leghagyományosabb és egyszerűbb 

módszerekkel is lehet kitűnő borokat készíteni! Egy valami viszont mindkét feldolgozási mód során 

elengedhetetlen, ez pedig a patikai tisztaság. 

 

2.14 FEHÉRBOROK  

Fehérbor készítésekor a szőlőt préselés előtt általában zúzzák, bogyózzák majd a lét leeresztik vagy 

fejtik. Ezután adják hozzá az élesztőt. Ez általában kereskedelemben kapható élesztő kultúra, amely 

kiszámítható eredményt ad. Kispincészeteknél és a magas minőségi követelmények szerint nem 

fajélesztőt, hanem un. Vadélesztőt használnak. Ezek az élesztő törzsek néhány év alatt már az 

ültetvényekben kialakulnak és a pincére jellemző, egyedi tulajdonságokat mutatnak. 

Ezután a mustot erjesztő edénybe fejtik (általában rozsdamentes acéltartályt, de sok termőhelyen 

tölgyfahordót használnak vagy nyitott tetejű beton kádat, esetleg fából készült erjesztő kádat). Ezután 

a bort alacsony hőmérsékleten erjesztik (15-2 ºC), hogy megőrizzék a finom, gyümölcsös ízeket.  

A fehérbor édességét a szőlőből ki nem erjedt cukor okozza. Az édes borok sajátságait a IX. fejezet 

tárgyalja. 

 

 

2.15 VÖRÖSBOROK 

A kékszőlő bogyóit általában zúzással feltárják, majd a levet és a szőlő héját (törköly) együtt az 

erjesztő tartályba teszik. Az erjesztés melegebb hőmérsékleten történik (25-31ºC), mint a fehérbornál. 

Az alkohol segít kivonni a szőlő héjából a színanyagokat, a tanninokat és az ízeket. Azért, hogy a 

szőlő héja állandóan érintkezzen a lével, a levet átpumpálják a törkölykalapon, vagy a törkölykalapot 

merítik alá a mustba. A kész borban a szín és a tanninok erőssége attól függ, mennyi ideig érintkezett a 

bor a szőlő héjával. Ez például lehet akár 2 hét is a koncentráltabb, csúcsminőségű boroknál, mint a 

bordeaux-i, illetve 5 nap a könnyedebb boroknál, mint a Beaujolais. Továbbá függ attól is, hogy a 
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szőlőfajta eredendően mennyi színanyagot és tannint tartalmaz. Amikor már kellő mennyiségű 

színanyag és tannin kioldódott a héjból, azt kipréselik.  Ezután indulhat az erjesztés. Az alacsony 

hőfokon történő áztatás néha megelőzi ezt a folyamatot, ilyenkor gyümölcsösebb, élénkebb bort 

kapunk. 

 

2.16 ROSÉ BOROK  

Mint a vörös borokat, a rosékat is kék szőlőből kell készíteni. A rosé hasonlóan készül, mint a 

vörösbor, de alacsonyabb hőmérsékleten erjesztik (15-20 ºC). Ezen kívül rövidebb ideig érintkezik a 

héjjal (12-36 óra).  
 

 

2.17 ÉRLELÉS 

Érlelni lehet hordóban vagy nagy, semleges fa, vagy rozsdamentes tartályokban. A bor palackozás 

után az üvegben is érik. A legfontosabb változások azok a lassú vegyi folyamatok, amelyek 

következtében kialakulnak a komplex ízek. 

2.17.1 Érlelés oxigén jelenlétében 

A hordóhasználat országonként, borvidékenként, sőt termelőnként is változhat. Ennek ellenére egy-

egy régió általában hosszabb idő alatt kialakítja azt az érlelési módszert és stílust, ami az adott 

termőhely borainak a legszebb karaktert, érlelhetőséget vagy egyszerűen eltarthatóságot adni tudja. A 

jó minőségű fahordó finomíthat a boron, gazdagíthatja annak ízét, a rossz fa viszont nagyon sokat 

ronthat rajta. Az új tölgyfa közvetlenül ad tölgyes ízeket a bornak. A régi tölgyfa kádak és nagyméretű 

hordók másképp viselkednek, nem adnak már közvetlenül ízeket és cserzőanyagot a bornak. A tároló 

edény azonban mindkét esetben porózus, ezáltal lehetségessé válik, hogy kis mennyiségű oxigén 

oldódjon fel a borban. A jó minőségű fa képes lágyítani a tanninos  vörösborokon, így  

barátságosabbnak fogjuk érezni azok összehúzó hatását. A kisméretű (max. 300 l) új tölgyfahordó az 

érlelés első 3 hónapjában adja le a legtöbb íz-anyagot és cserzőanyagot. 
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2.17.2 Érlelés oxigén kizárásával 

A palackok és a rozsdamentes acéltartályok nem engedik át az oxigént, és nem adnak ízt sem a 

borokhoz. Az ilyen érlelő edényekben lejátszódó vegyi folyamatok is különbözőek, mint a tölgyfa 

hordók esetében. 

A nagy rozsdamentes acéltartályokban a bor íze hónapokon keresztül változatlan marad. 

A palackban viszont gyorsabban mennek végbe a változások, mert az üvegek kis méretűek. A 

palackban, oxigén hiányában a fiatal bor friss gyümölcsös aromái idővel átalakulnak aszalt vagy 

melegített gyümölcsös karakterré, növényi, vagy animális tónusokkal (nedves növény, bőr). 

 Kevés bor fejlődik a palackban. Gyakori, hogy a kellemes gyümölcsös ízek eltűnnek és helyükben 

semmi más nem jelenik meg. Gyakran a kialakuló oxidatív animális és növényi tónusok kellemetlenek 

lesznek. Különleges tételek azok, amelyek a palackos érlelés során  szebbé válnak. Az ilyen borokat 

nem könnyű elkészíteni és nem is tartoznak az olcsó kategóriába. Jó esetben azonban ezek a borok 

évtizedekkel mérhető időtartamban élvezhetők. 

 

2.17.3 Tölgyfahordós ízek 

A borok tölgyfára emlékeztető ízének és karakterének kialakításához ma már nem kizárólag a 

hagyományos hordós érlelést használják. Az un. íz-lécek a kifinomultabb megoldást kínálják a 

chipsszel szemben.  A legolcsóbb változat a tölgyfa esszencia használata.  

A legjobb minőségű boroknál a fa hatását semmi más nem válthatja ki, kizárólag a tölgyfa hordó. A 

hordóhasználatnál nem kizárólag  az a cél, hogy a bor tölgyes ízt kapjon, ennél sokkal fontosabb a 

mikro-oxidáció végbemenetele. A komplex és fineszes ízek kialakulásához mind fehér, mind 

vörösboroknál szükség van tehát a hordóra. Az egyes alapanyagok termőhelyének itt is igen nagy a 

szerepe. A legjobb tölgyek Európában Franciaországban és Szlavóniában teremnek, de az alapanyagon 

túl nagy szerepe van a fa érlelésének, szárításának és a fa feldolgozásának is. Nem lehet kérdés, hogy a 

kiváló minőségű tölgyfahordóban történő érlelés drágítja a borokat. A francia tölgy drágább, mint az 

amerikai, de általában finomabb struktúrát és elegánsabb ízvilágot eredményez mint például az 

amerikai tölgy. Az amerikai hordók használata során gyakori az édeskés tónus, kukorica, kókusz és 

vanília ízének megjelenése a bor aromatikájában. Az európai hordók zöme kevésbé felismerhető a 

borban, visszafogottabb, inkább pörkölt és diós jegyeket idéző karaktert ad.  A hordók gyakori cseréje 
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szintén drágítja az eljárást, viszont a mikrobiológia nagy úr! A legkisebb bizonytalanság is egy teljes 

hordó nagy értékű bor elveszését eredményezheti. 

 

2.17.4 A KÖLTSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Hasznos itt összefoglalni azokat a tényezőket, amelyekből összeáll egy palack bor előállítási 

költsége: 

A szőlőben 

− a termőterület ára: a legnagyobb minőséget adó területek sokkal többe kerülhetnek, mint az 

átlagosak 

− a gépesítettség mértéke (ez szinte lehetetlen a nagyon meredek területeken) 

− növényvédelem költségei 

− eróziós károk helyreállításának költsége 

− esetleges vadkár vagy madarak kártevésének költsége 

− a kézi munkaerő és/vagy a felszerelés költsége   

− termés nagysága és a válogatás mértéke: a rothadt és éretlen szőlőszemek kiválogatása nagyon 

munkaigényes és csakúgy, mint a terméshozam befolyásolását, ezt is tartalmaznia kell a végső 

eladási árnak. 

A pincészetben 

− borászati felszerelések és kihasználtságuk 

− hordók, vagy más fa eredetű segédanyag ára 

− érlelés helye és ideje - ami raktározást igényel és komoly tőkelekötéssel jár 

− csomagolás, elosztás és értékesítés 

− export esetén a valuta árfolyamok 
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− csomagolás (palackok stb.) és kartondobozok a disztribúció során  - a nem szabványos palack 

többe kerül 

− szállítási költségek (ezek a legtöbb bor eladási árának meglepően kis részét képezik: a hosszú 

távolságra történő tengeri szállítás relatíve olcsó) 

− nagy- és a kiskereskedő hatékonysága, valamint az általuk elvárt profittöbblet (az alacsony 

volumenű, magas színvonalú elosztás többe kerül) 

A bor végső kereskedelmi árai az adókat is tartalmazzák. 

A végső tényező, ami meghatározza a bor eladási árát az, hogy a vevő mennyit hajlandó fizetni 

érte. Lehet, hogy egy palack bor előállítása sokba kerül, de ha a minőség és az ár nem áll összhangban 

egymással, akkor nem lehet jól eladni. A marketing és a termelő, a régió vagy a márka hírneve segíthet 

magasabb árat fenntartani, de ha a minőség nem felel meg a fogyasztó elvárásainak, akkor más 

borokat fognak vásárolni. Az, hogy bizonyos régiók folyamatosan rendkívül magas áron tudják 

boraikat eladni annak köszönhető, hogy azok, akik ilyen magas minőségű bort igényelnek hajlandóak 

megfizetni azt. Ha megszűnne az igény irántuk, esne ezeknek a boroknak az ára, vagy egyszerűen 

felhagynának a készítésükkel. 

2.18 CÍMKE ISMERET 

A legfontosabb információk, ami a legtöbb címkén megtalálhatók általában a márka, vagy a 

termelő, az ország vagy régió és/vagy a bor készítésére használt szőlő fajtája. Ahol a szőlőfajta nincs 

megnevezve gyakran következtetni lehet rá a régió alapján (sok európai körzetben meghatározzák 

milyen szőlőfajtát lehet használni, így például a Chablis  néven forgalmazott bort csak chardonnay-ból 

lehet készíteni). A különböző fajtákat és régiókat következő fejezetekben tárgyaljuk. Ez a fejezet a 

címkén levő többi információ értelmezésében nyújt segítséget. 

2.18.1 Termelők és márkák 

A készítő és/vagy a kereskedő neve valahol megtalálható a címkén. Néhány híres márkánál ez a 

legkiemelkedőbb név a címkén. Ott, ahol ennek nincs akkor jelentősége, apró betűvel találjuk csak 

meg. Vannak olyan márkanevek, amelyek nem a termelőt jelzik, de egyértelműen megállapítható, 

hogy melyik termelőhöz köthető. Ezek közé tartozhatnak chateau, vagy birtok nevek és ismert márkák, 

mint a Jacob’s Creek és a Gallo Turning Leaf. Más márkaneveket a nagykereskedő vagy a kereskedő 

talál ki. Ide tartozik pld. a „vevő saját márkája” (BOB’s), mint pld. a szupermarketek neve alatt 

árusított borok. 

Az erősített borok (Port, Sherry) a pezsgőknél és a párlatoknál viszonylag csekély márkanév 

dominál. Sok fogyasztó számára némelyik szőlőfajta neve (chardonnay, shiraz…) és régió neve 

(Chablis, Sancerre…) márkanévként működnek: segítik a fogyasztót a döntéshozatalban. Ha ezek az 

elvárások pozitívak, és ha folyamatosan meg is felelnek a fogyasztó elvárásainak, akkor ezek az 

elnevezések önmagukban képesek eladni a bort. 

2.18.2 Évjárat 

Az évjáratot általában feltüntetik a palackokon. Csak az asztali bor kategóriában nem kötelező a 

szüret évének feltüntetése. A legtöbb egyszerű és olcsó bort fiatalon, frissen a legjobb elfogyasztani, és 

nem ajánlott érlelni. Ezeknél a boroknál az évjárat jelzi, milyen öreg a bor. A híres, érlelésre méltó 

boroknál az évjárat egészen más jelentőséggel bír. Például egy 2005-ből, egy jó bordeaux-i birtokról 

származó bor ára és minősége sokkal magasabb, mint egy 2004-é, mert 2005 kiemelkedő év volt, 

szinte tökéletes időjárással, ami a bordeaux-i borok minőségére igen nagy hatással van. 

Az északi és a déli féltekén az évszakok egymással ellentétesek. Egy bizonyos évjárat borai 

februárban, márciusban, áprilisban (a déli féltekén), augusztusban, szeptemberben vagy októberben 

(az északi féltekén) szüretelt szőlőből származnak. Ezért ugyan annál az évjáratnál a déli félteke borai 

fél évvel idősebbek, mint az északi féltekéről származók. Ez különbséget jelenthet azoknál a boroknál, 

amiket fiatalon, frissen ajánlott fogyasztani, mint a rosé és a gyümölcsös, nem érlelt borokat. 
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Az eredetvédelmi szabályozás 

Az EU tagországaiban 2011 végéig minden bortermelő országköteles megalkotni az uniós 

szabályokhoz igazított saját borvidéki szabályozását.Ennek leglényegesebb elemei a következők. 

Eredetvédelem szempontjából az Európai Unióban beszélhetünk oltalomalatt álló eredet 

megjelöléssel rendelkező (OEM), oltalom alatt álló földrajzijelzéssel (OFJ) rendelkező borokról, 

amelyeknél a minőséget szabályokbanrögzített hozamkorlátok garantáljak, es földrajzi jelzés nélküli 

(FN) borokról.Az oltalom iránti eljárás nemzeti es közösségi részből áll. Az eljárásnakközponti eleme a 

termékleírás, amely nevéhez híven definiálja a termeket ésigazolja az említett (OEM/OFJ) 

fogalmaknak való megfelelést. Az előzetesnemzeti eljárás során a tagállam (Magyarországon a 

VidékfejlesztésiMinisztérium) vizsgálja első körben, hogy a kérelem es a mellékletét 

képezőtermékleírás megfelel-e az előirt feltételeknek vagy sem, illetőleg gondoskodika kérelem 

megfelelő közzétételéről is. A feltételeknek való megfelelés esetenEredet megjelölés lehet valamely 

régió, meghatározott hely vagy kivételesesetben egy ország neve, amelyet meghatározott boraszati 

termek jelölésérehasználnak, ha a termek minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag egyadott 

földrajzi környezetnek es az ahhoz kapcsolódó természeti és emberitényezőknek köszönhetők; ha a 

szőlő, amelyből a termék készült kizárólagarról a földrajzi területről származik; előállítását az adott 

földrajzi területenvégzik es a Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtából nyerik. (OEM például:tokaji, 

villanyi.) 

Földrajzi jelzés lehet valamely régióra, meghatározott helyre vagy kivételesesetben egy országra 

utaló jelölés, amelyet boraszati termek jelölésérehasználnak, ha az olyan különleges minőséggel, 

hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkelrendelkezik, amelyek e földrajzi eredethez kapcsolhatók; ha a 

készítéséhezhasznált szőlő legalább 85%-a kizárólag földrajzi területről származik;előállítását az adott 

földrajzi területen végzik es a termeket a Vitis viniferafajtából vagy annak és a Vitis nemzetséghez 

tartozó fajoknak a keresztezésébőllétrejött szőlőfajból nyerik. (OFJ például: Duna-melléki, Dél-

alföldi.)Az eljárás az Európai Uniónál folytatódik, ahol a Bizottság végzi el a további 

vizsgálatot, teszi közzé közösségi szinten az igényt és végül dönt az oltalomról. 

Termőhely 

A szőlő termőhelyi kataszter nyilvántartásában szereplő területek. Földrajzieredet jelölésre szolgáló 

földrajzi egységek megnevezései. Minden olyantájegység vagy meghatározott termőhely neve, 

melyeket az adott ország vonatkozó rendelete felsorol. 

Borrégió 
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A hasonló természeti adottságokkal es hagyományokkal rendelkező vagyegymással földrajzilag 

egységet képező, illetve szomszédos borvidékekönkéntes társulása. 

Meghatározott termőhely 

Egyértelmű határvonalakkal körülhatárolt, a szőlő termőhelyi kataszterénekökotópjaival, annak 

határaival is megadható, szakmai szempontok alapjánklasszifikált szőlőtermő terület, amelynek nevet 

a meghatározott termőhelyrőlszármazó borok földrajzi eredet-jelölésére használják. Meghatározott 

termőhelynekszámít: 

− borvidék, 

− borvidéki körzet, 

− borvidéki település, 

− borvidéki település dűlője. 

Szót kell meg ejteni a földrajzi jelzés nélküli boraszati termékről, amelygyakorlatilag bármely 

termőhelyi kataszterbe sorolt ültetvényen termesztett,osztályba sorolt szőlőfajtából készíthető, 

hozamkorlátozás nélkül. FNborászati termékeken földrajzi árujelző nem, de a pincészet neve, 

márkanév,valamint – meghatározott feltételek teljesítése eseten – az évjárat és a fajtafeltüntethető. 

 

2.19 STÍLUS ÉS BORKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁSOK 

A szőlőfajtától, régiótól, márkától eltekintve a legáltalánosabb kifejezések, amiket a címkén 

használnak a stílusra és a termelési eljárásra vonatkoznak. A „kézi szüretelésű”, „nem tölgyfahordós” 

és „a birtokon palackozott” kifejezéseket nem kell megmagyarázni. Néhány azonban további 

magyarázatra szorul. 

Tölgyfahordós érlelésű. Az így készült borokat tölgyfából készült hordóban érlelik. Ezek lehetnek 

régiek vagy újak, és bármilyen méretűek (wooded). 

Új barrique hordóban érlelt. A bort kis méretű, (225literes) tölgyfahordóban érlelik. Az új hordó 

relatíve sok tölgyes ízt ad a bornak, különösen, ha a hordó kicsi, mivel maximalizálja a borral 

érintkező hordó felszínét (barrique aged) 

Hordós erjesztésű (csak fehérbor). Amennyiben a bort hordóban erjesztik, akkor a tölgyfás ízek 

jobban integrálódnak a borban, de ez munkaigényesebb, mintha csak az érlelés történt volna 

tölgyfahordóban (barrel fermented). 

Nagyhordós érlelésű. Ez jelölheti a fentiek egyikét, de valószínűbb, hogy tölgyfa donga vagy chips 

használatára utal (barrel/wood aged). 



 38 

Szűretlen. A legtöbb bort palackozás előtt kezelik, hogy kiszűrjenek belőle mindent, ami miatt 

zavaros lehet, vagy nem marad stabil a palackozást követően. Viszont tény, hogy a derítés és/vagy 

szűrés mellékhatásaként a bor ízeiből túl sok elvész, ezért néhány termelő minimálisra csökkenti vagy 

elkerüli a bor tisztítását, mielőtt palackoznák. Ezt jelezhetik azzal, hogy a címkén feltüntetik, hogy a 

bor derítetlen/vagy szűretlen. Ezeknél a boroknál az érés közben valószínűbb, hogy üledék képződik 

az palackban, a pohárban pedig kevésbé valószínű, hogy tökéletesen tiszták és tükrösek legyenek 

(unfiltered). 

Vegetárius/vega A bor tisztításánál használt szerek között található a vizahólyag (tokhal) és más 

állati fehérjék (pld. tojásfehérje). Jóllehet ezek közül nem maradhat semmi a borban a folyamat végén, 

de ezt nem lehet garantálni. Sok vegetárius számára az a tény, hogy a bor készítésénél állati terméket 

is felhasználnak, elegendő erkölcsi alapot szolgáltat ahhoz, hogy ne vegyék meg. Az olyan borok 

készítésénél, amik megfelelnek a vegetáriusoknak, nem használnak vizahólyagot. A vega boroknál 

semmilyen állati fehérjét nem használnak a derítésnél. 

Bio . Az ilyen borok olyan szőlőből készültek, melyeknél nem használtak szintetikus rovarölőket, 

gyomirtókat. A biodinamika (biodynamics) a bio szőlő termesztésének és a bio bor készítésének olyan 

rendszere, ami összeköti a termőterületet, és a borkészítési tevékenységeket a föld és a tágabb 

univerzum „természetes körforgásával”. A legmagasabb szinten folytatott organikus vagy 

biodinamikus szőlészet és borkészítés saját rendszere szerint jelölik ezeket a termékeket (pl. 

DEMETER). 

Nem angol anyanyelvű országban készített boroknál sok közismert kifejezés a címkén egyszerűen 

fordítás, mint pld. „vörösbor”, „félszáraz” stb. Jóllehet a „demi-sec” szószerinti fordítása „félszáraz”, 

ez a szó olyan borra utal, amit angolul „medium”-nak neveznénk. 

Néhány országban csak rájuk jellemző kifejezéseket használnak a címkén. Erről többet az illető 

országokat tárgyaló fejezetekben lehet találni. Itt kell megjegyezni, hogy Olaszországon, 

Spanyolországon és Portugálián kívül a Reserve/Riserva/Reserva szavaknak nincs jogi jelentése, de 

gyakran a jobb minőségű borok megjelölésére használják őket. Sok más kifejezésnek, mint a „cuvée” 

és „bin”, van jelentése, de legtöbbször az adott tétel megjelölésére használják.  

Egy birtok (Chateau, Domaine, Weingut) csak a saját területén termett szőlőt használja. A 

nagykereskedő (Merchant vagy Négociant) házasítja a különféle termelőktől és a szőlőtermesztőktől 

származó alapanyagokat. A „Merchant” vagy „Négociant” szó nem jelenik meg a címkén, de a legtöbb 

közepes, vagy nagy volumenű márka ezt a modellt követi. A szövetkezeti pince (co-operative cellar, 

cave coopérative, cantine sociale) olyan borkészítési lehetőség, ahol a tulajdonjog sok szőlősgazda 

között oszlik meg.  A nagymennyiségű, de jó minőségű borok készítésének egyik legjobban 

alkalmazható változata ott, ahol ez a rendszer életképes. Sajnos a hazai termelők a szövetkezeti forma 

előnyeit még nem mérték fel. 
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3. SZŐLŐFAJTÁK 

3.1 BEVEZETÉS A SZŐLÉSZET ALAPJAIBA 

A borszőlő származása helyre és korra nézve nem egyértelműen tisztázott. A hely nagy 

valószínűséggel Közép-Ázsia, időben pedig az ember történelmi feljegyzéseinek korai emlékei azt 

jelzik, hogy a szőlőt és bort már ismerték (Kr.e V. – IV. évezred). A vizsgálódások térbeli és időbeli  

szűkítése reméljük már a következő évtizedekben pontosabb eredményeket hoz. 

A szőlőnövény maga és az európai szőlőtermesztés spontán fejlődött. A vitis nemzetségen belül a 

vitis vinifera ("bort adó szőlő") fajnak szelektálódására csak homályos elméletek ismertek. Az tény, 

hogy a vitis silvestris (erdei, azaz fára kúszó szőlő) csak időben előzte  meg a termesztett szőlőt. Az 

már nem biztos, hogy ez önálló fajta lett volna. Inkább csak azon belüli populáció. 

A világ szőlőtermesztésében máshoz nem hasonlítható, döntő történés volt a kontinenseken is 

átlépő gyökértetű járvány. A Philloxyera vastatrix megjelent, pusztított, csak a vitis labruska és 

genetikai társai élték túl a katasztrófát. Amikor a korábban sem kedvelt túlélőhöz fordultak, kiderült: a 

boruk ihatatlan. 

A megoldás keresésében próbáltak olyan szőlőváltozatot találni, mely a v. labrusca ellenálló 

képességét párosítja a nemes fajták íz-világával.  A rendkívül munka- és időigényes, mesterséges 

beporzással létrehozott hibridek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A labruska szín és íz 

érezhető mértékben megmaradt. 

A kutatások követéséhez tudnunk kell, hogy a vitis nemzetség tagjai hímnős virágúak, azaz 

önbeporzók. A hibridek létrehozása során a szülőpáros fajok egyikének virágjában a bibére átvitték 

egy másik nemes (európai) fajta hímporát. Ezt a természetben a szél és/vagy rovarok végzik el.  A 

keletkezett hibridek (un. interspecifikus keresztezések) bora a nemes fajták minőségét nem érte el. 

Továbbra is mellékízt mutattak. 

Termesztési szempontból mégis megmaradtak bizonyos előnyök. Így pl. a Noah nagy hozamát és a 

Seyval Blanc hűvös klímát tűrő képességét e hibridek egyaránt birtokolták. 

Ami a végső megoldást hozta, az a növénytermesztési (nemesítési) technikákból már korábban 

ismert eljárás. Az oltást valósították meg úgy, hogy a filoxéra rezisztens amerikai fajoktól a gyökérzet 

anyagát vették át, a ráoltott európai fajták pedig teljes mértékben rendelkeztek a boraik korábban 

megismert ízbeli tulajdonságaival. Európában oltvány iskolák százai jöttek létre. Ezek egyik 

leghíresebbje volt a Villányban működött Teleki "oltványgyár". 

Van számos olyan hely a világon, ahol a filoxéra egyáltalán nem jelent problémát, ilyenek pl. 

Chile, Dél-Ausztrália, valamint Argentína és Magyarország egy része. Ez köszönhető a földrajzi 

elszigeteltségnek vagy a szigorú elkülönítési szabályoknak (karantén). A homokos talajról tudjuk, 

hogy korlátozza a filoxéra életciklusát. Az ilyen helyeken a tőkéket nem kell beoltani, hanem saját 

gyökerén lehet termeszteni, ami azt jelenti, hogy a művelés sokkal olcsóbb. Ennek ellenére további 

érvek is szólnak az oltványozás mellett. Az elterjedt csepegtető-öntözés miatt a fonalférgek is 

megjelentek, ezért sok gazda használja védelemként az ellenálló gyökértörzseket. Az oltatlan tőkék ma 

már inkább kivételt képeznek. 

A XX. századi európai szőlészetben sikerrel alkalmazták a klónszelekciót. Ez nem azonos a 

klónozással. E folyamatban a legszebb eredményeket (termést) hozó tőkék vesszőit vegetatív 

szaporítással sokszorozzák. Ha a tulajdonságok tartósan továbbvihetőnek bizonyultak, üzemszerű 

előállításukra tértek át. 

Az újabb igény, bizonyos kívánatos tulajdonságokkal bíró fajtákra, szülte azokat a keresztezéseket, 

melyek ismert európai fajták egymással történő megtermékenyítése útján jöttek létre. Ezek klasszikusa 

az eredetvitáknak máig is a kereszttüzében álló Müller Thurgau. Amerikában a helyi igényeknek 

megfelelően sajátos fajtákat hoztak létre, melyek Európában nem terjedtek el, pl. a Centurion és az 

Eerald rizling. 

Az ezernél több termesztett szőlőfajta nagyobb része csupán helyi jelentőségű. Globális 

elterjedéssel csak néhány tucat fajta dicsekedhet. Az elterjedést egyrészt növényélettani tulajdonságok, 

másrészt helyi törvények szabályozták (több országban a behozott fajták kitűnő borait csak asztali 

borként lehetett forgalomba hozni).  
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A szőlőfajtákról általában beszélve első helyen kell említeni az egyes fajták klimatikus (pl. 

hideg/szárazság) tűrő képességét, talajösszetételre való reagálását. 

Az évi 1600 napos óra a szőlő beéréséhez szükséges minimum. Alapvető törvényszerűség, hogy a 

fehér szőlők kisebb hő összeggel is beérnek, mint a kék szőlők. Csapadék mennyiségben az évi 650 

mm a minimum. A korábban tiltott mesterséges öntözést az EU egyre több helyen megengedi. 

Az oltással keletkezett tőke (oltvány) két részből áll: az amerikai alanyból és az európai hajtásból. 

Mind a fajta (nemes rész), mind pedig az alany kiválasztásánál figyelmesen kell eljárni, számba véve a 

létrejövő növényre vonatkozó elvárásainkat (magas vagy alacsony hozam, korai vagy kései érés), 

figyelemmel kell lenni a helyi viszonyokra (a talaj mésztartalma, vízháztartása, illetve a víz jelenléte, a 

fonalféreg-fertőzöttség, szikesség). Az oltványkészítés hagyományosan igen munkaigényes 

munkafolyamat volt, manapság már munkapadra állított géppel végzik. A jelentősebb borászatoknak 

kell saját oltványiskolával rendelkezniük, míg mások megvásárolhatják a szükséges oltványokat. Az 

oltás általában fiatal tőkéken történik, de említést kell tennünk a fejoltásról is. Ez főleg az Újvilágbeli 

szőlőültetvényeken elterjedt. Normális esetben minimum három év kell ahhoz, hogy egy új oltvány 

termőre forduljon, így nehéz lépést tartani a piac igencsak gyors változásaival. A fejoltásnál csak az 

immáron nemkívánatos fajta meglévő tőkéjének csúcsára van szükség, mondjuk egy sauvignon blanc-

éra, amelyről eltávolítják a nemes részt és az új fajtát (pl. merlot) oltják a növényre. Így könnyen 

előállítható a kívánt fajta a következő szüretre, hiszen a tőke a már meglévő gyökérrendszert 

használja. 

3.2 A SZŐLŐFAJTÁK KIVÁLASZTÁS 

Szinte lehetetlen meghatározni, hány szőlőfajtát is termesztenek a világon; az biztos, hogy ezek 

száma több ezerre tehető. Sok fajtának csak helyi szerepe van, néhány azonban világhírnévre tett szert 

– vagy azért mert az egész világon termesztik, vagy mert a belőle készül a világ néhány nagy bora. A 

legfontosabbakat felsoroltuk a következő pontban. Nyugat-Európa legtöbb bortermelő vidékén az 

ottani szőlők nagy hagyományra tekintenek vissza, gyakran törvény is védi azokat. Az Újvilágban 

több a pragmatizmus és a kísérletezés, így a fajták sokasága lelhető fel. 

3.2.1 Rizling, Chardonnay, Pinot noir 

A világban ma ismert és termesztésben lévő szőlőfajtákról általánosságban, valamint a Kárpát-

medence szőlőfajtáiról előző tanulmányainkban, és az Alapszintű Borismeret keretein belül már 

szereztünk ismereteket. 

Jelen jegyzetünkben a főbb nemzetközi fajtákat tekintjük át. 

3.2.2 RIZLING (Riesling, Rajnai rizling) 

A rizling kifejezetten egyedi, jellegzetesen gyümölcsös karakterű bort ad, ami meg is mutatkozik 

boraiban, bárhol is teremjen, bármilyen stílusú is legyen (száraz, félszáraz, édes). Az eltérő 

talajtípusok és az érettség különböző fokai azonban egyediségének más és más jegyeit erősítik benne.  

A rizling valójában aromás fehérszőlő fajta. Gyümölcsös és florális, nem vegetális, mint a 

sauvignon blanc. Hűvös éghajlaton, amikor éretten szüretelik a szőlőt (inkább, mint túl éretten), a 

borok bővelkednek a zöld gyümölcsök aromáiban (zöldalma, szőlő), florális jegyekkel kísérve és néha 

a citrusokat is megmutatva (citrom, lime). Mérsékelt klíma alatt a citrusok és a csonthéjas gyümölcsök 

íz és illatjegyei kerülnek előtérbe, némely termőhely bora kifejezetten friss lime vagy őszibarack 

illatot áraszt. 

Mivel a cukor lassan képződik a szőlőben és jól megőrzi savtartalmát, a fajtát lehet későn szüretelni 

az olyan helyeken, ahol a száraz meleg ősz a jellemző. Leggyakrabban csonthéjas és trópusi gyümölcs 

karakterek fejlődhetnek ki benne (őszibarack, kajszi, ananász, mangó). Ezek a késői szüretelésből 

származó borok lehetnek szárazak, fél-szárazak, vagy édesek is. A rizling jó alanya a nemes 

rothadásnak, ami által a cukor és a sav koncentrálódik a bogyóban. Ebben az esetben gyönyörű, 

zamatos édes borok alapanyaga lehet.  



 41 

 

A magas savtartalom és az intenzív gyümölcsösség elősegíti a palackos érlelést, ami által mézes, 

pirítós-szerű aromák bontakozhatnak ki a borokban. Az érlelt rizlingek némelyikében benzines füstös, 

jegyeket találunk. Új tölgyet szinte soha nem használnak a borok készítésénél, hagyományosan 

nagyhordóban érlelték őket. Ma már a világ számos komoly rizling termőhelyén az acéltartályos 

érlelés az első. Almasavat nem bontanak ebben a fajtában, savösszetétel ugyanis nem feltétlenül 

kívánja ezt meg. 

Első osztályú rizling termőhelyek 

Németország a rizling hazája. Különféle stílusok elképesztő skáláját készítik itt belőle. Az alap 

rizlinget QbA-nak (Qualitätswein bestimmter Anbaugebeit) osztályozzák. Ezek általában gyümölcsös, 

üde, félédes borok. E kategória felett állnak a QmP (Qualitätswein mit Prädikat) borok. Ezek 

változatos jellege az adott Prädikattól (minősítés) függ.  

A Kabinett rizlingek könnyűek, magas savtartalmúak és zöld gyümölcsös zamatúak (alma, szőlő). 

Általában félédesek és kevés az alkoholtartalmuk, de lehetnek szárazak is közepes alkoholtartalommal. 
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A Kabinett borokkal összehasonlítva a Spätlese (késői szüretelésű) Rizlingeknek kicsit nagyobb a 

testük és több citrus és egzotikus gyümölcs aroma van bennük (citrom, ananász). Az Auslese 

rizlingeknek még az előbbinél is nagyobb a testük és gazdagabb egzotikus gyümölcs aromával bírnak. 

A száraz borok közül ez a legmagasabb kategória, bár a legtöbb rizling Auslese félédes vagy édes.  

A Beerenauslese és a Trockenbeerenauslese rizlingek a nemes rothadás által fertőzött szőlőből 

készült édes borok.  

Az Eiswein a fagyott szőlőből készült édes bor, nem botritiszes, magas a savtartalma és a 

cukortartalma, de alacsony az alkoholtartalma. 

A Mosel-Saar-Ruwer vidék termeli Németország legkönnyedebb rizlingjeit. A Kabinett és Spätlese 

borokat majdnem mindig félédesre készítik egyensúlyban a magas savtartalommal. A legjobban 

elismert ültetvények a Piesport és Bernkastel nevű településeket körülvevő meredek lejtőkön 

fekszenek. Rheingau egy kisebb régió. Az itt termelt Kabinett és Spätlese Rizlingek szárazabbak és 

közepes testűek. Pfalz nagy, délen elterülő régió, mely közel esik Elzászhoz. A Forst és Deidesheim 

körül fekvő ültetvények rizlingjei általában szárazak és közepes testűek. 

 

Egyéb első osztályú rizling termőhelyek 
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Az elzászi hosszú, száraz, meleg ősz ideális éghajlat annak a Rizlingnek, amiből száraz, közepes 

testű citrusos és csonthéjas gyümölcs aromájú bor születik. Nagyobb testű, késői szüretelésű 

változatokat is készítenek itt, intenzívebb jegyekkel és némi édes karakterrel. Elzásznak nagyon 

problémás a földrajzi fekvése, sok különböző talajtípussal. A rizlingek karaktere markánsan eltérhet 

termőhelytől függően még akkor is ha ugyanazokat a szőlészeti/borászati eljárásokat alkalmazzák. A 

legjobb boroknak jót tesz a palackos érlelés és évtizedekig is eláll miközben füstös, mézes, gyakran 

petróleumos aromák fejlődnek ki benne.  

Ausztriában szintén a száraz, közepes vagy nagy testű, közepes vagy magas savtartalmú, citrusos, 

csonthéjas gyümölcsös aromájú rizlingeket lehet megtalálni. Bizonyos ültetvényekről származó 

rizlingek mutathatnak füstös, minerális jegyeket is. 

Ausztrália kitűnő rizlingeket termel, főleg Clare Valley és Eden Valley Régióiban. Az ausztrál 

rizlingek illatban mindig nagyon kifejezettek, de savtartalmuk nem tartós. Ezek száraz, közepes testű, 

fellépéskor magasnak tűnő savtartalmú, kifejezetten citrusos (lime, citrom) karakterű borok. Jól 

érlelhetők, mézes jegyei idővel jönnek csak elő.Néhány bor már fiatalonmutat füstös ízeket is, melyek 

a petróleumra hasonlítanak. Némelyekben füstös jegyek és a jellegzetes benzines karakter is 

felfedezhető.  

Új Zélandon is vannak jó termőhelyek, főleg a Déli Szigeten. Az innen kikerült borok szárazak, 

magas a savtartalmuk és intenzív aromatikát mutatnak. Azöld gyümölcsös és citrusos jegyeik (alma, 

szőlő, lime) fiatalon is erőteljesek. A legtöbbet fiatalon érdemes fogyasztani, de némelyik némi 

érlelést követően vonzó, mézes aromákat mutat. 

Olcsó rizling - tömegtermelés 

Németország nagybani termőhelyein sok rizling tőkét kicseréltek más, nagyobb hozamú fajtákra, 

amiket az olcsó Liebfraumlich-stílusú házasításnál használnak. Mind Németországban, mind máshol 

viszonylag kicsi az olcsó tömegtermelést folytató helyek száma. Bár a nem drága, márkás, 

gyümölcsös-száraz német rizling egyre népszerűbbé válik. Néhány ausztrál márka portfóliójában 

megtalálható a Dél Kelet Ausztrál Rizling. Az ezekhez szükséges gyümölcs többnyire az első osztályú 

Eden vagy Clare Valley-ből származik, nem pedig a forróbb, a szárazföld belsejében található 

tömegtermelésre szakosodott vidékekről. 

Rizling házasítások 

Elsőrangú bor formájában a rizlinget nem nagyon házasítják. Ha van is egy kevés, akkor azt a 

német Liebfraumilch-ben fedezhetjük fel. Ausztráliában néha az illatos traminihoz adják, hogy 

gyümölcsös, könnyen fogyasztható borok szülessenek belőlük. 

Megjegyzés a rizling címkézésről  

Majdnem az összes rizlinget fajta szerint címkézik. Érdemes kiemelni, hogy vannak hasonló nevű 

más fajták is. A legközismertebb az olaszrizling. Az olaszrizling teljesen más fajta, igen elterjedt 

közép és kelet Európában ropogós, könnyed fehérborként, a Kárpát-medencében különösen szép 

borokat ad, de a rizlinggel nincs rokonságban. 
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3.2.3 CHARDONNAY 

(Chardonnay blanc/Morillon (Au.)/Kereklevelű (Mo.)) 

Világfajta, nagy valószínűséggel a pinot noir egyik mutaciója. 

A vilag egyik legismertebb szőlőfajtája. Bora a száraz fehérborok közül 

Az egyik legjobban érlelhető, így értéke magas. 

A chardonnay azért szokatlan fehérszőlő fajta, mivel közel azonos értékű, szép borokat tud adni a 

hűvös klímájú Chablis-tól egészen a forró kaliforniai Central Valley-ig. Persze gyümölcsének zamata 

igen változó, ami a termőhely függvénye. Az olyan hűvös vidéken, mint amilyen Chablis, íze 

emlékeztet a zöld gyümölcsökre (alma, körte), időnként némi citrus is megjelenik benne, de 

alkalmanként találhatunk vegetális/növényi jegyeket is. Mérsékelt éghajlaton, mint Burgundia nagy 

része és néhány első osztályú tengeren túli régióban a bor aromái fehér csonthéjas gyümölcsöket 

(őszibarack), némi citrusosságot és édeskés, mézdinnyés jegyeket juttatnak eszünkbe. A meleg klímán, 

mint a tengeren túl legnagyobb része, a trópusi gyümölcsök íz-világa kerül a borban előtérbe - 

őszibarack, banán, ananász, sőt még mangó és füge is. 

A legtöbb chardonnay-nak tulajdonított karakter nem magából a szőlőfajtából ered, hanem a 

változatos bor előállítási technikákból. A biológiai almasav-bontás melléktermékeként tej-szerű (vaj, 

tejszín) jegyek jelennek meg ízében, amit gyakran alkalmaznak az élénkebb savak lágyítására. 

Azért, hogy a bornak még krémesebb legyen a textúrája és még gazdagabb az íze, gyakran 

alkalmazzák az un. seprőfelkeverést (batonnage). A finomseprőben számos olyan anyag található, 

melyek aktiválásával gazdagíthatjuk a bor ízét (pl. elhalt élesztőgomba). A hordós érlelés a 

chardonnayból készült boroknál a fára jellemző karaktert tud mutatni. Az olyan aromákat, mint a 

pirítós, vanília és kókusz a tölgyfás kezelésnek köszönheti a bor. Nem minden minőségi chardonnay 

készül hordós érleléssel. A chardonnay íz-világa nagyon kifinomult, így a túlzásba vitt tölgyfás 

eljárások magukban hordozzák annak a veszélyét, hogy a termőhelyi sajátságokat elnyomják a borban. 

A Chablis esetében ez nem probléma, hiszen rendkívül tiszta, gyümölcsös jellege miatt ritkán szorul 

hordós érlelésre. Ahol a gyümölcs megfelelő minőségű, a bort lehet új kis tölgyfa hordóban erjeszteni 

és érlelni is. Jó esetben ezzel az eljárással a gyümölcs és a fa nagyszerű egyensúlya jöhet létre. 

A chardonnay borok általában testesek és krémes textúrájúak. A legjobb chardonnay-kat jól lehet 

érlelni, akár több évtizedes potenciál is lehet bennük. 

Alapvetően sokkal jobban alkalmazkodik a különféle körülményekhez, mint más szőlőfajták. 

Hűvösebb klímán (Burgundia) éppoly nagy minőséget tud adni, mint a legforróbb borvidékeken 

(Kalifornia). Leginkább az ásványi anyagokban gazdag, vulkáni málladékos és agyagtalajokon érzi jól 

magát. Jó mésztűrő, az erősen meszes területeken savakban gazdagabb, karcsúbb borokat ad. A tavaszi 

fagyokra igen érzékeny, ezért sok termőhelyen alkalmazzák ebben az időszakban (március–április) a 

kis kerti melegítőket (chaufferettes). 

A minőségi pezsgőkészítés elengedhetetlen összetevője, így nemcsak Champagne-ban, hanem 

minden, tradicionális eljárással készülő pezsgő termőhelyén megtalálható. 

Levele közepes méretű, tagolatlan vagy alig tagolt, szinte szabályos. (Valószínűleg innen ered régi 

magyar elnevezése is: kereklevelű.) Vállöble nyílt, alapját levélér határolja. Fürtje kicsi, hengeres, 

közepesen tömött vagy laza. Bogyói kicsik, fehéres-zöldek fekete pöttyözéssel, lédúsak.  

Szinte minden borvidékünkön megtalálható, bár bora nem minden területről hozható minőségi 

borként forgalomba. Nagyobb elterjedtsége Magyarországon az 1980-as évek első felére tehető.  

Magyarországon szinte mindenféle talajon termesztik, kivéve a zsíros erdőtalajokat. Ma kb. 2776 

ha nagyságú területen találjuk meg. Mátra, Balatonboglár, Etyek–Buda, Kunság, Ászár–Neszmély, 

Tolna területén adja a legnagyobb mennyiséget. A hazai chardonnay-kínálatban ennek ellenére a 

minőségi listát egri, móri és Balaton környéki termelők vezetik. 

A legjobbnak tekinthető borok ebből a fajtából részben fahordóban való erjesztés és érlelés 

követően kerülnek palackba. Hazai viszonyaink között nem feltétlenül kívánja az almasav-bontást. 

Illat- és íz-világa acéltartályos érlelés mellett zöldalmára, ritkábban ananászra emlékeztet. Az 

ásványos talajok hatását igen jól közvetíti, hosszas érlelés még teltebbé teszi karakterét. Évek óta 

érdemes figyelemmel kísérni a legizgalmasabb tételeket. 
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3.2.4 A legjobb chardonnay termőhelyek 

Burgundia 

A klasszikus Chardonnay borok hazája, eredeti származási helye és egyben a chardonnay etalon fő 

termőhelye is a kelet Franciaországban elterülő Burgundia. 

A „Chardonnay” szó nem jelenik meg a címkéken, hanem az a régió, a vidék, a település vagy 

ritkán a szőlőbirtok neve szerepel rajtuk, ahonnan a szőlő származik. A fő chardonnay-t adó 

borvidékek Chablis, Cote d’Or és Maconnais.  

 

 
 

Chablis vidéke hűvös. Az itt termelt csontszáraz borok savtartalma magas, fanyar jellegükben zöld 

gyümölcsök és citrus jegyek lelhetők fel. A speciális mészkő talaj felismerhető füstös, kovás és 

ásványos/minerális jelleget kölcsönöz a boroknak. Ezek a minerális jegyek hangsúlyosabbak a legjobb 

termőhelyeket jelölő Premier Cru és a Grand Cru boroknál. A tölgyes íz-jegyek csak kivételes esetben 

érezhetők ezekben a borokban, az érlelés alapvetően rozsdamentes acéltartályokban történik. Részben 

ennek, részben a talaj adta ércesen élénk ásványosság miatt szokták ezeket a borokat „acélos” 

Chablisnak nevezni. Annak ellenére, hogy itt a talajadottságok nem azonosak a délebbre fekvő 

burgundi területekkel és az érleléshez lényegesen kevesebb hordót használnak, az itt termett nagy 

minőségű borok érlelhetőségben nem maradnak el déli társaiktól. 

Côte d’Or Burgundia szívében terül el. A chardonnay borok főként a vidék déli részére jellemzőek, 

minek közismert neve Côte de Beaune. A borok a szőlő származásának nevét viselik, ami legtöbb 

esetben egy-egy település nevével azonos. A leghíresebbek ezek közül a Mersault és a Montrachet. Ez 

utóbbi termőhelyen két település osztozik, Puligny-Montrachet és Chassagne-Montrachet. Testüket és 

komplexitásukat gyakran a kis tölgyfa hordós erjesztésnek köszönhetik és az erjesztésből visszamaradt 

élesztővel történő érlelésnek. Az eredményül kapott bor testes és rendkívül összetett aromák 
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fedezhetők fel benne, úgymint a citrus, trópusi gyümölcsök, tölgy, fűszerek és jelentős ásványosság is. 

Sokak szerint a Le Montrachet dűlőből származó borok a világ legszebb fehérborai. 

 

   
A Maconnais Burgundia legfőbb borvidékei közül a legdélibb fekvésű. Ez a hazája a nagy 

mennyiségben termelt, mérsékelt áru, könnyű gyümölcsös (dinnye, citrus) chardonnay boroknak, 

melyek többsége nem látott tölgyfát és Mâcon AC néven kerülnek forgalomba. A Pouilly-Fuissé AC 

egy lényegesen teltebb, testesebb és elegánsabb chardonnay, határozott őszibarackos jegyeket mutatva, 

de gyakran trópusi gyümölcs (ananász, dinnye) is felfedezhető benne. Ezek a meredek, napsütötte, 

egészen déli vidék lejtőinek a borai. 

A burgundi fehérborok külön jelölés nélkül mindig chardonnayból készülnek. Legjobbjaik 10-12 

éves korukban kezdik elérni csúcsukat és jó esetben 25-30 évesen is fogyaszthatók. Alkoholtartalmuk 

13% körüli, a fás érlelés nyomait nem találjuk bennük túlzónak. Elegáns, ásványos, kitűnő 

egyensúllyal bíró borok. 

 

3.2.5 Egyéb első osztályú chardonnay termőhelyek 

Ausztrália fő termőhelyei a Hunter Valley régió Új Dél Wales-ben, Victoria több hűvösebb fekvésű 

vidéke, a Limestone Coast Zone (beleértve Padthaway-t is), az Adelaide Hills régió Dél Ausztráliában 

és a Margaret River vidéke Nyugat Ausztráliában. A Hunter Valley  forró terület, boraiban trópusi 

gyümölcs (dinnye, füge) és tölgyes ízjegyek dominálnak. A hűvös Adelaide Hills magas savtartalmú 

chardonnayiról híres, amihez illatos, vegetális és citrusos (grapefruit) jegyek társulnak. A klasszikus 

ausztrál chardonnay gyümölcsös és gyakorta mutat fás jegyeket is, alacsony sav- és magas 

alkoholtartalommal. Az utóbbi néhány évben viszont egyre népszerűbbek a nem vagy csak kevéssé 

érlelt változatok. Cél a gyümölcsösség és az egyébként csekély savtartalom megőrzése. A palackokon 

gyakran találkozunk az „unoaked” jelzéssel. 

Az Új Zélandon folyó termelés annyira kismérvű, hogy nem lehet olcsón chardonnayhoz jutni. 

Azért itt is vannak nagy márkák, pl. az olyan vidékeken, mint Hawkes Bay, Gisborne és Marlborough, 

amik méltán híresek első osztályú, gyümölcsös, természetes savtartalmú chardonnayikról. A legtöbb 

szép borban találkozhatunk a hordós érlelés nyomaival is. 

Kalifornia legjobb szőlőtermő vidékein elterjedt a chardonnay. A legszebb chardonnayk a 

Californian Coastal Range és az Atlanti Óceán közé eső területek valamelyikéről származnak. Az 

óceán felől érkező hűvös szél és a reggeli köd lassítja az érést, a hosszú érési időszak elősegíti az 

összetett és intenzív aromák kialakulását a szőlőben. A borokat egyszerűen „Coastal”-ként címkézik, 

esetleg jobban behatárolják, Sonoma County vagy Carneros- néven. Néhány vezető termelő a 
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burgundiai példát követve kis mennyiségben termelt borát a birtokról nevezi el. A kaliforniai 

chardonnayk jellege igen eltérő lehet. Sok közülük a testes, intenzív, gazdag citrusos és érett barack 

ízekkel, sok köztük a tölgyfában érlelt. A többi lehet nagyon zamatos és a burgundiai Cote D’or-ra 

emlékeztető jegyekkel teli.  

Chilében, bár számos minőségi chardonnayt készítenek a Central Valley-ben, mégis a Santiago-tól 

északra elterülő Casablanca Valley birtokolja a legjobb al-régió címet. A hűvös tengeri szellő és a 

reggeli köd lassítja az érést, és így marad idő az aromák kialakulására a szelídebb savak mellett. A 

hordós érlelés következtében gyakori a banán és a dinnye jegyek a borban.  

Argentínában Mendoza környékén vannak a legjobb termőhelyek, ahol nagy előny a  jelentős 

tengerszint feletti magasság, valamint a hűvös éjszakai hőmérséklet. Ez segít az intenzív gyümölcsös 

jelleg kialakulásában.  

Dél Afrikában, főleg a hűvösebb part menti tájakon, mint Walker Bay, kiváló chardonnayk 

készülnek. 

3.2.6 Olcsó chardonnay - tömegtermelés 

A nemzetközi piacon nagyon kedvelt a chardonnay fajta bor. Az első osztályú chardonnay 

termőhelyek száma viszont korlátozott. A chardonnay kedvelők örömére ez a szőlőfajta jól tűri a 

különféle talajokat és klímákat, így bárhol képes figyelemre méltó minőséget és a fajtára jellemző 

karaktert mutatni. Ahhoz, hogy alacsonyan lehessen tartani az árakat, de mégis maradjon profit, a 

szőlőtermesztésnél, borkészítésnél, a kereskedelemnél és a marketingnél is célszerű figyelembe venni 

a gazdaságossági szempontokat. Azért, hogy elegendő mennyiség születhessen, a különböző 

szőlőültetvényekről származó borokat házasíthatják. A borokat el lehet adni egyszerűen úgy, mint Dél-

Kelet Ausztráliai (Southeastern Australia), Western Cape, California State, Cenral Valley (Chile) vagy 

Vin de Pay d’Oc chardonnay. Az olcsóbb kategóriájú chardonnay megtalálható még a Loire mentén 

(Vin de Pays du Jardin de la France), Szicíliában, Dél-Olaszországban, Argentínában és 

Magyarországon. 

Általában a tömegfogyasztásra készített chardonnayt rozsdamentes acéltartályban erjesztik, 

házasítják és tárolják egészen addig, amíg megfelelő nem lesz a palackozásra és eladásra. A tölgyes 

jegyeket sokszor tölgyfachipsszel pótolják, de előfordul, hogy a bor egy részét hordóban erjesztik 

vagy érlelik, majd utóbb házasítják. 

3.2.7 Chardonnay házasítások 

A fajta a legszebb borokat akkor adja, ha nincs házasítva. Az alacsony árkategóriájú, 

tömegfogyasztásra szánt piacon, gyakori, hogy a chardonnayt más fajtákkal házasítják. Erre klasszikus 

példa az ausztrál chardonnay-sémillon vagy sémillion-chardonnay, attól függően, hogy melyik fajta 

dominál a borban. A sémillon adhat ugyan némi savtartalmat a házasításhoz, esetleg aromatikájához 

némi citrusosságot, de fő célja az, hogy egy chardonnay név alatt piacra kerülő bort minél alacsonyabb 

áron leehessen kínálni. Dél Afrikában és Kaliforniában a colombard-chardonnay és a chardonny-

chenin blanc házasítás hasonló elven alapul.  

Európai régiókban a kevésbé divatos szőlőfajtákat házasítják chardonnay-val, hogy piacképesek 

legyenek, új lehetőséget nyitva meg, az amúgy folytonos vásárlókért való küzdelemben. 

Egy másik szőlőfajta, a viognier olajos textúrája jól illik a chardonnay-hoz. Az illatos viognier 

különös barackos, virágos/florális karakterrel ruházza fel a bort. 
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3.3 PINOT NOIR 

A pinot noir-nak egyáltalán nem mindegy, hogy hol terem, ami nagyon megnehezíti a termelők 

dolgát. Erről a fajtáról sokan azt tartják, hogy nem is tudja, fiú-e vagy lány.  Hogy miért is? 

Megjelenése, karakter és kiváltképp savainak szépsége, élénksége sokszor emlékeztet inkább 

fehérborokra, semmint vörösekre. Különösen azok vannak így ezzel, akik egyébként a gazdag 

tannintartalommal bíró vörösborokat kedvelik. Számukra a pinot noir sok esetben nem lehet több mint 

afféle „bemelegítés”… 

3.3.1 A Pinot noir íz és illatvilága  

 

A pinot noir vékony héjú kékszőlő fajta, minek következtében bora világosabb színű, könnyedebb, 

fiatalon is rubin színű. Tannintartalma általában a közepestől az alacsonyig terjed – kivételt képeznek 

a legnagyobb burgundi pinot noir borok. Forró klímán elveszti finom zamatát, a borok lekvár-szerű 

jegyeket mutatnak és egyben elveszítik élénk savaikat is. Szereti a mérsékelt és a hűvös éghajlatokat, 
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bár a túl hideg helyeken a pinot noir sem érik be. Ezekben az esetekben,a borban a túlzottan vegetális 

karakter (káposzta, ázott széna) jelenik meg. Azon a kevés termőhelyen, ahol a fajta számára 

megfelelő egyensúly megtalálható, bora jellemzően piros bogyós gyümölcsökben gazdag (eper, málna, 

cseresznye), némi növényi és animális jeggyel fűszerezett (ázott levél, gomba, vadhús) karaktert 

mutat. Éréssel ezekhez a jegyekhez csatlakozik a csokoládé, konyakmeggy, majd az ázott bőr. 

A legszebb pinot noirok az érlelés során figyelemreméltó komplexitást mutatnak. Mindent 

egybevetve, a nagy burgundi pinot noirok kivételével a világ más tájain termő borokat célszerű 

viszonylag fiatalon elfogyasztani. 

A fajta legjobbjait tölgyfában érlelik, de az új tölgy pörkölt és vaníliás jegyei könnyen 

eluralkodhatnak a fajta finom karakterén, ezért a szokásosnál is óvatosabban kell bánni  

Villányi kisburgundi néven már a XX. század elején is kedvelt fajta volt. Nagyobb elterjedését 

azonban gátolta a nagyüzemi borászat néhány évtizede. Nagyobb területen, közel 188 ha-on csak az 

egri, 177 ha-on a balatonboglári dombokon találkoztunk vele.  Összes termőterülete kb. 1075 ha. Az 

utóbbi években újra divatba jött, de szerencsére ma már csak azok a termelők próbálkoznak vele, akik 

tisztában vannak értékeivel és egyben korlátaival is. Eger, Villány és Balatonboglár a fő termőhelyei. 

Kifejezetten kedveli a meszes talajokat, de más mély talajtípus pl. lösz, vulkáni altalaj mellett 

felbukkanó meszes tengeri üledék (pl. Egerben) szintén kiváló termőhelye. 

Levele szabályos és ötszögletű, enyhén tagolt, kissé hólyagos. Fürtje kicsi és tömött, bogyói kicsik, 

sötétkékek és gömbölyűek. Hajlamos valamennyi gombás betegségre és a rothadásra is. 

3.3.2 Első osztályú pinot noir termőhelyek 

 

Burgundia 

A klasszikus pinot noir termőhely az Burgundia (Bourgogne). Itt tudják legjobban kihasználni a 

pinot noir különcségét: a különböző települések dűlőiből származó borok a fajtára jellemző halvány 

különbségeket is megmutatják, így legtöbbjük saját AOC (Apellation d’Origin Controlée) területről 

kerül ki. 

A Bourgogne AC bora közepes testű, közepes vagy magas savak, lágy tannin, piros bogyós 

gyümölcsök és pikáns aromák jellemzik. Egyensúlya általában kissé a savak felé billen. 

A nevesített termőhelyekről származó borok, mint Gevrey-Chambertin AC, Nuits-Saint-Georges 

AC, Beaune AC és Pommard AC gyakran sokkal intenzívebbek, összetettebbek és hosszú 

lecsengésűek, főleg a Premier Cru osztályba sorolt termőhelyekről származók. A mintegy 35 Grand 
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Cru besorolású területe borai a legszebb, leghosszabb életű és legkomplexebb pinot noirok a világon. 

Minőségük és ritkaságuk miatt igen drágák. 

 

3.3.3 Egyéb első osztályú pinot noir termőhelyek 

Új-Zéland a legnagyobb remény a burgundiai riválissal szemben. Ezek a borok általában 

testesebbek, mint francia etalonjuk, de alacsonyabb a savtartalmuk és intenzívebb a gyümölcsösségük. 

Fűszeres jegyek is kísérik a piros bogyós gyümölcs aromákat (cseresznye, eper). Martinboroughban és 

Central Otago-ban termelik a legérettebb, legintenzívebb pinot noirokat. Marlborough-ban terem egy 

kissé könnyedebb karakterű változata, javarészt habzóbor készül belőle.  

Kalifornia legnagyobb része túl forró ahhoz, hogy kiváló minőségű pinot noirt lehessen készíteni, 

de jó példák itt is vannak. A hűvösebb területeken, pl. Carnerosban, vagy Sonoma Valley hűvösebb 

klímájú területein, mint a Russian River Valley. A kaliforniai pinot noir testes. Legtöbbször intenzíven 

gyümölcsös, de időnként fellehetőek animális és vegetális jegyek is az aromatikában (bőr, hús, nedves 

avar). A pinot noir számára mérsékelt éghajlatú terület található északabbra Oregonban, ahol néhány 

kiváló minőségű pinot noirt találunk.  

Ausztrália legnagyobb része is túl forró a pinot noirnak, de Yarra Valley-ben, ahol érvényesül az 

óceáni szelek mérséklő hatása, vagy a tengerszint feletti magasság, lehet első osztályú minőségi bort 

termelni.  

A chilei Casablanca Valley egyre inkább forrásává válik az intenzíven gyümölcsös (eperlekvár) 

pinot noirnak. Dél Afrika part menti vidékein, kis mennyiségben szintén jó minőségű pinot noir 

termesztés folyik. 

Németország szintén számít az utóbbi évek termése alapján. Spätburgunder címke alatt jelenik 

meg. 

3.3.4 Olcsó pinot noir - tömegtermelés 

Mivel a Pinot Noir nagyon szeszélyes szőlőfajta, kevés az olyan hely, ahol olcsón lehet 

termeszteni. Az olyan termőhelyek legtöbbje, ahol nagybani és olcsó pinot noir termesztés folyik, mint 
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Central Valley (Kalifornia), Riverina (Ausztrália), és a Vin de Pay d’Oc nagy része általában túl forró 

éghajlatú ennek a fajtának. Az olcsó pinot noir fő forrása Románia. A román pinot noir-ok között 

jelentős karakterbeli különbség van. Némelyik lágy, könnyű és epres, más típusok jelentős, húzós 

tanninnal rendelkeznek vagy főzött gyümölcsre emlékeztet az ízük (szilva, eper lekvár). 

3.3.5 Pinot noir házasítások 

Legszebb nem habzó borait akkor adja, ha nem házasítják, de a Champagne és a legtöbb pezsgő 

egyik fontos alkotóeleme.  

A legnagyobb mennyiségben a legegyszerűbb Bourgogne Rouge kerülhet látóterünkbe. Ez pinot 

noir és gamay házasítása. Eltekintve néhány gyanús kivételtől, a Bourgogne AC néven kínált vörösbor 

100% pinot noir. 
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4. SZŐLŐFAJTÁK II. 

4.1 CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, MERLOT ÉS A SAUVIGNON BLANC 

Ezt a három szőlőfajtát gyakran termesztik együtt, és gyakran jelennek meg házasításokban is. 

Elterjedtségét tekintve a cabernet franc nem veheti fel a versenyt a másik két fajtával, holott valójában 

mindhárom fajta a klasszikus bordeaux-i házasítások (Bordeaux-blend) alapanyaga, és őshazájuk is 

azonos (Loire mente). Hazai viszonyaink között a cabernet franc-nak jóval nagyobb a szerepe, mint 

ahogy az más termőhelyeken található. Tudnunk kell azonban, hogy a cabernet franc etalon nem 

Villányhoz, hanem mind a mai napig a Loir mentéhez (Chinon) kötődik. 

4.2 CABERNET SAUVIGNON 

 

 

A cabernet sauvignon kékszőlő fajta, amely mélyszínű, magas tannin és savtartalmú, intenzív 

aromájú borokat ad. Tipikus íz és illatjegyei a feketebogyós gyümölcsök, mint a fekete ribizli, szeder 

vagy a meggy, de kevésbé meleg termőhelyeken gyakran kísérik vegetális jegyek is, mint a 

zöldpaprika, menta vagy cédrus. Az első osztályú boroknál gyakran a tölgyfás érlelést választják, hogy 

lágyítsák a tannin tartalmát és hogy a hordós érlelés nyomán létrejövő mikor-oxidáció is elősegítse 

érését és érdes cserzőanyagának mielőbbi besimulását. A cabernet sauvignonnak mérsékelt vagy forró 

klímaigénye van. Hűvös éghajlaton vagy gyengébb évjáratban nem érik be tökéletesen. Az éretlen 

cabernet-ből készült borokban húzós, harsány tannin fedezhető fel, ami az idővel sem szépül. A forró 

éghajlatról származó borok nagy testűek, lágyabb tanninokkal, több meggyes karakterrel és némi 

gyógynövényes aromatikával.  

Az intenzív gyümölcs íz és illatjegyek, valamint a magas tannin és savtartalom miatt a cabernet 

sauvignonnak kifejezetten használ az érlelés. 

Már a XX. század elején megtalálható volt borvidékeinken. Jelenlegi elterjedtsége az 1980-as évek 

közepe felé alakult ki. Azóta (a kifejezetten fehérbor-termőterületeinket leszámítva) mindenütt 

megtalálható. Legnagyobb területen Villányban, Egerben és a Soproni borvidéken fordul elő. Mintegy 

2886 ha nagyságú területen termesztik. 

Különféle talajtípusokon képes teremni, de a legjobb minőséget a jó vízáteresztő képességű, 

márgás, agyagos vagy meszes talajokon adja. Magyarországon a szekszárdi lösz ugyanúgy kedvelt 

termőhelye, mint a villányi mészkő. 

Levele kerekded, mélyen tagolt, zárt oldal- és vállöblű. Fürtje kicsi és vállas, gyakran ágas. 

Bogyója gömbölyű, sötétkék és hamvas. Fürtjében gyakoriak a rossz termékenyülésből adódó 

fejletlen, zöld bogyók is. 
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Nem véletlen, hogy a hazai kínálatban is a legtöbbre értékelt vörösborokat ebből a fajtából 

kóstolhatjuk. Sajnos, az 1980-as évek elején számos borvidéken át nem gondolt telepítések nyomán 

nem az értékes klónokat állítottak termesztésbe, ezért a jelenlegi állomány nagyobb részének termése 

nem alkalmas nagy minőségű borok előállítására. Ezeknek a boroknak gyakran nyers és durva savaik 

vannak, ami legtöbbször az éretlen alapanyagnak köszönhető. A jellegzetes éretlen „paprikaíz” 

ezekben a borokban gyakori vendég. Azoknál a termelőknél, akik igényesen kialakított ültetvényről 

szüretelnek érett és erősen hozamkorlátozott alapanyagot, más a helyzet. A legdúsabb cabernet 

sauvignon borokkal Villányban találkozhatunk. Stílusban talán ez a táj adja a leginkább a Medochoz 

hasonlítható karaktert. Nehezek, tanninosak, lassan érők, de teltek, ízgazdagok, hosszú érlelésre szánt, 

igazi nagy borok. Mivel a fajta igencsak igényli a számára szükséges és elégséges hőösszeget, 

valójában a Kárpát-medencén belül egyedül Villány és a csongrádi területek alkalmasak arra, hogy 

minden évben, megbízhatóan beérő cabernet sauvignont adjanak. Az éretlen cabernet sauvignonból 

készült bor esetében a legnagyobb veszély nem a zöldes aromatikában, hanem a nyers és durva 

tanninszerkezetben keresendő. A fajta cserzőanyagának minősége ugyanis mind a nyers szőlőtől, mind 

pedig a nem elég jó minőségű hordó használatától kifejezetten bántó, agresszív és érdes lehet, ami 

idővel sem szépül. 

4.3 CABERNET FRANC 

A cabernet sauvignonhoz hasonlóan Magyarországon is ismert volt már a XX. század elején, de 

nagyobb telepítései csak az 1960-as évekhez köthetők. Ma mintegy 1345 ha területen termesztik, 

legnagyobb részben a Kunságon, Villányban, Szekszárdon és az Egri borvidéken. 

Kedveli a hűvösebb, kötöttebb talajokat is. Némileg kisebb a hőigénye, mint a cabernet 

sauvignoné. Löszön, vályogon és vulkánikus talajokon is jól terem. 

Levele szabályosan ötkaréjú, kissé megnyúlt. Termése kicsi vagy közepes, vállas. Bogyói kicsik és 

gömbölyűek, hamvas sötétkékek. 

Michael Broadbent
2
írta le néhány évvel ezelőtt, hogy úgy érzi, megtalálta a cabernet franc igazi 

hazáját, mégpedig Villányban. Kétséget kizáróan Villányban ez a fajta az, amely a legönállóbb 

karaktert tudja felmutatni. Bora időt igényel, kóstolóját nem közhelyekkel veszi le a lábáról. Tartalmas 

és mély, komoly kóstolási tapasztalattal bíró fogyasztói értékelik csak első látásra. Tanninja jó esetben 

érett és puha, ízeiben sajátos fanyarság jelenik meg. Hosszú életű, feltétlenül fahordós érlelést igényel.  

Eredeti termőhelyén, a Loire mentén ma is a hazai standardtól egészen eltérő boraival 

találkozhatunk. Szép savak, rengeteg gyümölcsösség, könnyed karakter. Az igazán jó minőségű loire-i 

cabernet franc-ok meglehetősen drágák, ezért mi magyarok viszonylag kevés tapasztalattal 

rendelkezünk ezekről a borokról.  Az, hogy a termőhely itt egyértelműen hűvösnek nevezhető, nem 

hozza magával automatikusan a nyers, éretlen szőlőre jellemző vegetális, zöldes jegyeket, húzós 

tannint.  Különösen a Loir mentének középső területén, Anjou és Touraine borvidékek határterületein, 

Chinon, Bourgueil és St Nicolas de Bourgueil környékén találunk igen elegáns, gyümölcsös karakterű, 

természethű borokat ebből a fajtából. A tiszta cabernet franc-ból készülő borok másik ismert lelőhelye 

Kalifornia. 

 

                                                      
2
 Michael Broadbent – szakíró, évtizedeken át a Christie’s Árverezőház borászati igazgatója, II.Erzsébet királynő 

főpohárnoka 
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4.3.1 MERLOT 

A merlot szintén kékszőlő fajta. Borai kevésbé aromásak, kevesebb az intenzív íz és illatjegy 

bennük. Savakban és tanninban is könnyedebb mindkét cabernet-nál. Teste viszont nagyobb és 

általában alkoholtartalma is magasabb. Az íz és illatjegyek nagyjából kétfélék lehetnek attól függően, 

hogy mennyire érett a szőlő. Az általános nemzetközi stílus az, ahol a szőlő forró éghajlaton, vagy a 

túlérett szőlő mérsékelt éghajlaton termett. Ebben az esetben, ízeiben sötét bogyós gyümölcsös 

karakterű (áfonya, szilva, meggy), testes, közepes vagy alacsony savtartalmú, magas alkoholtartalmú 

és közepes vagy gyenge a tanninja. Néhány különösen érett szőlőből készült bor esetén felfedezhető 

benne a csokoládé karaktere is. Kevésbé népszerű egy elegánsabb stílus, amely mérsékelt, vagy hűvös 

klímán termett szőlőből készül. Ez a típus a piros bogyós gyümölcs jegyekben gazdag (eper, málna, 

vörös áfonya, szilva), de elképzelhető vegetális aroma is (cédrus) benne, kicsit több tanninnal és szebb 

savakkal. 

Mint a cabernet sauvignont, úgy a legszebb merlot-kat is tölgyfában érlelik, ami a boroknak 

élénken fűszeres, tölgyes karaktert ad. 

Magyarországon ismert fajta volt már a XX. század derekán, de itthon nagyobb telepítéssel csak az 

1960-as években találkozhattunk. Azóta minden borvidéken elterjedt, leginkább Szekszárdon, 

Balatonbogláron, a Kunságon és Egerben. Nagy minőséget Szekszárdon, Villányban, a Balaton partján 

és Egerben remélhetünk tőle.  

A hűvösebb, nedvesebb talajokat kedveli, agyag, nyirok, lösz kiváló termőhely a számára. 

Levele nyílt vállöblű, öt karéjjal. Fürtje kicsi vagy közepes méretű, vállas, mélykék, hamvas 

bogyókkal. Igényes és érzékeny, nem véletlen, hogy az 1999. évjáratig igazán szép merlot-t a magyar 

kínálatból ritkán kóstolhattunk. 
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Ez a fajta Magyarországon egészen sajátos, az argentin vagy a chilei merlot borokhoz hasonló bort 

ad. Nagy minőséget csak fahordós érleléssel lehet tőle elvárni. Jelentős terméskorlátozás és 

koncentrált alapanyag esetén fiatalon hallatlanul gyümölcsös, leginkább az érett málna jellegét 

mutatta. Két-három évesen kezdenek ezek a borok teltebb, komolyabb ízjegyeket felvenni, a fa is 

ekkor mutatkozik meg bennük. Az újabb, gyümölcsös fázis már csak a palackos érlelést követően 

jelentkezik.   

 

  

4.3.2 Első osztályú cabernet sauvignon, cabernet franc és merlot termőhelyek 

Bordeaux 

Mindhárom fajta klasszikus termőhelye Bordeaux. Mérsékelt, óceáni klímája hosszú és meleg 

őszével ideális feltételeket nyújt ezeknek a fajtáknak. A vidék alapja a Gironde folyótorkolat dél-

nyugat Franciaországban ahol a Garonne és a Dordogne folyó találkozik. A bordeaux-i borvidéken 

belül is megkülönböztetünk két sajátos területet.A Gironde-tól és Garonne-tól délre és nyugatra fekvő 

zónát a Bal Part-nak nevezik. Északról délre haladva a fő osztályozott termőhelyek itt Médoc AC, 

Haut-Médoc AC, (beleértve Pauillac AC és Margaux AC területeket is) valamint Graves AC 

(beleértve Péssac-Léognan AC-t). Ezeken a helyeken a cabernet sauvignon a domináns fajta. A 

legjobb termőhelyeken homokos-kavicsos a talaj, ami elvezeti a vizet, de megtartja a hőt, ami segít az 

érésben. A borok közepesen vagy nagyon testesek, magas sav és tannin tartalommal. 

Alkoholtartalmuk általában közepes – analitikai értéket nézve soha nem haladják meg a 14%-ot(!), 

hosszú lecsengésűek. Fiatalon kicsit kemények lehetnek, de idővel tanninjuk megszelídül. Sötét 

bogyós gyümölcsös (fekete ribizli, meggy) valamint a pörkölt, tölgyes illatok egy még komplexebb 

vegetális, dohányos cédrusos jelleget mutatnak. A legszebb borok a Cru Classé chateaux-kból 

kerülnek ki. (Ezek az osztályba sorolt legmagasabb szintű birtokok.) Majdnem mindegyik AC 

minősítésű birtok. Ezek a világ leghosszabb életű, legösszetettebb vörösborai. 
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A másik fő termelési zóna a Jobb Part, ami A Gironde-tól és a Dordogne-tól északra és keletre 

húzódik. A legfontosabbak Saint-Emilion AC és Pomerol AC. Itt a merlot dominál, a borok pedig 

jellegükben lágyabbak, mint a bal parton termettek. Általában közepes a tanninjuk és a savtartalmuk, 

aromatikájukat piros bogyós gyümölcsösség jellemzi (szilva, vörös áfonya), mely aromák idővel 

felvesznek némi cédrusos, dohányos jelleget is.  

Sok első osztályú bordeaux-i bort a nagy presztízsű termőhelyeken kívül termelnek. Az ilyeneket 

egyszerűen Bordeaux AC-ként vagy Bordeaux Supérieur – ként címkézik. Ezek a közepes testű, száraz 

vörösborok közepes tanninnal és savval rendelkeznek. Karakterükben ezek is igazi bordeux-i borok, jó 

savakkal, erőteljes cserzőanyaggal, kevésbé jó évjáratban némi vegetális karakterrel. A palackos 

érlelés ezeknek a boroknak is jót tesz. A bordeaux-i borokra általában elmondható, hogy mindig is 

hosszas érlelésre szánták őket, csak az utóbbi 1-2 évtized kényszerítette a gazdákat gyorsabban 

fogyasztható borok készítésére.  
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4.3.3 Egyéb első osztályú cabernet és merlot termőhelyek 

Kalifornia egyes részei, főleg a partvidéki megyék, mint Sonoma és Napa Valley egy része ideális 

feltételeket biztosít a cabernet sauvignon és a merlot ültetvények létrehozására. Cabernet franc csak 

elvétve található, még ritkább a tiszta francból készülő bor jelenléte. A legjobb kaliforniai cabernet-k 

tipikusan magas, de lágy és érett tannin tartalommal rendelkeznek, színük mély és meggyes, tölgyes 

jegyek fedezhetők fel bennük. A legjobb kaliforniai merlot-k nagy testűek, lágy sötét bogyós 

gyümölcsös, sokszor dohányos és tölgyes aromáik vannak. A bordeaux-i modellhez hasonlóan itt is 

házasítják ezeket a fajtákat. A címkén sokszor jelenik meg a Bordeaux Blendekre használat amerikai 

 

Chile palackoz önálló és házasított tételeket is. Legnagyobb presztízse a cabernet sauvignonnak 

van. Ezeknek néha kifejezetten vegetális a karakterük (zöldpaprika, bors, fekete ribizli levél) ami 

társul a sötét bogyós gyümölcs aromákhoz. A legjobb termőhelyek a Maipo Valley, Santiago-hoz 

közel és a Rapel Valley egyes területei - kissé délebbre. Néhány, a szőlőültetvényeken történt zavar 

következtében van olyan bor, amit ugyan merlot-nak címkéztek, de valójában  carmenére van a 

palackban (egy régi, jó minőségű szőlőfajta, bordeaux-i származású). Ez a borhoz ad még egy kis 

fűszeres, sötét bogyós gyümölcsös jelleget (fekete ribizli, bors, édesgyökér). 

Argentínában a cabernet sauvignon leginkább önállóan szerepel, vagy malbec-kel házasítják.  

Hagyományosan ezeket a borokat sokáig érlelik tölgyfahordóban, aminek következtében húsos, 

bagariás jegyek is feltűnnek bennük. A modernebb stílusok gyümölcsösebbek. 

Mendoza vidékén belül, ahonnan Argentína legtöbb export bora származik, vannak első osztályú 

termőhelyek. Itt a klíma a tengerszint feletti magasságnak köszönhetően mérsékelt. Itt találjuk 

Argentína legszebb vörösbor szőlőinek forrását. 

A cabernet sauvignon Ausztráliában is nagyon elterjedt. Két régió mondhatja magát ebben 

klasszikusnak. Az egyik Coonawarra, ahol a cabernet gyakran mutat eukaliptuszos jegyeket és 

Ausztráliában szokatlan ásványos karaktert. A másik a nyugat ausztráliai Margaret River, ahol önálló 

cabernet sauvignon-okat vagy merlot-cabernet házasításokat készítenek. Ezek bővelkednek tanninban, 

és fekete bogyós és gyógynövényes jegyekben.  

Magas minőségű cabernet-k, merlot-k és ezek házasításai találhatók meg az új-zélandi Hawkes 

Bay-ben, ami az Északi Szigeten található. Tipikusan közepes vagy magas a tannin és savtartalmuk és 

tele vannak növényi aromákkal (cédrus, fekete ribizli levél). 
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Dél Afrika nagyon jó merlot és cabernet házasításokat mutat fel, csakúgy, mint ezek önálló 

változatait. Kevésbé intenzív a gyümölcsösség és több a növényi elem, mint az előző vidékek hasonló 

borainál. A legtöbb bor Stellenbosch-ból származik, emlékeztet a bordeaux-i karakterre, magas sav és 

tannin tartalommal. 

4.3.4 Tömegtermelés helyszínei 

A cabernet sauvignon egy valójában jól alkalmazkodik, ha elegendő hőösszeg áll rendelkezésére 

ahhoz, hogy beérjen. Különféle klímákon (feltéve, ha nem túl hűvös) és különféle talajokon képes jó 

savakat, sok és erőteljes tannintartalmat, gazdag aromatikát felmutatni.  

Chilében (Central Valley) és Dél Franciaországban (Vin de Pays d’Oc) nagy mennyiségben 

termelnek olcsó cabernet sauvignon-t, merlot-t és ezek házasításait. Dél Afrikában (Western Cape), 

Dél Kelet Ausztráliában, Kaliforniában (Central Valley), Argentínában (Mendoza) és Bulgáriában 

szintén vannak fontos területek, bár ezeken a helyeken nagyobb a cabernet sauvignon, mint a merlot 

sikere. Sok olcsó merlot inkább fűszeres, de nem tolakodó, ezért olyan népszerű. Észak Olaszország 

nagy mennyiségben termel olcsó, könnyű merlot-t. A cabernet franc őshazájában, a Loire mentén ad 

nagy mennyiségű egyszerűbb, gyümölcsös borokat. Érlelhetősége nem közelíti a hazai (Szekszárd, 

Villány) borokét. 

A legtöbb alap bordeux-i vörösbor merlot-ból készül. Ezek fiatalon is élvezetesek. Az utóbbi 

néhány évben komoly lépéseket tettek a jobban eladható, olcsóbb bordeaux-i borok készítéséért. 

4.3.5 Cabernet sauvignon és merlot házasítások 

A három fajta egymással való házasításáról már ejtettünk szót. Ausztráliában a shiraz-t gyakran 

házasítják a cabernet sauvignonnal. Ennek célja a cabernet túlzott tannintartalmának lazítása.  A 

merlot-t néha malbec-kel házasítják Argentínában, Chilében pedig előszeretettel adnak carmenéré-t 

mindkét fajtához. A cabernet sauvignon-t sok helyen azért adják a borokhoz, hogy aromás 

gyümölcsösségével, színével és tanninjával javítsa a minőséget. 
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4.4 SAUVIGNON BLANC 

Sokan annak tulajdonítják a sauvignon blanc sikerét, hogy tudjuk mi várható el tőle (tiszta, ropogós 

savakkal, üde, nem érlelt) és ezt a formáját általában mutatni is tudja. Ez ellentétben áll a chardonnay-

val, amit sokféle stílusban készítenek és nehéz köztük eligazodni, de mondhatnánk a rizlinget is, 

melyet sokkal nehezebb megismerni és megszeretni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a sauvignon blanc 

minden esetben kiismerhető, egyszerű, egysíkú szőlőfajta lenne. 

 

 

 

A sauvignon blanc aromás fajta. Borainak erős zöld gyümölcsös és növényi jegyei vannak (egres, 

bodza, zöldpaprika, spárga). A legtöbb esetben szárazon iskolázzák, magas savtartalmú és közepes 

testű. Hogy a fent említett aromák megmutatkozzanak benne, hűvös klímára és korai szüretre van 

szüksége, de tűri a mérsékelt éghajlatot is. Ennek ellenére a mérsékelt vidékről származó borokból 

hiányzik a hűvös klímájú, első osztályú termőhelyű társaik átható növényi komplexitása. 

A legtöbb önálló sauvignon blanc bor híján van a tölgyes jellegnek, mivel ebben a borban a frissítő 

gyümölcsösséget keresik az emberek. Ezért valójában a száraz fehérborok készítésének egyik etalonja 

lehet a sauvignon blanc készítésének technikája. Ennek lényege a korai szüret, irányított, hűtött 

erjesztés, gyors feldolgozás, acéltartályos érlelés. Korán kerülnek palackba is, és jó esetben a szüretet 

követő évben már el is adták a borokat.  Amelyeket mégis hordóban érlelnek általában a mérsékelt 

éghajlatról származnak. Így a borban itt is megjelenhetnek a vaníliás, fűszeres (édesgyökér) jegyek. A 

sauvignon blanc azonban legtöbbször mégsem nyer az érlelésen. Ugyan jobban eltartható, de 

elveszítheti oly vonzó üdeségét és lapossá válik. Mivel ennek a fajtának magas a savtartalma, bizonyos 

termőhelyeken édes borok alapanyagául is szolgál. 

A mésztartalmú és lazább talajokat kedveli, de homokos, löszös területeken is jól érzi magát. 

Nemzetközi viszonylatban fontos szerepet kapott a botritiszes borok készítésénél is, Bordeaux 

mellett Ausztrália és észak-amerikai területek is készséggel használják. 

Levele középnagy, kerekded, ötkaréjú, közepesen tagolt. Fürtje kicsi, hengeres vagy vállas, tömött. 

Bogyói kicsik, sárgásfehérek, feketén pontozottak, vastag héjúak és lédúsak. Nagyon erős növekedésű, 

az átlagosnál több zöldmunkát igényel. 

Magyarországon 1982 óta államilag minősített fajta.  Felfutása a chardonnay-hoz hasonlóan az 

1980-as évek elejére tehető. Tokaj-Hegyalja kivételével minden borvidékünkön megtalálható. 

Termőterülete 868 ha. A legnagyobb mennyiségben Balatonbogláron, a Pécsi borvidéken, Mátrai és az 

Etyek–budai borvidéken találkozunk vele. 

Fajtakarakterének megőrzéséhez az acéltartályos erjesztés és érlelés a legjobb út. Ekkor fiatalon 

élénk savú, erőteljes illat- és íz-világú, vegetális jegyeket felmutató bor születik belőle. Csalán, bodza, 
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spárga, citrusok jellemzik leginkább. A Kárpát-medencében a legszebb sauvignon blanc borok a 

magas mésztartalmú, hűvösebb területeken teremnek.  

4.4.1 Első osztályú sauvignon blanc termőhelyek 

 

 

Loire Central (Központi szőlőültetvények) 

Sancerre és Pouilly–Fumé települések a Loire két oldalán, egymással szemben terülnek el. A hűvös 

klíma száraz, magas savtartalmú, közepes testű fehérborokat ad, mérsékelt vagy kifejezett vegetális 

aromákkal. Ezek a borok visszafogottabbak, mint az annyira népszerű új-zélandi sauvignonok, de 

megvan bennük a változatos zöld húsú gyümölcs és növényes/gyógynövényes íz és illatvilág (egres, 

fű, fekete ribizli levél, csalán), valamint a sokak által a talajnak tulajdonított füstös jelleg, mely 

részben Chablis-ban is megtalálható. 

 

Bordeaux 

A legtöbb első osztályú bordeaux-i fehérbor sémillon és sauvignon blanc házasítása, ahol gyakran a 

sémillon dominál. Egyedül a sauvignon egy gyümölcsös, érlelésre nem feltétlenül alkalmas bor. Egy 

kis mennyiségű Sémillon hozzáadásával megmarad a gyümölcsösség és komplexebbé válik a bor a 

palackban. A sémillon ad némi testet is a borhoz, bár fiatalon elég lapos és semleges lehet. Érdekes 

módon a sauvignonnal együtt mindkettő jobbik oldalát tudja mutatni, megmarad a gyümölcsösség és a 

savak is. A borok mindig szárazak, legtöbbször acéltartályos érlelést kapnak. Kevés igazán nagy 

minőségű száraz fehérbor más módszerrel is készül Bordeauxban. Ezek általában közepes 

savtartalommal, közepes vagy nagy testtel néha tölgyes jegyekkel kóstolhatók. A legjobbak, amik 

leginkább a Cru Classé Péssac Léognan AC birtokairól kerülnek ki és a Graves AC-ből származnak jól 

érlelhetők, és igen magas az áruk. A legtöbb neves bordeaux-i chateaux-nak van fehérbora is, Ch. 

Smith-Haut Lafite, Ch. Haut-Brion és Ch. Mouton Rotschild tartoznak közéjük.  Érleléssel jellegzetes 

mézes-pirítós ízek és illatok fejlődnek a palackban, egyensúlyukat az alkohol billenti. 

4.4.2 Egyéb Első osztályú sauvignon blanc termőhelyek 

Az Új Zéland Déli Szigetén fekvő hűvös klímájú Marlborough ezzel a fajtával alapozta meg 

hírnevét. Kiváló sauvignon blanc termőhely. Mivel a termelők kísérleteznek és olyan egyediséget 

keresnek, ami csak az ő borukra jellemző, ezért sokféle típus fellelhető az itt termő borok között. 

Megtalálható a visszafogott, a némiképp tölgyes és élesztős ízű vagy néha nagy testű is. A klasszikus 

stílus azonban a magas savtartalmú, reduktív érlelést kapott, közepes testű és átható aromatikával 

rendelkező bor. Illata és íze intenzív keveréke az egres, zöldbors, fekete ribizli levél és golgotavirág 

gyümölcs (passion fruit) aromáknak. Ezeket a borokat legjobb fiatalon fogyasztani, amíg frissek, bár 

vannak olyanok is akik a palackban idővel kialakuló növényi jelleget is nagyon kedvelik (spárga, 

zöldborsó). 
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Dél Afrika két stílusú, jó minőségű sauvignon  blanc-t is készít. Van, ami az új-zélandihoz 

hasonlóan harsányabb és gyümölcs-domináns, de kevésbé intenzív és összetett. A többinél használnak 

tölgyet, hogy a harsányságon tompítsanak, de a pörkölési aromákat már palackban érlelve kapják. 

Ezek a bordeaux-i modellt követik, de erőteljesebben mutatkozik meg bennük a vegetális karakter. 

Kalifornia legnagyobb része túl meleg van ahhoz, hogy a sauvignon blanc növényes, 

gyógynövényes jellege kialakuljon. A klíma ellenére készítenek néhány nagyon érdekes bort, főleg 

Napa Valley-ben, amit gyakran Fumé Blanc-nak neveznek. Ezek a borok kishordóban erjednek és 

érnek, nem túlzottan nagy testűek. Savakban erőteljesebbek valamivel, mint a környék hordóban érlelt 

chardonnayi. Fűszeresség, kevesebb vegetális karakter, jellegzetes meleg bodzás aromatika jellemzi 

őket. A bodza mellett fű, spárga, édesgyökér, spárga is megtalálható bennük. 

Chile egyre inkább a vegetális, gyümölcsös, minőségi sauvignon blanc forrásává válik, főleg olyan 

hűvösebb tájai, mint a Casablanca Valley. Ezek a borok leginkább fiatalon élvezetesek, nem nagyon 

bírják a hosszas palackos érlelést. 
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4.4.3 Olcsó sauvignon blanc - tömegtermelés 

A Loire menti első osztályú birtokok mellett Franciaország nagy mennyiségben termel olcsó 

sauvignon blanc-t is. Néhány ezek közül AC minősítésű (Touraine AC). Sok bordeaux-i fehérbor 

(főleg sauvignon-sémillion házasítások) szintén elég olcsó, de jó minőségű. Bordeaux-ban különböző 

címkézésű 100%-os sauvignonokat egyre nagyobb számban árulnak, gyakran alacsony áron. Fontos 

forrásai a sauvignon blanc-nak még Vin de Pays du Jardin de la France és Vin de Pays d’Oc borok. 

Chile, Kalifornia és Dél Afrika is termel olcsó változatokat. 

4.4.4 Sauvignon blanc házasítások 

A legfontosabb házasítások a bordeaux-i száraz fehér és a Sauternes (természetes édes borok 

fejezet). Savignon blanc - semillion házasítások Ausztráliában, az USA-ban és Chilében is készítenek. 
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5. SZŐLŐFAJTÁK III. 

5.1 SYRAH ÉS GRENACHE – SPANYOLORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA 

5.1.1 SYRAH 

Az egyetlen ország Franciaországon kívül, amelyik komoly hírnevet szerzett első osztályú syrah 

(shiraz)-airól, az Ausztrália, bár ez a jövőben bizonyosan változni fog. A fajta népszerű,  számottevő 

ültetvényeinek száma egyre csak nő a világ országaiban, beleértve Dél Afrikát, az USA-t, Chilét és 

Argentínát is. Összes termőterületét tekintve világviszonylatban a grenache a harmadik a legnagyobb 

mennyiségben termesztett kékszőlő fajta, a legtöbb ezek közül Spanyolországban és Dél-

Franciaországban terem. Sokkal gyakrabban használják különféle házasításokban, mint a syraht. 

Ezt a szőlőfajtát Franciaországban syrah-ként, Ausztráliában shiraz-ként ismerik. Az egyszerűség 

kedvéért mi a továbbiakban syrah-ként említjük. 

A syrah bogyói a cabernet sauvignonhoz hasonlóan kicsik, vastag, sötétszínű héjjal. A belőle 

készült bor színe mély, szinte feketés – nem véletlen tehát, hogy legjobbnak mondott termőhelyén, az 

Észak-Rhône völgyében lévő Hermitage vidékén egyszerűen csak mint „fekete” bort emlegetik.  

Gyakorta mutat közepes vagy magas tannint, élénk savakat. Borai rendszerint teltek, testesek, 

aromatijákában gyakori a bors, a sötét bogyós gyümölcsök, valamint az étcsokoládé. 

 

A mérsékelt vidékről származó borokban nyomokban megtalálható a gyógynövényes karakter 

(menta,eukaliptusz), a füstölt húsos és a fűszeres (feketebors) jelleg. Néhány termőhelyen édesebb a 

fűszeres karaktere (édesgyökér, szegfűszeg). Érleléskor a vegetális és animális jegyek együtt jelennek 

meg, komplexszé válik (bőr, nedves avar, föld). A syrah nem érik be hűvös éghajlaton.  

A fajta borai megkívánják a hordós érlelést, bár az olcsóbb kategória borainál gyakran használnak 

tölgyfa chipset vagy ízléceket. Ezzel vanília, kókusz, pirítós és füstös jegyek kerülnek a borba. 

A fajta a Rhône-völgyben született, neve a Sérine-ből származik (Ampuis-ben most is így hívják). 

A mondeuse blanche és a dureza fajták spontán keresztezése. Ez utóbbi Ardeche-beli fajta, amely a 

pinot noirral van rokonságban, unokatestvére sok őshonos észak rhône-i fajtának, az altesse-nek, a 

viognier-nak, a marsanne-nak, a roussanne-nak és a mondeuse családnak. A sérine szó pedig a kelta-

ligur „ser” szóból ered, amely hosszan elnyúló hegyet (serre, sierra) jelent.  

Ennyit a származásról, ami most már biztosnak tűnik, tehát a korábbi perzsa eredetről szóló mese 

megdőlt. 

Összes hazai termőterülete kb. 160 ha, nagyrész az egri és a villányi borvidéken. 
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Erős növekedésű, igazi strapabíró fajta. Nagyon kedveli a meleget, de hűvösebb klímán is jó 

borokat ad, tanninja nem válik olyan agresszívvá, mint a cabernet-é. Különösen jól érzi magát 

grániton (Hermitage), de a keményebb talajokat más összetételben is kedveli. Számos hagyományos 

termőhelyén bokorművelésben, valamint a hagyományos karós támaszos rendszerben is 

találkozhatunk vele. Ma már a legtöbb termőhelyen alacsony kordonon művelik. A legtöbb 

betegséggel szemben jó ellenállást mutat, leszámítva talán a legkülönfélébb rothadásokat. 

5.1.2 GRENACHE/GARNACHA  

Ezt a kékszőlő fajtát Spanyolországban garnachaként, de más vidékeken úgy ismerik és tüntetik fel 

a címkén, mint grenache. 

Bogyói nagyok, vékony héjúak. Cukortartalmuk magas, savtartalmuk alacsony, de mivel 

alapvetően tanninban sem bővelkedik, normális esetben inkább savaknak érezzük a borát. A belőle 

készült bornak ritkán van intenzív színe, de általában nagytestű. Zamatában a piros bogyós 

gyümölcsök (eper, málna) jelennek meg fűszeres jegyekkel (fehérbors, édesgyökér, szegfűszeg). 

Érleléssel ezek a fűszeres jegyek kávés, bagariás aromákká fejlődnek. A grenache-nak forró klímára 

van szüksége az éréshez. Különösen értékes szőlőket találunk Spanyolország katalán területein, 

nevezetesen Prioratban. Itt egy jellegzetesen köves, „llicorella” néven ismert talajon sokszor a száz 

évet is elérő ültetvények adják a vidék, és egész Spanyolország egyik legdrágább borát.  

Mivel vékony a héja, könnyű rozé bort készíteni belőle. Ezek a borok általában testesek, nem 

feltétlenül csontszárazak és jellemzően piros bogyós gyümölcsök (eper) jellemzik íz és illatvilágukat. 

Némelyik közülük könnyű, gyümölcsös és félédes. 

A grenache-ból rozét leginkább Spanyolországban, Franciaország déli részén és a Rhône déli 

részén készítenek. A legjobb fiatalon fogyasztani, amikor még élénkek. Csak ritkán van rájuk jótékony 

hatással az érlelés, de ha ez megtörténik, narancsos árnyalat alakul ki a borban, kicsit eltompul, viszont 

zamatosabbá válik. 

 

5.1.3 A syrah és a grenache együtt 

Ez a kombináció nagyjából hasonlít a cabernet sauvignon és a merlot párosításához, bár a syrah-ból 

könnyebb kerek bort létrehozni, mint ugyanezt egy cabernet-ből. A grenache és a syrah-ban 

házasításának eredménye egy magasabb alkoholtartalmú, de alacsonyabb a tannintartalmú bor. Némi 

savtöbblet és a gyümölcsösség (piros bogyós) mellett extra fűszeresség is kerül borba. Egy grenache 

alapú borhoz adott syrah élénkíti a bor színét, javítja a tannin és savtartalmat, valamint sötét bogyós 

gyümölcsök ízét visz a házasításba. Sok dél Rhône vidéki borban megtalálható e kettőn kívül még 

számos más fajta is. Ezek közül néhány (Mourvedre és Cinsault) a bor karakterét erősíti, de van, amit 

azért tesznek a házasításokba, mert nagy hozamú, viszonylag olcsó termeszteni. 
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Az ausztrál shiraz/grenache változat nagytestű, gyümölcsös, lágy tanninú bor, amit kicsit lehűtve 

érdemes fogyasztani. Vannak azonban ebből a két fajtából készült nagyon komoly borok is, főleg Dél 

Ausztráliából: komplex, testes, intenzív. Viszonylag gyakori, hogy ezekben a borokban más fajták is 

megjelennek, mint például a mataro (mourvedre). Az ilyen borokra gyakran használják a GSM 

megjelölést. 

5.1.4 Elsőosztályú syrah és grenache termőhelyek 

 

 

 

Észak Rhône 

Ez a syrah szőlő klasszikus termőhelye. A legjobb borok a Rhône fölé tornyosuló vidék meredek 

teraszain termesztett szőlőből készülnek. Ezek közül a teraszok közül némelyik olyan szűk, hogy 

lehetetlen a gépek használata. A szőlészeti munkákat kézzel kell végezni, mely megdrágítja a bor 

termelését. Ennek dacára a napsütés, a kedvező vízháztartás ideális feltételeket biztosít erőteljes, 

komplex, érlelhető borok készítéséhez. A legjobb termőhelyek a Côte-Rotie AC és az Hermitage AC, 

bár ezek a borok igen ritkák és drágák. 

A Crozes-Hermitage AC nagyobb terület, ahol laposabb területek is vannak. Borai kevésbé 

intenzívek és kevésbé komplexek, mint a Côte-Rotie és Hermitage-beliek, de alacsonyabb áron 

hozzájuthatunk. A borokban gyakran felfedezhető a feketeborsos jegy. A mérsékeltebb éghajlaton a 

syrah borában magas a tannin és a savtartalom.  
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Dél Rhône 

A völgy itt kiszélesedik és nincsenek meredek lejtők. Az ültetvény messze kinyúlik a Rhôône-tól és 

széles, köves síkterület jellemzi. Az időjárás melegebb és szárazabb, mint az Északi Rhône vidékén 

így a feltételek a grenache termesztésének kedveznek. Általában olyan más fajtákkal házasítják, mint a 

syrah, a mourvedre vagy a cinsault.  

A fő termőhely a  Côtes du Rhône AC. Ezen belül a legjobb ültetvények címkéjén a Côtes du 

Rhône Villages AC elnevezés látható. Mivel rengeteg lehetőség van a hozam, a szőlőfajta, a 

házasítások, és a borkészítési eljárások megválasztásában, a borstílusok és a borok minősége széles 

választékban találhatók meg. A legolcsóbb borok közepes testűek, kevés tanninnal és egyszerű piros 

bogyós, gyümölcsös, borsos aromák sejlenek fel bennük. A legjobb beférne a Chateauneuf-du-Pape 

kategóriába is, ami a testet, a komplexitást és az intenzitást illeti.  

A Dél Rhône sok településének van saját osztályozása, melyek közül a leghíresebb a Chateauneuf-

du-Pape AC. Néhány bor 100% Grenache, néhányhoz pedig adnak syrah-t, cinsault-t vagy mourvedre 

fajtát is. Csak egynéhány használja mind a 13 engedélyezett szőlőfajtát. A tipikus Chateauneuf-du-

Pape nagytestű, közepes tanninú és alacsony savtartalmú. Kerek, intenzív, aromáiban az eper, a 

fűszerek (bors, édesgyökér) és az animális nyeregbőr) jegyek uralkodnak.  

Egyéb első osztályú syrah és grenache termőhelyek 

Ausztrália híres a shiraz borairól. A syrah alapú észak-rhône-i borokkal összehasonlítva az ausztrál 

shiraz általában testesebb, lágyabb tanninokkal és kisebb savtartalommal. A legtöbb kiváló shiraz 

termőhely forró klímájú. A borok aromatikája sötét bogyós gyümölcsökben (szilva, áfonya), édes 

fűszerekben és fekete csokoládés jegyekben mutatkozik meg leginkább. A tölgy használata is 

elterjedtebb, mint Franciaországban, ez pedig füstös, vaníliás, kókuszos jelleget ad a legtöbb bornak. 

A shiraz-t sok helyen termesztik Ausztráliában és sok regionális elnevezést láthatunk a címkéken. A 

leghíresebb Hunter Valley, McLaren Vale és a Barossa Valley. A Barossa-ból származó Shiraz 

különösen erőteljes. A meleg éghajlat miatt a grenache is jól terem, bár ez nem olyan gyakori. 

 

 

 

Mérsékeltebb viszonyokat találunk a nyugat ausztrál Coonawarra-ban és Nyugat és Közép Victoria 

sziklás vidékein. A shiraz ezeken a helyeken borsosabb és kisebb testű, mint a melegebb klímán 

termett szőlőből készült társaik.  

Bevált szokás a régiók közötti házasítás. Ez lehetővé teszi az eltérő karakterű shirazok házasítását, 

a még jobb minőségű borok elérése érdekében. A mennyiség általában itt nem akadály, nem európai 

léptékkel kell mérni! A multi-regionális házasításoknál gyakran feltüntetik az összetevők eredetét a 

címkén, de az az elterjedtebb, hogy csak Dél-Ausztrália vagy Dél-Kelet Ausztrália van ráírva, és ez 

utóbbi inkább olcsó, tömegtermelést folytató vidékről származó bort jelez. 
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A garnacha Spanyolország legnagyobb mennyiségben termesztett kékszőlő fajtája, bár jelentősége 

sokkal kisebb, mint a tempranillo-é. Vannak kis területek, amik drága, jó minőségű bort adnak, ez a 

fajta inkább a tömegtermelésben játszik szerepet. Házasításokra is lehet használni (tempranillo-val 

vagy más fajtákkal). Ez leginkább Rioja-ban szokásos, bár a régió legszebb borai általában nem ezek. 

Sokkal inkább rozé-bor készítéséhez használják, melynek legszebb példáit Navarra vidéke biztosítja. 

5.1.5 Olcsó syrah/grenache - tömegtermelés 

A Côtes du Rhône elnevezésű borok nagy részét nagy mennyiségben állítják elő és olcsón 

értékesítik. A gGrenache és a syrah egyaránt népszerű Provence-ban, Languedoc-ban és Rousillion-

ban is. A déli Rhône völgy borai szinte kivétel nélkül házasítások. Az olyan termőhelyeken, mint 

Minervois AC, Corbieres AC, Fitou AC, Côtes du Rousillion AC vagy Langedouc AC a házasítások 

fő szőlőfajtái a grenache és a carignan (az utóbbi magas sav és tannintartalmú, kemény borokat ad). A 

syrah-t és a mourvedre-t a jobb borok karakterének finomítására használják. Nagy mennyiségű, olcsó 

grenache-domináns borokat szintén készítenek Spanyolországban. 

Az ausztrál olcsó shiraz-t elsősorban Riverland, Murray-Darling és Riverina vidékein találjuk. 

(Ezek a nevek nem jelennek meg a címkén, ott csak az áll, hogy South Eastern Australia). Van néhány 

olcsóbb Vin de Pays Syrah Franciaország déli részén is. 

5.1.6 Syrah és Grenache házasítások 

Létezik egy egyre népszerűbb syrah-viognier kombináció. (Valójában ez nem egy házasítás, mert a 

két fajtát együtt erjesztik, nem pedig egymáshoz adják.) Ez azt az Északi Rhône-beli hagyományt 

követi, ahol a syrah-hoz adnak egy kis fehérszőlőt miközben erjed. A viognier-tól bársonyosabb lesz a 

bor textúrája és nyomokban némi egzotikus gyümölcsösséget is ad a bor aromatikájához. 

5.2 SPANYOLORSZÁG 

Egész Spanyolországban nagy hagyománya van a borok hosszú ideig tartó hordós, majd palackos 

érlelésének. Ez azt jelenti, hogy a spanyol termelők által bármikor kibocsátott évjáratos borok gyakran 

érleltebbek, mint az ugyanolyan, de más országbeliek, még a drága borok esetében is. 

5.2.1 Spanyol címkézési terminológiák: minőség és stílus 

A spanyol bortörvények mind a mai napig a leghosszabb kötelező érlelési időket írják elő az egyes 

borkategóriákban. Ugyan az utóbbi néhány évben sokat változott a gyakorlat, a hagyományos 

pincészeteknél máig érvényes a sokszor túlságosan is hosszadalmas érlelés. A modern borászati 

technológiák sokkal több gyümölcsösséget kívánnak meg a klasszikus bortermő helyeken is, így ma 

már a spanyol borvidékeken is gyakorta találkozunk igazán modern, gyümölcsös, élénk, a mai 

követelményeket szem előtt tartva készült vörösborokat. Az érlelésre vonatkozó jelölések az alábbiak, 

növekvő sorrendben:  

Vino Joven – fiatal bor, a szüretet követő évben lehet forgalomba hozni, nem kell érlelni 

Crianza – ezeket a borokat min. 6 hónapig kell fahordóban érlelni, sok termelő ezt az időszakot 

önszántából meghosszabbítja 

Reserva – már 1 éves hordós és 1 éves palackos érlelést ír elő 

Gran Reserva – csak kitűnő évjáratokban készülhet, min. 2 év hordóban és 2 év palackban a 

kötelező érlelési idő. 

 A Grand Reserva vörösborok színe lehet néha elég halvány gránát, legtöbbjük nagyon komplex. 

Ha egy rosszabb minőségű bort hosszadalmas érlelési eljárásnak vetnek alá, az eredmény sokszor 

fáradt, gyümölcsben hiányos, kissé „döglött” bor lesz. Ezért népszerűbbek ma már a fiatalon és 

gyümölcsösen piacra dobott változatok tételek. 
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5.2.2 Első osztályú vörösbor termelőhelyek 

A legkiemelkedőbb jelentőségű vörösbor termelő vidék a Rioja DOCa. Ennek a régiónak a 

meghatározó szőlőfajtája a tempranillo. Borai közepes- vagy nagy testűek, közepes sav- és tannin 

tartalommal, piros bogyós gyümölcs aromákkal (eper). Gyakran házasítják garnachaval (Grenache), 

ami az olcsó Rioja egyik fő fajtája. A grenache alkoholt és fűszerességet ad, de tanninja kevés. 

A hagyományos Riojá-k karaktere a tölgyfás érlelésből ered. Ez lágyítja a tanninokat, de sajnos sok 

termelő nem a legjobb minőségű hordókat használja. Ennek következménye a szárító tannin, a sok 

amerikai hordónak köszönhetően pedig az édeskés kókusz és vanília jegyekben játszó aromatika. 

Idővel animális és vegetális árnyalatok is kibontakozhatnak a borokban (hús, bőr, gomba), főleg a 

Gran Reserva kategóriáknál. 

 

 

A Ribera del Duero DO szintén magas minőségű vörösborokat ad szintén tempranillo fajtából. 

Sötét bogyós gyümölcsök (áfonya, szilva) és pörkölt, sokszor fás jegyekkel. Navarra DO-ban a 

tempranillot gyakran házasítják olyan nemzetközi fajtákkal, mint a merlot, vagy cabernet sauvignon. 
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Jó minőségű, változatos stílusú vörösborok tempranilloból, garnacha-ból és nemzetközi fajtákból 

Katalóniában is készülnek.  

5.2.3 Első osztályú fehérbor termelőhelyek 

Spanyolországban fehérbortermelés is folyik, inkább érdekes, semmit kiváló stílusban. A modern-

stílusú fehérek Rias Baixas és Rueda borvidékeken adnak gyümölcsös, viszonylag élénk savú borokat. 

Katalóniában is sokszínű a választék, helyi szőlőfajtából csakúgy, mint nemzetköziből, pl. 

chardonnay, sauvignon blanc, tramini. A hagyományos fehér Rioja testes, diós, tölgyes aromákkal, bár 

nem minden fehér Rioja készül hordós érleléssel. Szőlőfajtája a talán legértékesebbnek tekinthető 

spanyol fehér fajta, a viura. Ugyanez a szőlőfajta macabeo néven Penedésben a cava (pezsgő) készítés 

egyik fő alap fajtája is. 

5.2.4 Olcsó borok- tömegtermelés 

A tempranillot és a garnachat Spanyolország-szerte termesztik, és a legtöbb termőhelyen a Riojá-

ban szokásos érlelési technikákat sokan átvették. Sok vidéken készítenek a Rioja-hoz hasonlatos 

jellegű borokat (lágy tanninok, epres zamat, tölgyes jegyek), de ezek kevésbé intenzívek és 

komplexek. Ilyen régiók pl. La Mancha DO és Valdepeňas DO. Valencia DO-ban nagy mennyiségű, 

olcsó bort készítenek változatos stílusban (vörös, fehér, rosé, száraz, félédes, édes). 

5.3 PORTUGÁLIA 

 

A régiók közötti házasításoknak és ezek egyedi márkanév alatt történő értékesítésének régi 

hagyománya van Portugáliában. A nem-szeszezett száraz fehérborok legjobb termelőhelyeit 

folyamatosan fedezik fel és a legjobb borokat sokkal prominensebb márka vagy termelői név alatt 

árulják, mint a termőhely maga. 

5.3.1 Első osztályú termelőhelyek 

Hagyományosan a portugál vörösborok az ország északi részében fekvő Douro, Dao és Bairrada 

DOC-ből kikerült, magas sav- és tannin tartalmú, helyi szőlőfajtákból készült borok voltak. 

Mostanában lágyabb, gyümölcsösebb változatokat készítenek itt, de sok közülük igényli a hosszú 

palackos érlelést, mielőtt legjobb arcát mutatná. Portugália legszebb exportborainak jó része 
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délkeletről származik (Alentejo DOC és Vinho Regional Alentejano). Ez a meleg éghajlatú régió jó 

alapja a testes vörösboroknak, amik helyi és nemzetközi fajtákból egyaránt készülnek. A sötét bogyós 

gyümölcs és fűszeres ízek mellett (áfonya,szilva, édesgyökér), akad tölgyes, csokoládés és piritós-

szerű aroma is. 

5.3.2 Olcsó borok - tömegtermelés 

Ezek közül a legfontosabb Vinho Verde DOC. Nem láttak hordót, könnyűek, alacsony alkohol, de 

magas savtartalmat mutatnak, enyhén gyöngyöznek. Citrusos és zöld gyümölcsös aromájúak (citrom, 

alma) és lehetnek igen vegetálisak is (fű, zöldlevél). Amiket a helyi piacra termelnek általában 

szárazak. Az exportált borok többsége félédes és inkább Vinhos de Mesa (asztali bor)-ként kerülnek 

palackba, ezért olcsóbban lehet őket adni. 

A márkás rozé borok szintén sikeresek és nagy tömegben exportálják őket. Stílusban a Vinho 

Verde-t követik, sokszor félédesek, magas a savtartalmuk és enyhén pezsegnek, de ízük  bővelkedik 

piros bogyós gyümölcs aromákban (ribizli, málna). 
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6. OLASZORSZÁG 

Olaszországnak nagyon sok egyedi borvidéke van. Sok ezek közül kicsi és nehezen 

meghatározható, afféle fantom-borvidék. Még ha meg is jegyzi az ember, hogy hol terülnek el 

pontosan, rá kell jönnünk, hogy sok régióban igen nagy az engedélyezett szőlőfajták száma és a 

termelt borok stílus és minőségi szintje is rendkívül változó. Ezért mikor eljön az ideje, hogy 

megítéljük, milyen is lesz a bor, a címke – részletes termelői adatok híján – nemigen lesz 

segítségünkre. Szerencsére más címkéken feltüntetik a szőlőfajtát (pl. Sangiovese di Toscana, 

Montepulciano d’Abruzzo, Primitivo di Puglia, Barbera d’Alba, Trentino Pinot Grigio…). A 

tradicionális, fontosabb régiók stílusának megértése nagyon jó kezdés ahhoz, hogy megértsük az 

azonos szőlőfajtából készült, de eltérő régiók borainak karakterét.  

 

 

 

6.1 OLASZ CÍMKÉZÉSI TERMINOLÓGIÁK 

Classico: A DOC vidékek történelmi magját jelöli. Általában ezek a legjobb termőhelyek, ahol a 

legjobb borok születnek.  

Riserva: Azt jelöli, hogy a csak jó évjáratokból  DOC vagy DOCG területről származó bort, 

törvény által előírt kötelező időtartamban hordóban és palackban érlelték. 

6.2 VÖRÖSBOR TERMELÉS - KÉKSZŐLŐK 

6.2.1 Prémium borok 

A leghíresebb borok Piemonte-ból (északnyugat Olaszország) a Barolo DOCG és a Barbaresco 

DOCG területekről származnak. Ezek nebbiolo szőlőből készülnek, ami testes, magas tannin, sav és 

alkoholtartalmú borokat ad. A piros bogyós gyümölcs aromákat virágos és földes jegyek egészítik ki 

(eper, rózsa, kátrány), melyek idővel vegetális és animális árnyalatokká fejlődhetnek (nedves bőr, 

gomba, avar). 
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Piemontban megtalálhatjuk a Barbera szőlőfajta borait is. Ezeknek kevés a tannin- de sok a 

savtartalmuk. Íz és illatvilágukra a piros bogyós gyümölcsösség jellemző (meggy). A legtöbb nem 

látott tölgyfát, ha mégis, akkor a vaníliás, pörkölési aromák sem hiányoznak a borokból. 

Északkelet Olaszország fő vörösbor termőhelye Valpolicella (Classico) DOC. Ezeket különféle 

szőlőfajták házasításával készítik, melyek közül a legfontosabb a corvina. Az egyszerű Valpolicella 

borok könnyedek, gyümölcsösek, savhangsúlyosak, csekély tannintartalommal. Sok esik az olcsó 

kategóriába, piros bogyós gyümölcsökre emlékeztető aromákkal rendelkeznek (meggy). A drágább 

típusok (általában a Classico alrégióból) összetettebbek, komplexebb aromavilággal, gyakorta 

melegebb gyümölcsösséggel (aszalt szilva, aszalt cseresznye). Az Amarone, Ripassa és Recioto 

változatok szárított szőlőből készülnek, nem ritkán édesek és egy jellegzetes fanyar, kissé kocsányos 

karaktert mutatnak. 

Olaszország középső részén találjuk borászati szempontból talán a legismertebb és legkedveltebb 

területet, a toszkán Chianti vidéket. Ez is bor is több fajtából készülő házasítás, de a sangiovese fajta 

dominál bennük. A chinatik általában közepes testűek, magas a sav- és tannintartalmuk, piros bogyós 

gyümölcsöket idéző jegyekeit (meggy, szilva) ásványos, földes árnyalatok kísérik. Mint a 

Valpolicella-nál is, sok Chianti esik az olcsó, tömegtermelés kategóriába, melyek közül a jobbak az 

olyan alrégiókból származnak, mint Chianti Classico DOCG vagy Chianti Ruffina DOCG. 

 

Abruzzo kelet-közép Olaszországban elhelyezkedő régió.  A Montepulciano d’Abruzzo DOC 

általában közepes testű vörösbor, ami a montepulciano szőlőfajtából készül. Ezeknek mély, intenzív a 

színük, közepes savakkal és tanninnal, piros bogyós gyümölcs jegyekkel (szilva,cseresznye), néhol 

fanyar kávés aromával. (Ezt nem szabad összetéveszteni a Vino Nobile di Montepulciano-val, ami egy 
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Chianti-stílusú, sangiovese fajtából készülő bor és egy toszkán városról, Montepulciano-ról kapta a 

nevét, melynek közelében készül.) 

Dél Olaszország elképesztő mennyiségű jó minőségű vörösbort termel. Különböző DOC-területek 

összeolvadása eredményeként egy sor helyi és nemzetközi szőlőfajtából. A legfontosabb helyi fajták a 

primitivo, a negroamaro (Pugliában) és a aglianico (Campaniában és Basilicataban.) Ezekből 

általában, mély, intenzív színű és aromájú vörösborok készülnek magas sav-és tannin tartalommal. 

Fanyar ízjegyek (kávé, fekete csokoládé) is gyakran társulhatnak az amúgy piros és sötét bogyós 

gyümölcs jegyekhez (cseresznye, áfonya, ringló). A primitivo borok alkoholtartalma magas. Ugyanaz 

a szőlőfajta, mint a zinfandel, avagy crljenak. 

Amellett, hogy nagy mennyiségben olcsó borokat is termel, Szicília az olasz és nemzetközi 

szőlőfajtákból előállított, igazi, minőségi borok hazája is. Ezeket nem ritkán házasítják, alapjuk 

leggyakrabban a Nero d’Avola. 

6.2.2 Olcsó borok - Tömegtermelés 

Chianti és Valpolicella mellett a másik vidék, ahol olcsó, nagy mennyiségű vörösbor termelés 

folyik, az Itália déli része. Túlnyomó részükön a nem-évjáratos Vino da Tavola (asztali bor) terem, 

termőhely meghatározás nélkül. Némelyiken szerepel a szőlőfajta neve, melyek lehetnek olasz fajták, 

mint primitivo, negroamaro vagy sangiovese, vagy nemzetköziek, mint a cabernet sauvignon, merlot 

vagy syrah. A házasítások általában segít jobb egyensúlyú borok készítésében, mert a helyi fajták néha 

túlságosan rusztikus vagy nehézkes, alkoholterhelt borokat adnának. 

6.2.3 Fehérbor termőhelyek és szőlőfajták 

Pinot grigio (pinot gris) – az a fajta, amely megjelenik sok helyen, bár a legszebb borokat észak-

kelet Olaszország készíti (Trentino, Veneto, Friuli). A tipikus olasz pinot grigio száraz, közepes testű 

vagy könnyű, magas savtartalmú és nem érlelik fahordóban. Zamatában citrusosság, zöld gyümölcsök 

(zöldalma, citrom) jegyei érezhetők. Legtöbbjük egyszerű bor, bár néhány termelő készít nagyobb 

testű, intenzívebb, komplexebb változatokat is, melyekben mézes, dinnyés árnyalatok fejlődnek.  

 

Egyéb nemzetközi szőlőfajták, mint pl. a chardonnay, Olaszország-szerte termesztett. A pinot 

bianco (pinot blanc) főleg az ország északkeleti részére jellemző és borai a nem tölgyfában érlelt 

chardonnay-ra emlékeztetnek. 

A verdicchio magas savtartalmú fajta, közepes testű, ropogós savú, száraz fehérbor alapja, melyben 

a citrom és a keserűmandula, valamint az ánizs aromáit élvezhetjük. Túlnyomóan a keleti parthoz 

közeli Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC-ből származnak. 

A legfontosabb hagyományos olasz fehérborok hazái Soave, Orvieto és Frascati.  

A trebbiano szőlő (ugyanaz, mint a Franciaországban a Cognac és Armagnac alapjául szolgáló 

ugny blanc) biztosítja az alapot az olcsó, nagybani termelésnek, és az eredményül kapott borok 
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szárazak, könnyűek, közepes savval és elég neutrális ízvilággal. Magasabb áron karakteresebb 

változatok is léteznek. Ezek nagyobb arányban tartalmaznak helyi, jó minőségű szőlőfajtát, p.l 

garganega (Soave), malvasia (Frascati) és grechetto (Orvieto). A jó minőségű Soave és Orvieto üde és 

frissítő. A jó Frascati optimális esetben közepes testű, jó arányokat mutató bor. 
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7. PEZSGŐK ÉS HABZÓBOROK 

Valójában a minőségi pezsgőket két kategóriába lehet sorolni. Némelyek igen egyszerű borok, 

sokszor friss, szőlős-gyümölcsös aromákkal és élénkebb gyöngyözéssel. Ezeket a borokat általában 

tank-módszerrel készítik. A másik típus, nemcsak hogy aromákban gazdagabbak, de komplexebbek is. 

Ezek nemcsak elnyelt szénsavat tartalmaznak, de ízüket gazdagítja az élesztősség is, ami egy speciális 

autolízisnek nevezett folyamat során alakul ki bennük. Ezek a palackos erjesztésű tételek. Mindkét 

esetben azt az oldott szénsavat találjuk meg a palackban, ami az erjesztés során alakul ki. 

|Mind a tank módszerrel, mind a palackos erjedéssel előállított pezsgők egyszerű alapborként 

kezdik életüket. Ezeknek alacsony az alkoholtartalma, mert igazán jó pezsgő csak szép savú, alacsony 

alkoholtartalmú alapborból készülhet. A pezsgő készítés során még további 1-2%-nyi alkoholtöbblet 

keletkezik, de gazdagítja a nyomás alatt elnyelődő CO2 gáz is. 

7.1 TANKPEZSGŐ KÉSZÍTÉSE 

Ennél az eljárásnál az erjedés egy része lezárt tankban történik, ami meggátolja, hogy bármilyen kis 

mennyiségű szén-dioxid gáz is kiszökjön. A szén-dioxid elnyelődik a borban és hogy megtartsák, a 

bort nyomás alatt kell palackozzák. Amikor kinyitjuk a palackot, az oldott szén-dioxid gáz miatt 

gyöngyözik a bor.  

Az alapbor lehet részben erjesztett must, ahol az erjedés befejezése a zárt tankban történik. Mivel 

az erjedést meg lehet szakítani (az élesztők szűrésével például), ez a módszer alkalmas olyan alacsony 

alkoholtartalmú, édes habzóborok készítésére, mint az Asti. 

De ugyanígy, a kiindulás lehet egy száraz, már kierjedt bor is, amihez cukrot és élesztőt adnak. Így 

az erjedés újra beindul a nyomás alatt levő tankban. 

Ez a két változata a tank módszernek kedvez az olyan friss, gyümölcsös jellegű habzóborok 

előállításához, mint az Asti, Prosecco és a legtöbb Sekt. 

A Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene egy észak-kelet Olaszországi habzóbor. Általában tank 

módszerrel készítik, de palackos erjedésű változatai is léteznek (lásd lent). A prosecco szőlőfajta 

közepes testű, száraz, vagy édes zamatos csonthéjas gyümölcs aromájú habzóbort ad. Készül belőle 

pezsgő (spumante), és habzóbor is (frizzante). A nem a fenti két település határában szüretelt szőlőből 

készült habzóbor ma már csak a szőlőfajta újkori nevén, azaz „glera”-ként hozható forgalomba. 

Az Asti DOCG az észak-kelet itáliai Piemontból származó édes, gyümölcsös, könnyű habzóbor. Az 

intenzív virágos és gyümölcsös aromájú (rózsa, őszibarack, szőlő) muskotály (muscat) szőlőből 

készítik. A Moscato d’Asti-ként címkézett változatok csak enyhén pezsegnek. 

A Sekt egyszerűen csak a német elnevezése a pezsgőnek. Ausztriában és Németországban van 

néhány nagyon jó minőségű, palackos erjesztésű Sekt. Ennek ellenére a legtöbb illatos szőlőből, tank 

módszerrel készült, egyszerű és olcsó változat. Ezek fél-szárazak vagy szárazak, könnyűek, virágos, 

gyümölcsös aromákkal. Egy egyszerűen csak Sekt-nek címkézett pezsgő általában az EU-n belül 

termelt olcsó alapborból készül. A Deutcher Sekt csak Németországban előállított alapborból 

készülhet. 

7.1.1 Palackos erjesztésű pezsgők 

Ezek sokkal munkaigényesebb eljárások, mint a tank módszer és a gyártás is többe kerül. Bár a 

minőséget tekintve van két nagy előnyük. Először is, a bor az elpusztult élesztőmaradványokkal való 

érintkezés során olyan kenyér-szerű, kekszes aromákat nyer, ami más boroknál nem tapasztalható. 

Másodszor, a buborékok, amik ebből a módszerből születnek, sokkal kisebbek, kevésbé tolakodóak és 

sokkal tartósabbak, mint a tank erjesztésű társaik gyöngyözése.  
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Elsőként a csendes, száraz alapbort házasítják és palackozzák. Cukor és élesztő keverékét adják 

hozzá, majd lezárják és pihentetik. A második erjedés beindulása után, amikor is kissé emelkedik az 

alkoholszint, a palackból távozni képtelen szén-dioxid, elnyelődik. (Ezért kell nagyon vastag falú, 

speciális palackokat használni ehhez a módszerhez.)  

Ezt a lassú erjedést egy érlelési időszak követi, amely során létrejön az élesztő-autolízis (ön-

felemésztés). Az élesztők lassan átadják a bornak aromáikat. Ez a palackos erjesztés legfontosabb 

része és ez a felelős sok speciális íz és illatjegy kialakulásáért. Ez a folyamat hónapokig, de akár 

évekig is eltarthat.  

Az érlelés utáni következő fázis a degorzsálás, vagyis az elpusztult élesztő maradványoknak és 

finom seprőnek az eltávolítása. Ha ez nem történik meg, a bor zavarossá válhat.  

A hagyományos módszer szerint, a palackot lassan forgatják és rázzák, hogy a seprő a palack 

nyakába kerüljön. A forgatást és a rázást lehet kézzel is végezni (remueurs), de általában gépesített a 

folyamat (gyropalettes-zsiropaletta), ami palackok százaival dolgozik. A palack nyakába sűrűsödött 

seprőt megfagyasztják és a palack hirtelen nyitásával egyszerűen ez a fagyott seprődugó kilökődik. A 

palackot magas cukortartalmú bor keverékével feltöltik. A hozzáadott cukormennyiség (dosage) 

határozza meg a pezsgő majdani végső édességét. A legtöbb ilyen módszerrel készült pezsgő ’Brut’, 

ami annyit jelent, hogy csak csekély mennyiségű cukor került bele. Ezt a kategóriát a pezsgő magas 

savtartalma miatt valójában száraznak érezzük. A demi-sec vagy semi-seco félédes pezsgőt jelez. 

Egy másik eljárás az élesztő eltávolítására a palackok nyomás alatt történő teljes tartalmának 

kiürítése egy tankba. Ezt aztán szűrik, cukrot is tartalmazó bort (un. likör) adnak hozzá (dosage) és 

újrapalackozzák. Ez a transfer módszer nem engedélyezett a Champagne vagy a Cava készítésekor, de 

igen elterjedt Új-Zélandon és Ausztráliában. Meg van az a nagy előnye, hogy kevésbé munkaigényes 

és a minőségre sincs túl nagy hatással ez az eljárás. 

A Champagne a leghíresebb palackos erjesztésű pezsgő, ami egyben a termőhelyet is jelenti 

Franciaország északi részén. A hűvös klíma és a meszes talaj ideális körülményeket teremt a pinot 

noir, pinot meunier és chardonnay alapborok készítéséhez, melyek közepes testűek, alacsony alkohol- 

de magas savtartalommal rendelkeznek. Mivel hűvös vidékről van szó és az időjárás évről évre 

változó, a szőlők nem minden évben tudnak rendesen beérni. A minőség megtartása érdekében a 

legtöbb bor nem évjáratos (Non-Vintage), és az alapbort számos évjáratból házasítják. Kivételesen jó 

években egy-egy részt a legjobb borokból évjáratos Champagne készítéséhez használnak fel. A nagy 

kereslet és a viszonylag csekély kínálat következtében a Champagne soha nem olcsó. A legolcsóbb 
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Champagne-nak törvény által szabályozott 15 hónapos élesztő autolízisen kell átesnie és kevésbé érett 

szőlőből is készülhet. Ezek elég egyszerűek, magas savtartalommal és zöld gyümölcsökre jellemző 

aromákkal (zöldalma). A márka nagyon fontos a Champagne esetében a BOB (buyer’s own brand)-től 

kezdve, ami egy adott szupermarket saját márkája, a szövetkezeti márkákon keresztül egészen a híres 

házakig, amiket Grands Marques-nak neveznek. A legjobb termelők hosszú érlelésnek vetik alá a 

boraikat, mielőtt piacra dobnák. A jobbak tipikusan szárazak, magas savtartalommal és komplex zöld 

– és citrusos gyümölcs aromákkal (alma, citrom) és autolízises jegyekkel (keksz, kenyér, pirítós). Az 

évjáratos Champagne-ok különösen összetettek, vegyítve az intenzív gyümölcsösséget a vegetális, 

érlelésből származó aromavilággal. Leginkább mégis finom, selymes gyöngyözésük az, ami 

megkülönbözteti őket a világ bármely más nagy pezsgőjétől. Csak Champagne-ként lehet címkézni, 

viszont ez a kifejezés más termőhelyről származó pezsgőre vagy csendes borra nem használható. 

Palackos-erjesztésű pezsgőket más francia régiókban is készítenek. A Crémant egy olyan pezsgő, 

ami hagyományos champagne-i módszerrel készül. Fő termőterülete a Loire mente, különösen 

Saumur, ahol a chenin blanc a vezető szőlőfajta. Ezeknek a boroknak általában magas a savtartalmuk, 

zöld gyümölcs, valamint citrusos aromavilágúak, néha autolízises jegyekkel kísérve, de ritkán érik el a 

Champagne színvonalát. Jelentős mennyiségű Crémant készül még Burgundiában és Elzászban is. 

   

A Cava a katalán elnevezése a hagyományos módszerrel készült pezsgőnek. Az alapborhoz a helyi 

spanyol fajtákat használják: Xarel-lo, Parellada, Macabeo. A borok aromatikája elég neutrális (almás 

árnyalatok), közepes savtartalmúak (kevesebb, mint a Champagne-ban), és kevés autolízises jegy 

található bennük. Ettől általában gyümölcsösebbek, de kevésbé összetettek. Minden cava háznak 

megvan azért az a 2-3 vezető márkája, amelyek minőségben jóval meghaladják a helyi átlagot. A saját 

fajták mellett ma már engedélyezett a chardonnay és a pinot noir széleskörű használata is. 

Új-Zéland, Ausztrália, Dél Afrika és Kalifornia szintén fontos termelői a palackos-erjesztésű 

pezsgőnek. A márkáknak itt nagy szerepük van, akárcsak a cava és a Champagne esetében. A legjobb 

borok a Champagne szőlőfajtáiból készülnek (pinot noir, pinot meunier, chardonnay), intenzívek, 

komplexek és hosszú lecsengésűek. 

A vörös pezsgők különlegességnek számítanak Ausztráliában. Főleg shiraz-ból állítják elő 

(Sparkling Shiraz). Testesek, közepes savtartalommal, intenzív sötét- és piros bogyós gyümölcs 

jegyekkel. Némelyik gyümölcsös és édes, más fajták szárazak, érlelés után bagariás aromákkal. Nem 

az európai ízlés szerint készülő termékek. 



 78 

 



 79 

8. TERMÉSZETES ÉDES BOROK 

Édes szőlőfajta nincs. Az egyes borok a szerint nyerik el végső cukortartalmukat, hogy a termelő 

milyen stílusú bor készítését határozta el.  Ezzel együtt az egyes szőlőfajták cukorgyűjtő képessége 

nem egyforma, de befolyásolja a lehetséges végső cukortartalmat az is, hogy milyen késői érésű a 

fajta, vagy éppen alkalmas-e az adott klíma arra, hogy a szőlőt hosszan érleljék a tőkén. 

A borkészítés során az élesztők a cukrot alkohollá alakítják és majdnem minden bor esetében, 

legyen az vörös vagy fehér, az erjedés egészen addig zajlik, amíg ki nem erjed minden cukor a 

mustból. Az így elkészült bor száraz. Az édes borok esetében azonban az erjedést vagy megszakítják, 

vagy valamilyen magas cukortartalmú szőlő- vagy borpárlatot adnak a borhoz, megakasztva ezzel az 

erjesztést. Néhány különleges bornál a mustban levő cukortartalom olyan magas, hogy nem tud 

szárazra kierjedni, hanem jelentős mennyiségű maradékcukorral kerül majd palackozásra. 

8.1 AZ ERJEDÉS MEGSZAKÍTÁSA 

Ha az erjesztést leállítják mielőtt az összes cukor alkohollá alakult volna, édes bort kapunk. Ezt a 

gyakorlatban szűréssel oldják meg. Az élesztőt egy finom szűrőn keresztül úgy távolítják el, hogy még 

véletlenül se maradjon a kierjedt borban. A másik megoldás, hogy az élesztőgombákat alkohollal vagy 

kén-dioxiddal életképtelenné teszik. Egy bevált szokás erre a szeszezés (alkohol hozzáadás), félúton az 

erjedés közben. Ezt a technikát alkalmazzák a portói-nál és sok szeszezett muskotályból készülő 

bornál. 

Az édes, alkohollal dúsított muskotályból készülő borokat az egész Mediterrán térségben, 

Görögországtól Portugáliáig készítik. Ezek közé tartozik néhány Vin Doux Naturels, mint a Muscat de 

Beames de Venise AC és a Muscat de Rivesaltes AC dél Franciaországból. Ezeket a legjobb rögtön 

készítés után piacra dobni és fogyasztani, amíg intenzíven gyümölcsösek (szőlő, alma, parfüm) és 

frissek. A borok közepes testűek vagy testesek, édesek, magas alkohol és közepes vagy alacsony 

savtartalommal. A Moscatel de Valencia egy drága alkohollal dúsított muskotály bor 

Spanyolországból.  

Az édes alkohollal dúsított (erősített) muskotályból készülő borokat a világ más tájain is kedvelik, 

különös specialitásnak számítanak Ausztráliában. Egy déli (Victoria) forró régióból származik a 

Rutherglen Muscat, amit hosszú ideig érlelnek fahordóban. Ettől a bor oxidálódik, idővel komplex 

aszalt gyümölcsös aromák képződnek (mazsola, szilva, füge, aszalt kajszi, kávé és tejkaramella). 

Édesek és testesek, magas alkohol és közepes, vagy alacsony savtartalmúak. Számunkra, tokaji édes 

borokon nevelkedett fogyasztók számára ezek a borok nem mutatnak túl sok izgalmat.  

8.2 A CUKORTARTALOM FOKOZÁSA 

A cukor hozzáadása a természetes édesborok maradékcukor tartalmának növeléséhez sehol nem 

engedélyezett. Ennek ellenére Németországban egy kevés édes mustot lehet az édesítésre használni. 

Ilyen például a nem erjesztett szőlőlé (Süssreserve), amit a félédes vagy édes német borokhoz 

adhatnak.  

A Pedro Ximenez kivételével a hagyományos sherry (Fino, Amontillado, Oloroso) stílusa száraz. 

Ahhoz, hogy olyan félédes vagy édes sherryket készítsenek, mint az oloroso dulce, a kommersz 

amontillado, a pale cream, vagy az édes Pedro Ximenez sherryt, vagy szőlőlé és alkohol keverékét, 

vagy sűrített mustot adnak a borhoz.  

8.3 CUKORKONCENTRÁCIÓ A SZŐLŐBEN 

Ezeket az eljárásokat alkalmazzák a legszebb édes borok elkészítésénél. Az élesztők elpusztulnak, 

mikor az alkoholszint 15% körül mozog. Ha marad még ki nem erjedt cukor, akkor ez a kész borban is 

megmarad. A 15% fölötti alkoholszint eléréséhez nincs meg a kívánt cukormennyiség egy átlagosan 

beérett szőlőben. Ennek ellenére a világ számos termőhelye alkalmas arra, hogy magas cukortartalmú, 

természetes édes borok készüljenek. A lényeg minden természetes édes bor készítésénél az, hogy a 

szőlőben lévő cukor és egyéb anyagok koncentrálódását el lehessen érni. A cukor koncentrációja 

többféle módon történhet meg a szőlőben. 
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8.4 TÖPPEDT, VAGY SZÁRÍTOTT SZŐLŐBŐL KÉSZÜLT BOROK 

Száraz termőhelyeken és száraz szüreti időszakokban a bogyók egy idő után elkezdenek töppedni, 

azaz aszalódni. Ez valójában egy mazsolaszerű állapotot idéz elő. Ez a megfelelő termőhelyeken, 

késői szüretelésű fajtánál a tőkén következik be (Németország, Ausztria). Ugyanez a hatás elérhető 

úgy is, hogy a szőlőt kiterítik egy jól-szellőző, száraz helyre, ami segíti a párolgást. Az így előállított 

édes borok közé tartozik az olasz Recioto di Valpolicella. Extrém példa a PX (Pedro Ximenez) sherry.  

8.5 NEMES PENÉSZ SEGÍTSÉGÉVEL KÉSZÍTETT BOROK  

A nemes penész, vagy más néven Botritisz cinerea a klasszikus édes borok készítésének nagyon 

fontos összetevője. Ilyen a Sauternes, a Tokaji, az osztrák és német BA (Beerenauslese) és a TBA 

(Trockenbeerenauslese), de néhány Loire menti édes bor is.  

Amikor a Botritisz cinerea penészgomba megtámadja az egészséges, érett szőlőt, elvékonyítja a 

bogyó héját felgyorsítva ezzel a húsban levő víz párolgásának folyamatát. Ennek 

következményeképpen a bogyó összezsugorodik, aszúsodik. Amellett, hogy a töppedés koncentrálja a 

bogyóban a cukrot és savakat, a gomba hozzáteszi saját, egyedi aromáját is a borhoz. Ahhoz, hogy jó 

minőségű botritiszes alapanyag alakulhasson ki, több feltételnek is teljesülnie kell.  Leginkább egy 

probléma-mentes érési időszak, hogy a szőlő egészséges és teljesen érett legyen. Az időjárás akkor 

kedvező a botritisz kialakulásához, ha a hosszú, meleg időszakokat néhány napos esőzések követik, és 

általános párás közeg veszi kö9rül az ültetvényeket. Ezért tapasztalhatjuk azt, hogy a legtöbb 

természetese édes borokat adó termőhely közelében rengeteg víz van. (Pl. Fertő-tó, Bodrog-Tisza, 

Atlanti óceán, Garonne-Ciron stb.   

 

A gomba ritkán fertőzi meg egyenletesen a szőlőt, ami azt jelenti, hogy többször kell végigmenni a 

sorokon, hogy az összes szőlőt a rothadás tökéletes fázisában szedjék le. A kézi szüret elengedhetetlen, 

és a válogatás kifinomult folyamata teszi oly drágává ezeknek a boroknak az előállítását. Ahol az ilyen 

borokat szerényebb áron kínálják, ott valószínűleg a válogatás sem volt annyira precíz. 

Egyes szőlőfajták különösen fogékonyak a nemes rothadásra. Ilyen a rizling, a sémillon, a furmint, 

a hárslevelű vagy a chenin blanc. A nemes rothadás aromájának karakterét nehéz meghatározni, de a 

legjellemzőbb mindenképpen a citrushéj, kajszibarack, kenéyérhéj. 

A Sauternes AC a bordeaux-i Graves AC-től délre esik. A fő szőlőfajta a sémillon, bár a sauvignon 

blanc-t is felhasználják, hogy savval és zamatos gyümölcsaromákkal egészítse ki a bort. Az édesség itt 

alacsonyabb savtartalommal találkozik, amitől az itt termő borok egyensúly kissé a cukor és az 

alkohol felé billen. Ezek a nagytestű borok rendszeresen kishordókban erjednek és érnek. A fa 

cserzőanyag tartalma segít valamennyit a szelídebb savtartalom kiegészítésében. A borok íz és illat-

világában megmutatkoznak a citrusok, a csonthéjasok (citrom, barack) és a hordós árnyalatok is 

(vanília, piritós, kávé). Jól érlelhetőek, vegetális aromákkal kiegészülve. 
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Az édes és ritka BA (Beerenauslese) és a még édesebb és még ritkább TBA 

(Trockenbeerenauslese) borok a német és osztrák QmP kategóriába tartoznak 12. Hogy ide sorolják 

őket, a must cukortartalma olyan magas, amit normális esetben csak a botritisz segítségével lehet 

elérni. Ezen borok alkoholtartalma közepes vagy alacsony, közepes vagy nagytestűek, magas a 

savtartalmuk és nagyon édesek. Alkoholtartalmuk viszont rendre alacsonynak mondható. Az aroma a 

felhasznált szőlőfajtától függ, de az általános botritisz jegyeket aszalt gyümölcs ízek kísérik (aszalt 

kajszi, mazsola). Németországban a legjobb BA-k és TBA-k rizlingből készülnek, ami általában a 

Mosel és a Rajna feletti meredek lejtőkön terem. 

Botritiszes édes borokat lehet még találni Coteaux de Layon AC-ben, Vouvray AC-ben és más 

Loire menti régiókban, melyek főleg chenin blanc-ból készülnek. Elzász AC-ben a botritiszes édes 

borokat időnként rizlingből, traminiból, pinot gris-ből és muscat-ból  készítik. Kizárólag ez a négy 

fajta viselheti a palackon a Vendange Tardive (késői szüret) és a Sélection de Grains Noble 

(nemespenészes szőlőből készült) megjelöléseket. 

Ausztrália főleg rizlingből és sémillon-ból készített, nagy mennyiségű, botritiszes édes bort termel. 

 

 

8.6 TOKAJ 

Magyarország észak-keleti részén, a sátoraljaújhelyi Sátorhegy, az abaújszántói Sátor-hegy és a 

tokaji Kopasz hegy által kijelölt háromszögben helyezkedik el.  Az Eperjes –Tokaji hegység területe a 

Kárpátok lábánál fekvő, alapvetően hűvös éghajlatú vidék. A hegység lábánál átlagosan + 9-10ºC éves 
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középhőmérsékletet, + 21ºC júliusi és - 3ºC januári középhőmérsékletet mérnek. Ezen a klímazónán 

belül a szőlőtermő terület kedvező déli-délkeleti fekvése, a vidék fölött észak-északnyugat felé 

magasodó hegylánc Hegyalja számára különleges védettséget jelent, amely a szőlőtermő területeken 

az igen kedvező mikroklíma kialakulásához is hozzájárul. 

Az évi átlagos hőmérséklet-ingadozás 13ºC. Ez általában hosszú, napfényes nyárral és száraz, 

napos ősszel párosul.  Hegyalja átlagos évi csapadékösszege 500-700 mm közé esik, jelentős kora-

nyári maximummal. Az őszi párás időjárás kedvező a szőlő nemes rothadására, aszúsodására. A 

párásságot elősegíti a Bodrog és a Tisza adta mikroklíma és az a tény, hogy Hegyalja viszonylag 

szélárnyékos terület. E két tényező valószínűleg jelentős szerepet játszik a speciális helyi gombaflóra 

(botritisz) kialakulásában és elterjedésében. 

 

Hegyalja legjobb szőlőtermő fekvései a déli hegyoldalakon helyezkednek el. Ezeket az északi és 

északnyugati szelek ellen a hegygerinc védi. Fontos azonban, hogy a kedvező, délies tájolású fekvés 

kelet vagy nyugat felé nyitott térszínnel párosuljon, s ne zárt, esetleg fagyzugos völgyekben húzódjon, 

mert az utóbbi helyeken a gyors légcsere lehetetlen. A fenti kritériumoknak olyan jeles fekvésű 

szőlőtermő dűlők felelnek meg, mint a Szarvas-dűlő és a Nagyszőlő a tokaji Kopasz-hegy déli oldalán, 

vagy Mádtól délre a Disznókő, Erdőbényén a Zsákosak-dűlő, Olaszliszkán a Meszes-dűlő. 

A Tokaj-Eperjesi hegység vulkáni koszorújában 15 millió éve kezdődött és 9 millió éve 

befejeződött változatos tűzhányó-tevékenység megannyi változatos kőzet- és formatípust hozott létre. 

A vulkáni kőzetek szinte teljes átmenete megtalálható itt. 

A jelenlegi talajtakaró a negyedidőszak során alakult ki. A meredek hegyoldalakon vékony 

a talaj, többnyire andezit-törmelékkel kevert nehezen megmunkálható, a lapos völgyekben 

vályogos lejtőtörmelék, glaciális vályog, löszvályog képződött. A könnyen málló vulkáni 

kőzetüveg málladéka folyamatosan hozzákeveredik a ma is képződő talajhoz, annak 

nyomelem tartalmát gazdagítva. 
Szabó József már 1867-ben térképen és leírásban három alapvető talajtípust különbözetett meg, 

amelyekből az egyéb altípusok is levezethetők.  

Legelterjedtebb - s legjobbnak tartott a vulkáni kőzetek málladékából keletkezett agyagos 

nyiroktalaj. A nyirok elsősorban az andezit mállásának terméke. Gyakori benne a kőzettörmelék, 

kőzetzárvány. A nyirok, ha túl nedves, annyira ragadóssá válik, hogy az ásóra tapad, ha pedig 

kiszárad, csak a csákánynak enged. A vizet nehezen szívja be, rossz permeábilitású. Hegyalján ez adja 

a legerősebb, legtartalmasabb bort. Vörös színét a vashidroxid adja, a növekvő humusztartalomtól 

egyre sötétebbre válik. Nyiroktalaj található a mádi Királydűlőn, az olaszliszkai Meszes-hegyen vagy 

a sátoraljaújhelyi Várhegy oldalában. 

Ennél valamivel kisebb értékű talajként jellemezhetjük a löszből képződött “sárga földet”. Fajtái a 

lejtőtörmelékkel, kőzettörmelékkel, fosszilis talajjal kevert lejtőlösz és löszvályog, valamint a tokaji 

Kopasz-hegyen vagy az Olaszliszkától északra fekvő dombokon található homokos lösz. Jó 

vízgazdálkodású, jó vízáteresztő, alacsony mésztartalmú talajféleség. A lösz elsősorban a hegység déli 

peremére jellemző, de a Hegyalja szélén, a Hernád felé nyugatra, illetve az Alföld felé délre 

továbbterjed. Abaújszántótól Tokaj felé s onnan Bodrogkeresztúrig követhető a hegyaljai löszvonulat. 

Híres lösztalajjal bíró fekvés a tarcali Szarvas dűlő. A lösz magában a hegységben és annak 

völgyeiben nem észlelhető, de a Tokaji hegy délkeleti részén még 405 méteres magasságban is 

megtalálható. 

Az erősen átkovásodott kőzetekből és horzsakőből keletkező kőpor, - tulajdonképpen mechanikai 

mállás révén létre jött váztalaj -, szerepel utolsóként a fő-talajtípusok sorában. A kőpor a fehér 

riolitnak, a horzsakőnek és a perlitnek finom szemcsés törmeléke. Kevéssé kötött, nem képlékeny, a 

vizet nem tárolja. Hő-kapacitása rossz, ezért a szőlőtőke szárazságban hamar kisül belőle, télen kifagy. 

Kőpor alkotja az erdőbényei Pereshegy, a Tolcsvai-hegy és a sátoraljaújhelyi Oremus-dűlő talaját. 

Tokaj-Hegyalja területe meredek morfológiája miatt egyike hazánk talajerózió által leginkább 

veszélyeztetett területeinek.  

A Bodrog ártéri völgye után enyhén tagolt hegylábfelszín, majd tereplépcsőkkel tagolt 

hegységelőtéri lejtő fölött meredeken emelkednek ki a Tokaj-Eperjesi hegység vulkáni kúpjai. 

A szőlőterületek a hegylánc keleti és déli hegységelőtéri lejtőin kúsznak fel, de valamikor 
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teraszos műveléssel a meredek hegyoldalakat, sőt a Kopasz hegynek a tetejét is (!) 

megközelítették. 
Tokaj-Hegyalja szőlővel telepített területeinek mai domborzata erősen tagolt, völgyekkel, 

vízfolyásokkal sűrűn felszabdalt, alacsony középhegységet mutat.  

Hagyományos termesztésére jellemző a lejtős terasz, az alacsony csapos bakművelés. 

Művelésmódjára ma az alacsony kordon, kiskertekben kopasz fejművelés a legjellemzőbb. 
Szőlőtermesztésre alkalmas terület a borvidéken, a termőhelyikataszter osztályba sorolása szerint: 

11149 ha, melyből I. osztályú 9829 ha (89%)Teljes termőterülete 2010-ben 5658 ha, ebből a 

fehérszőlők 5650 hektárt fednek le.A zárt borvidéken engedélyezett szőlőfajták:  

furmint (3812 ha), hárslevelű (1057 ha), sárga muskotály (509 ha), zéta(korábban oremus – 117 

ha). Kis mennyiségben, de újra megjelent az őshonoskövérszőlő (43 ha), és a kabar is telepíthető (12 

ha). 

Kizárólag fehérbort adó borvidék. Száraz borai magas savtartalommal, összetett, jellegzetes 

illatokkal bírnak, sokszorkemények, de elegánsak. A nem túlérett, csak a teljes érésben,botritiszes 

bogyók nélkül szüretelt szőlő száraz boranagy értékű, évtizedes potenciállal bír. 

Az édes borok a cukor- és extrakt tartalom függvényébena borélmény legmagasabb fokát tudják 

nyújtani. Az egyesdűlőválogatott borok a talajösszetételnek megfelelően másés más karaktert 

mutatnak. A késői szüretelésű édes borokaz évjárattól függően több-kevesebb botritiszes 

szőlőttartalmaznak. Az érlelt aszúboroknál ehhez - a mikro-oxidációnakköszönhetően - igazi mély íz-

jegyek- és érzetek istársulnak. 

8.7 A TOKAJI ASZÚBOR KÉSZITÉSE 

A tokaji szőlőtermelők már az 1500-as évek elején felfedezték, hogy a több aszúbogyót tartalmazó 

szőlőből édesebb és testesebb bor lesz, mint a kevesebbet tartalmazóból, vagy a csak egészséges 

termésből. Felmerült a kérdés, lehet-e állandó mennyiségű maradék cukrot tartalmazó bort készíteni 

évről évre, ha a szőlő aszúsodása különböző mértékű? 

A kérdést elég gyorsan megválaszolták. A felelet igen, de csak akkor, ha a teljesen érett 

aszúbogyókat egyenként szedik le, és nem az összes alap musthoz keverik, hanem csak annak egy 

részéhez. Az egységnyi musthoz (gönci hordó = 136 liter) mindig ugyanannyi aszúszemet kell adjanak 

(3-4-5-6 puttonyt, egyenként 28 liter). 

8.7.1 Az aszúszem 

Legelőször tisztáznunk kell egy fogalmat. Mit is jelent az a szó, hogy aszúszem, aszú szőlő, 

aszúbogyó?  

Van egy gombafaj, amely közönséges esetben a növények, így a szőlő ellensége is, a neve Botrytis 

cinerea, azaz szürkepenész. A zöld növényi részeket, de legfőképpen a termést károsítja. Hogyan? 

Micéliumaival a bőrszövetet, majd a belső részeket is roncsolja, végül szürke színű penészgyepet 

fejleszt a felületen amely a szaporító képleteit, a konidiumokat neveli, hordozza.  

Némely szőlőfajok, talajok és klimatikus tényezők szerencsés találkozása esetén, így a tokaji 

borvidéken is a szőlőszemek cukor-, ásványi- és szerves sav tartalma olyan magas, hogy a botrytis 

csak nagyon lassan tud terjedni a bogyón. Eközben a sejtfalak elvékonyításával szabad utat nyit a 

sejtnedv egy részének elpárolgásához, elősegítve a bogyó nedveinek töményedését.  A botrytis csak 

napok alatt és mindig csak a következő sérült sejtsorba tudja micéliumait továbbterjeszteni. Közben 

fogyasztja a bogyó nedvességtartalmát, szerves- és ásványi anyagait is, de számos új vegyület is 

keletkezik, amely csak az ily módon, a tőkén töppedt (és nem a szárított vagy fagyasztott) szőlőre 

jellemző. A bogyó élő szövetei egy mélysárga, majd barna pasztává alakulnak át, a nedve pedig akár 

750-780 g/l cukorkoncentrációig is képes koncentrálódni. 

Az aszúszem annál értékesebb, minél ásványgazdagabb területen termett, továbbá ha kiegyenlített 

volt a fürtfejlődés, a bogyók a gomba behatolásakor érettek vagy túlérettek voltak, mert ekkor a 

botrytis sokkal finomabb, jobb egyensúlyú, gazdagabb, mélyebb, szélesebb ízvilágot fog koncentrálni. 

A szőlő akkor is értékesebb, ha nincs túl sok őszi csapadék, de jelen van a reggeli köd és harmat, a 

nappalok pedig verőfényesek.        

A megtermelt aszú szőlőt, miután hetekig is gyűjtik (egy ember naponta 12-18 kg aszúszemet 

gyűjt), a szüret végéig kádakban tárolják, aminek az alján lyuk található. Itt a növekvő súly által a 
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szemekből kipréselődő nagyon magas cukortartalmú nedv, az essencia ki tud csepegni, elkerülve a 

beerjedést. Az essencia nagy részét visszaadják a már erjedő aszúborokhoz. Kis része sok éves érlelés 

után Tokaji Essencia néven forgalomba kerül.   

8.7.2 Az alapbor  

A szüret utolsó fázisában már nem válogatják az aszúszemeket, hanem a fürtöket egyben szüretelik 

le, amelyek még mindig tartalmaznak túlérett, félaszús és aszús szemeket. Ezeket zúzás-bogyózás, 

majd 6 -24 órás cefreáztatás után, kipréselik. A mustot, amelynek cukortartalma elérheti akár a 240 g/l 

mennyiséget – erjesztik. Később vagy erjedő állapotában vagy teljesen kierjedt borként ebbe az un. 

alapborba áztatják az aszú szemeket. Régebben az aszúszemeket lábbal megtaposták, pasztává, 

krémmé gyúrták, ma gumihengerek között zúzzák. A recept a régi, csak a mértékegységek változtak. 

Néhány cég a préselési technika fejlődésével teljesen abbahagyja a zúzást (kevesebb tannin, polifenol 

kerül így az aszúborba) és az ép szemeket keveri az alapborhoz. A keverési arány ma is a régi recept 

szerint történik, csak nem a gönczi hordó és a puttony a mértékegység, hanem a liter és a kilogramm. 

Az aszúcefre 12-48 órát ázik, majd préselik, hordóba vagy tartályba kerül erjesztésre. Azok, akik kis 

hordókban, természetes élesztőkkel erjesztik magas puttonyszámú aszújukat, tudják, hogy az erjedés 

4-5, de akár 10-12 hónapig is eltarthat. A későbbiekben is számíthatnak utóerjedésre, ha 2 év után nem 

palackozzák le aszúboraikat. A hosszú erjedés gazdagítja a bort, testben komplexebbé, 

harmonikusabbá válik, miközben eredeti gyümölcsösségéből veszít (stílust vált). 

8.7.3 A tokaji aszú 

A borok hagyományos, mély, hideg (11-12C) pincékben érnek, gönci (136 l) és szerednyei (200-

500 l) hordókban. Jelenleg 3 év a törvény által megkövetelt minimális érlelési idő, amelyből legalább 

2 év a fahordós érlelés. A borok teljes kifejlődéséhez hosszabb idő szükséges, ami lehet akár 8-10 év 

is a palackban. A nagy borok évtizedekig képesek megőrizni és fokozni minőségüket. 

 

Az aszúbor beltartalmi értékkövetelményei a bortörvényben vannak rögzítve. Ennek megfelelően 

analitikai vizsgálat alapján mondják ki: hány puttonyos az aszú. 

 

A Tokaji Aszúborok minőségi paraméterei: 

3 puttonyos aszú min.   60 g/l maradékcukor min.  30 g/l cukormentes extrakt 

4 puttonyos aszú min.  90 g/l maradékcukor min.  35 g/l cukormentes extrakt          

5 puttonyos aszú min. 120 g/l maradékcukor min.  40 g/l cukormentes extrakt 

6 puttonyos aszú min. 150 g/l maradékcukor min.  45 g/l cukormentes extrakt 

 

A 6 puttonyos aszútól koncentráltabb aszúbort, amelynek a minőségét a puttonyszám már nem 

tudja megfelelően kifejezni, s cukortartalma legalább 180 g/l, Tokaji Aszúessenciának nevezték. Ez a 

csúcsminőség vagy egy különleges évjáratban készíthető aszúbor készítési technikával, vagy más 

években úgy, hogy az erjedés alatt több essenciát adnak hozzá, mint általában a többi aszúborhoz. 

Érleléséhez legalább 5 év szükséges, de fejlődési potenciálját századokig képes megőrizni. A legújabb 

szabályozás szerint ez a kategória nem létezik a tokaji borok között. 

A Tokaji aszú alapvetően egy oxidatív bor, mert egyrészt a (törvény szerint)  felhasználható kén-

dioxid nem elégséges a hosszú évekig való frissen tartáshoz, másrészt az aromák minél gazdagabb 

kifejlődéséhez szükség is van egy lassú, finom mikro-oxidációra. Attól függően, hogy melyik termelő 

hogyan indítja el az aszúborát ”életútjára” (pl. tartályos vagy hordós erjesztés, fajélesztő vagy spontán 

élesztő, kezdeti magasabb szabadkén vagy alacsonyabb, az előírt minimális 2 év után történik a 

letöltés vagy később, volt utóerjedés vagy nem stb.) a borok forgalomba kerülésük után nagyon 

különböző íz-világot tudnak mutatni. Ez elsősorban a termőhelytől függ.  

A hosszú palackos érlelés alatt a borok karakterben közelednek egymáshoz. A jellegzetes tokaji 

tercier aromák: erdei gomba, karamell, dió, mogyoró, mandula, kávé, csokoládé, dohány, mazsola, 

aszalt szilva szinte minden esetben kifejlődnek, illetve az eleve ilyen ízekkel palackozott borokban 

ezek az ízek összeérnek, belesimulnak az édesség, sav és maradék friss gyümölcs ízek (kajszi, 

virágméz, birs esetleg citrus) ágyába. 
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Az aszúbor készítése ma is a több mint 400 éves recept szerint történik. Az 1997-es bortörvény 

deklarálta, hogy a tokaji aszú olyan évjárat-azonos, természetes, édes-nemes bor, amely különleges 

termesztési-szüretelési módjára, hosszú eltarthatóságára, páratlan élvezeti értékére tekintettel igényt 

tarthat megkülönböztetésre.  

A tokaji édes borkülönlegességek nem egyszerűen a világ édes borainak egy szelete, hanem olyan 

nagy borok, amelyek képesek fogyasztóikat a világ magasabb gondolati szférájába emelni, képesek 

arra, hogy az ember többet érezzen meg a teremtés nagyszerűségéből. Felébresztik azt a felelősségét 

is, hogy a világot ne csak üzleti küzdőtérnek tekintsük, hanem olyan élettérnek, amelyet nem szabad, 

hogy csak a pénz szempontjai irányítsanak.  Kapjon helyet az esztétikum és az emberi alkotásvágy, a 

teremteni akarás is.   

8.8 FAGYOTT SZŐLŐBŐL KÉSZÜLT BOR 

Kanadában, Németországban és Ausztriában az egészséges fürtöket néha a tőkén hagyják és csak 

télen szüretelik le, mikor a bennük levő víz megfagy. A szőlőket még fagyott állapotban préselik, így a 

jégkristályokat el lehet távolítani, és ami marad, az egy magas cukortartalmú, koncentrált szőlőlé. Ezt 

a jégbor Eiswein/Icewine előállítására használják fel. Mivel ezek egy egészséges szőlő intenzíven 

koncentrált levéből jönnek létre, a borok nagyon tiszták, kifejezetten gyümölcsösek, magas 

savtartalmúak és testesek, szirupos édességgel, alacsony alkoholtartalommal. Általában azokon a 

termőhelyeken készül jégbor, ahol nincs botritisz. A botritiszes szőlőből készülő természetes édes 

borok sokkal összetettebb, gazdagabb és érlelhetőbb borokat képesek adni, mint a jégbor. 
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9. ERŐSÍTETT (ALKOHOLLAL DÚSÍTOTT) BOROK 

Az édes boroknak létezik egy olyan csoportja, melyeknek a cukortartalma nem kizárólag a szőlőből 

származik. Ezek az un. erősített, vagy alkohollal dúsított (szeszezett) borok.  Igaz ugyan, hogy ezek 

között a tételek között vannak olyanok, amelyek szárazon kerülnek forgalomba, azaz magas 

alkoholtartalmú szőlő vagy borpárlat mellett nem adnak hozzájuk mást, ami cukortartalmukat is 

megnövelné. 

9.1 SHERRY 

A sherry egy Spanyolország déli részén, Andalúziában fekvő, Jerez de la Frontera nevezetű város 

környékén készített száraz, félédes vagy édes alkohollal dúsítitt bor. Minden sherry alapbora egy 

száraz, semleges fehérbor, ami egy speciális érlelési folyamat során végül borostyán, vagy akár mély 

barna színűvé válhat.  

9.1.1 A sherry készítés módja  

Sokfajta sherry létezik, de először mind egy semleges, száraz, alacsony savtartalmú borként kezdi, 

amit a palomino szőlőfajtából készítenek. Alkohollal dúsítják a bort, mielőtt az un.solera rendszerbe 

kerülne, ami nem más, mint egy sajátosérlelési folyamat. 

A sherryket hagyományos hordókban érlelik, amik csak tárolják a bort,de nem adnak a borhoz 

cserzőanyagot vagy tölgyes jegyeket. Az érlelés a solera rendszer szerint történik. Ennek a lényege, 

hogyfolyamatosan fiatalabb és idősebb borokat házasítanak egymással, az érlelés függvényében. Ezzel 

az egyes sherry-s házakra jellemző évjárat házasításokat tudnak palackozni, mindíg megtartva a ház 

sajátságait. A sherry legtöbb aromája ebből az érlelésből fakad, a stílusuk közötti különbség pedig az 

érlelési periódus és annak körülményeiben keresendő.  

  

9.1.2 Sherry tipusok: 

A finoés a manzanillasherryk-nek halvány a színe, szárazak, közepes testűek, tipikusan 15% körüli 

alkoholtartalommal. A bort a solera érlelési folyamat során egy ’flor’-ként ismert élesztő réteg 

segítségével tartják frissen, ami a bor felszínén lebeg. Ez a flor réteg megvédi a bort a levegőtől, ami 

másként ízeit oxidálttá tenné. Az élesztő szokatlan, kenyérhéjas jegyekkel gazdagítja a bort, ami így 

friss citrus és mandula aromákkal is kiegészül. Palackozás után ezek a borok viszonylag gyorsan 

hanyatlanak, elvesztik frissességüket, így célszerű őket a piacra kerülést követően rövid időn belül – 

lehetőleg hűtve – elfogyasztani. A pale creamvalójában egy fiatal fino, amit koncentrált szőlőlével 

édesítenek. Az angol piac kedvence. 
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Az amontilladosherryfino vagy manzanilla felhasználásával készül. Magasabbra emelik az 

alkoholtartalmát (több mint 17%) ami így elpusztítja a flort, azaz a bor nem érlelődik tovább 

élesztőhártya alatt. Ezeknek a boroknak száraznak és enyhén oxidáltnak kell lenniük. Az amontilládo 

színe mélyebb, borostyán-szerű, diós aromával. Miután eltávolítják a solera-ból, az amontillado száraz 

bor marad. Néhány piacon bevált a palackozás előtti édesítése, minek eredménye néhány kommersz, 

félédes változat. 

Az olorososherryk-et az erjedés után szeszezik, egészen 18%-ra. Ilyen erősség mellett nem 

keletkezik flor, így az oxigén egész érlelés alatt érintkezik vele. Ezek a borok mélybarnák, testesek és 

alkoholtartalmuk magas. Az oxidáció miatt intenzív kenyérhéjas, diós, csonthéjas, valamint animális 

jegyek fedezhetők fel(pirított dió, kávé, hús) bennük.Az amontilladóhoz hasonlóan a solera 

rendszerből kikerülve ez is száraz, de ezt sokkal gyakrabban édesítik. Az édes változatot oloroso 

dulce-ként vagy cream sherry-ként láthatjuk viszont. 

A PX (Pedro Ximenez) intenzív, édes sherry, amit a napon aszalt Pedro Ximenez szőlőfajtából 

készítenek. A bor majdnem fekete, erőteljes aszalt gyümölcs aromákkal(füge, mazsola, szilva). 

Testesek nagyon magas a cukortartalmuk. Az önálló palackozás mellett édesítőként is használják a 

legjobb édes sherryk-hez. 

SHERRY SHERRY elelőőáállllííttááss
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9.2 PORTÓI 

A portói a portugál Duoro folyó felső szakaszán termelt szőlőből előállított édes, szeszezett bor. 

Habár létezik fehér portói is, a legtöbb mégis lilás, rubinos és barnás színű, függően az érlelés 

módjától. Tipikus változata azoknak az alkohollal dúsított boroknak, amelyeket az erjesztés közben 

állítanak le magas alkohol- és cukortartalmú szőlő vagy borpárlat hozzáadásával. Az erjedés leáll, de 

még marad ki nem erjedt cukor a murciban. 
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A portóit különböző szőlőfajták házasításábólkészítik. A helyi kékszőlő fajták, melyekből öt 

kötelezően használandó, áztatást és préselést követően elkezdik erjeszteni. Ekkor adják hozzá a 

magas alkohol és cukortartalmú adalékot, ami elpusztítja az élesztőgombákat, így az erjedés 

leáll.A kierjedt bor édes és magas alkoholtartalmú. A bort ezután nagy tölgyfahordóban érlelik a 

palackozás előtt, némelyiket akár 8 éven keresztül is. A szőlőt a Douro völgy portugál központi 

részén termesztik, a borkészítés is itt kezdődik. 
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A borok érlelésének azonban minden esetben Vila Nova de Gaia érlelő házaiban kell megtörténnie.  

Minőségi szelektálást követően kerülnek a hordók a megfelelő minőségi kategóriának megfelelő 

érlelőhelyre. 

9.2.1 Portói típusok: 

Ruby Port 

Az olcsó ruby portegy évjárat házasítás, ami általában kevesebb, mint 3 évig érlelődik a palackozás 

előtt. Ezek egyszerű, gyümölcsös borok, talán a legközelebb állnak az egyszerű, száraz 

vörösborokhoz. 

A reserve ruby port-hoz jobb minőségű alapbort használnak fel, így intenzívebb, komplexebb 

gyümölcs aromákkal rendelkezik. Az érlelés 5 évig is eltarthat,ami lágyabb és integráltabb alkoholt, 

valamint tannintartalmat jelent a palackozáskor.  

A LBV (Late Bottled Vintage) késői palackozású évjáratos portói hasonló a reserve ruby-hoz, de 

a borok egyetlen év szüretének terméséből készülnek. A legtöbbnek nincs szüksége a dekantálásra, de 

a traditional style LBV-ként címkézettek nem kapnak szűrést a palackozás előtt, így komolyüledéket 

képeznek. Emiatt tanácsos a dekantálásuk. Az összes bor alkalmas az azonnal fogyasztásra, amikor 

piacra kerül. Erőteljes a színük, piros és sötét bogyós gyümölcs aromávkat mutatnak (cseresznye, 

szilva, áfonya), gyakran édes-fűszeres jegyekkel kísérve(szerecsendió, bors). Édesek, magas az 

alkoholtartalmuk, kevés vagy nem igazán érezhető a tanninjuk és közepes vagy alacsony a 

savtartalmuk. 

Évjáratos portói 

Az évjáratos portói (Vintage Port) (a Single Quinta Vintage Port-ot is beleértve) nagyon 

hosszú életű bor. A szőlő, ami az alapanyag, a legjobb termőhelyekről származik és csak jó 
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évjáratokban palackozzák őket. Rövid tölgyfás érlelés után megszűrik, majd palackozzák őket. A ruby 

és a LBV portóiktól eltérően ezeknek kezdettől fogva magas a tannin tartalmuk, csakúgy mint 

alkoholtartalmuk, nagyon édesek, valamint nagyon intenzív a gyümölcsösségük. Bár lehet őket 

fiatalon is élvezni, a vintage port-ok nagyon sokat nyernek a palackos érlelésből. A fiatalon fűszeres, 

piros, sötét bogyós gyümölcsös aromák átalakulnak főzött gyümölcsös, animális és vegetális 

árnyalatokká(szilva, bőr, nedves avar, kávé). Ahogy öregszenek, sok üledékük képződik, így 

meghálálják a  dekantálást. 

Tawny port 

Az olcsó tawnyport-ok könnyebbek, mint a ruby-k, általában a ruby és a white házasításából 

születnek. A reserve tawny portlegalább 7 éves tölgyfás érlelés eredménye. Ez megtöri az intenzív 

gyümölcsös jegyeket és elősegíti az oxidatív aromák kialakulását(mogyoró, kávé, csokoládé, 

karamell). Az oxigén a borok színét is fakóvá teszi, ezért ezek a borok barnásak, nem pedig bíbor, 

rubin vagy gránátvörösek, mint a többi port. A legjobb ezek közül a tawny port with indication of age 

(kormegjelöléses) amit címkézhetnek 10, 20, 30 vagy több mint 40 évesnek is. A megállapított kor 

átlagot, nem pedig minimumot jelöl. Ezeket a borokat nem kell dekantálni, mert nem képződik üledék 

bennük. Fogyasztásuk a palackozáshoz közeli időpontban célszerű (ez a dátum címkén elől, vagy a 

hátsó címkén látható). Míg más portóikat szobahőmérsékleten szolgálnak fel, a tawny enyhén lehűtve 

a legjobb. 

Mindkét bortípusra egyaránt vonatkozik, hogy ezeknek a boroknak a valódi szépségét sajnos csak a 

legjobb minőségeknél lehet igazán felfedezni, ami nem tartozik az olcsó próbák közé. 
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10. BOROK ÉS ÉTELEK 

10.1  BOROK TÁROLÁSA ÉS FELSZOLGÁLÁSA 

A legtöbb bort ételek kísérőjének készítik és sok kialakult irányelv van arra vonatkozóan, hogyan 

lehet borokat és ételeket sikeresen társítani. Eredetileg a bor- stílusok úgy alakultak ki, hogy egy régió 

konyhaművészetét kiegészítsék, tehát ez ó kiindulópont arra nézve, hogy találjunk egy jó bor és 

ételpárosítást. Ma már közel sem ilyen egyszerű feladat, hiszen mind a borok, mind az egyes konyhák 

olyan összevisszaságban találhatók meg világszerte, ami egyértelműen megnehezíti a dolgunkat. Egy 

biztos: legyinteni a témára nem érdemes. A legjobb ételeket és a legszebb borokat is tönkre tudjuk 

tenni azzal, ha nem megfelelő párosításban kínáljuk őket. 

10.1.1 Alapvető szempontok 

Ahhoz hogy megtaláljuk a legjobb párosítást, mind a bor, mind pedig az étel alapvető összetevőit 

kell ismernünk. Az alapelv az, hogy célszerű egyensúlyba hozni, nehogy a bor vagy az étel elnyomja a 

másikat. A főbb tényezők, amiket figyelembe kell venni: 

− Az étel súlya/gazdagsága összhangban legyen a bor testességével. 

− Az étel és a bor ízének intenzitása szintén összhangban legyen. 

− Savak ízek mellé mindig magasabb savtartalmú borról gondoskodjunk. 

− Az édesebb borokat vagy édes, vagy kifejezetten sós fogásokkal párosítsuk. 

− Kerüljük el, hogy olajos vagy nagyon sós ételeket magas tannin tartalmú vörös borokkal 

kínáljunk. 

− Ugyanígy kerülendő a savas ízek és a tannin borok társítása is. 

Ezek az irányelvek segítenek elkerülni a bor és az étel összeütközését, vagy hogy az egyik 

elnyomja a másikat. Más szempontok abban segítenek, hogy olyan bor és ételpárosításokat találjunk, 

ahol a bor és az étel igazából egymást erősíti. 

− Szikárabb textúrájú húsokhoz válasszunk tanninos borokat. 

− Sós ételhez édes vagy magas savtartalmú bort válasszunk. 

− Zsíros vagy olajos ételeket magas savtartalmú borral párosítsunk. 

− Feleltessük meg, vagy állítsuk szembe az ételnek és a bornak az alapvető íz jellemzőit. 

10.2 A BOR ÉS AZ ÉTEL SÚLYA/GAZDAGSÁGA 

Az első és legfontosabb tényező, amit figyelembe kell venni, hogy az étel súlyát a boréhoz 

párosítsuk. A gazdag, nehéz, fűszeres ételekhez, pld. vadak, sült húsok, vörös húsból készült 

casserole-k, (összetett ízvilágú, általában zsírosabb zöldséges- húsos francia egy tál étel) testes borok 

illenek. Gyakran az erőteljes vörös bor a legjobb választás, bár a legfőbb szempont a bor testessége, 

nem pedig a színe, vagy az ízvilága. Sok ételhez gazdag, testes fehérbor jobb választás, mint egy 

könnyebb vörös bor. (Különösen ott élhetünk ezzel a lehetőséggel, ahol remek tokaji és somlói borok 

állnak rendelkezésünkre…) A könnyebb ételek, mint pld. egyszerű fehér hús, hal: jó kiegészítője egy 

finomabb, de könnyedebb, savakra épülő bor. Jóllehet, ebben az esetben általában fehérbort 

választanak, de a könnyű testű, alacsony tannin tartalmú vörös borok is jók lehetnek. (valpolicella, 

Beaujolais, kadarka.) 
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Mindig figyelembe kell venni a tányéron lévő szószt is. Egy gazdag, krémes mártáshoz 

megfelelően testes bort kell választani, ami kiegészíti a lágy, krémes, vajas textúrát is. 

10.3 A BOR ÉS AZ ÉTEL ÍZÉNEK INTENZITÁSA 

A testesség után a legfontosabb karakter, amit figyelembe kell vennünk az íz, és annak intenzitása. 

Az íz intenzitás hasonló a súlyossághoz, de nem ugyan az. Gondoljunk egy olyan ételre, ami súlyos, 

de ízben szegény, mondjuk a főtt burgonya vagy a főtt rizs; mindkettő nehéz ugyan, de ízben 

szegényes. A sor másik végén gondoljunk egy tányér nyers, vékonyan szeletelt paprikára; ez ízben 

gazdag, de súlya könnyű. A borok hasonlóak lehetnek. A rizlingből pl. könnyű, intenzív ízű bor 

készül, míg chardonnay-ból testes, nehéz borok, amik viszont ízben szegények lehetnek. A különösen 

fineszes borok és az erős ízekkel rendelkező ételek nem illenek össze.  

Érdemes figyelembe venni azt is, hogyan kézült az étel. Ha az étel nedvdús marad, kíméletes 

módszerrel készült, pl. párolták-, könnyedebb ízű bor illik hozzá, mint a sültekhez, amikhez testesebb, 

robusztusabb borok a jók, mivel az étel elkészítési módja fokozza ízének intenzitását. A lassan főzött 

étel, amit pároltak vagy dinszteltek, nehezebb ezért intenzívebb ízű bor illik hozzá, mert az étel ízeit az 

elkészítési mód fokozta.   

10.4 AZ ÉTELEK ÉS BOROK SAVASSÁGA 

 

Az ételekben levő savanyú ízek miatt a bort kevésbé érezzük savasnak és így kevésbé élénk, 

frissítő. Ezért az étel savasságához a bor savasságát kell párosítanunk. A savasságra ritkán gondolunk 

ételekkel kapcsolatban. A paradicsom, citrom, ananász és az ecet pedig mind sok savat tartalmaz. Az 

olasz vörösborok egyik jellegzetessége azok jelentősebb savtartalma. Ez azért van, mert az olasz 

konyhaművészetben uralkodóan saját alapanyagokat használnak – paradicsom, olíva olaj, és más savas 

összetevők, pl. citrom, balzsamecet – így ezek jól illenek a savas olasz borokhoz. 
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A vinaigrette egy másik jó példája annak, ami savassá tesz egy ételt. Amikor vinaigrette-t 

készítünk, az olajat azért használjuk, hogy csökkentse a savasság élességét. 

Olyan ételek, amelyekben a fanyar, savas ízek dominálnak, mint pld. a citrom, a lime, vagy az ecet, 

szinte kötelezően előírják a magasabb savtartalmú borok választását. Hazai viszonyaink között jó 

példa erre a káposztás fogások sokasága, melyek kitűnően párosíthatók savasabb somlói borokkal. 

10.5 ÉDES ÍZEK AZ ÉTELEKBEN ÉS BOROKBAN 

 

Az édes ízeknél nagyjából ugyanazt az elvet célszerű követni, amit már a savas ízteknél is láttunk. 

Nevezetesen a borunknak mindig valamivel édesebbnek kell lennie mint az adott fogás, akkor nem 

fogjuk úgy érezni, hogy a desszert – vagy más egyéb édes ízű étel – szinte elvette a cukrot, édes 

érzetet a borunkból. Az édes ételhez legjobban egy hasonlóan édes, vagy kissé édesebb bor illik; minél 

édesebb az étel, annál édesebb bort célszerű választani hozzá. A késői szüretelésű borok, főleg a 

botritiszesek és az édes muskotályos alapú borok ideálisak a különféle desszertekhez. Értelemszerűen 

itt is figyelembe kell venni azt, hogy mennyire savas esetleg a desszert, mert ha netán gyümölcsös 

alapú, vagy édesített túrót használtak az ízesítés során, akkor a cukor mellett a savakról is 

gondoskodnunk kell.  A tokaji édes borok például kitűnő egyensúlyuk révén szinte bármilyen 

kategóriában megállják a helyüket. Különösen szépek a mazsolás-citrusos ízekkel fűszerezett 

desszertek mellett.  

Ha édes íz nem desszertben, hanem húsétel kísérőjeként szerepel a tányéron – akkor is 

gondoskodnunk kell róla, hogy a borban – még ha az vörösbor is – legyen valami, ami a bor 

egyensúlyában a kerekítő tényezőket képviseli. Mivel a mi klímánkon édes vörösborok néhány ritka 

kivételtől eltekintve nem teremnek meg, a melegebb évjáratok, kevésbé tanninos, esetleg túlérett 

szőlőből készült borai jöhetnek számításba. 

10.6 SZIKÁRABB ÉTELEK ÉS TANNINOK 

A vörös borban levő tannin reakcióba lép a proteinnel. A sok proteint tartalmazó ételek, különösen 

a közel nyers vörös hús lágyabbá teszi a tannin érzetét a szájban. Ezért illenek jól a magas tannin 

tartalmú szőlőfajtákból, pl. cabernet sauvingon, syrah/shiraz készült borok a rostonsült húsokhoz, 

pörköltekhez és steakhez. 

A könnyű, gyümölcsös, alacsony tannin tartalmú vörös borok jól illenek a fehér húsokhoz, mert 

azokban kevés a protein és könnyebbek más húsoknál, pl. báránynál vagy borjúnál.   

10.7 SÓS HÚSOK ÉS ÉDES, VAGY MAGAS SAVTARTALMÚ BOROK 

A sós húsok ízét kiemeli egy kis édesség. Gondoljunk olyan klasszikus párosításokra, mint a 

prosciutto és a füge. Ugyanez működik a boroknál is. A Roquefort sajt és Sauternes, Tokaj vagy a 

portói és a Stilton híres házasítások. A sós ételeknek jót tesz egy kis savasság is. A kimondottan sós 

ízekhez, mint pl. olíva bogyó, osztriga vagy más kagylóféle a legjobban friss, száraz, könnyű fehér 
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borok illenek. Bár se nem édes, se nem túl savas, a Fino Sherry klasszikus kísérője az ezeknek az 

ízeknek. 

10.8 FŰSZERES, ÖSSZETETT ÉS CSÍPŐS ÍZEK 

Ma már a keletinek mondott, néha konfúz módon kissé össze is zagyvált konyhák (pakisztáni, 

indiai, különféle kínai kantonok konyhája, thai vagy éppen mexikói) nagyon gazdag fűszerezést 

használnak. Ételeik között a legtöbb egyszerre édes, savanyú, sós és csípős is. Ezek a nagyon komplex 

ízek csak olyan borokkal képesek jól harmonizálni, amelyek kellően összetettek, savasak és van 

bennük némi maradékcukor is. Ezért ajánlja a nemzetközi szakirodalom leginkább az elzászi félszáraz, 

félédes kategória borait de mi tudjuk: Tokajban ezeknél a boroknál néha még megfelelőbb példákat is 

találunk az ideális párosításra. .) A csípős fűszerek, pl. chili, csökkentik a borban levő édes érzetet, a 

száraz vörös bor pedig még összehúzóbbnak (adstringens) tűnhet utána – kerüljük tehát. 

10.9 ZSÍROS/OLAJOS ÉTELEK ÉS MAGAS SAVTARTALMÚ BOROK 

Kellően magas savtartalmú borok fantasztikusan illenek a gazdag, olajos ételekhez, mint pl. a 

pástétomokhoz. Például a sauterni típusú borok, de még inkább a tokaji édes borok jól illenek hízott 

liba- vagy kacsamájhoz. Itt a bor és az étel súlya azonos, de a borban levő savak is segítenek, hogy 

„áthatoljon” az étel zsírosságán. Ez szintén példa az édes bor és a zamatos, igazán gazdag étel 

társítására.  A friss, ropogós savú borok, mint pl. a riesling és a nem tölgyfahordós barbera jól illik a 

zsíros húsokhoz, mint pl. kacsa, liba. A zsírban sült ételekhez magas savtartalmú bort kell választani, 

mivel az étel elkészítési módja növeli annak zsírtartalmát. 

 

10.10 ALAP ÍZEK A BORBAN ÉS AZ ÉTELBEN    

Az étel íze néha kiegészíti, néha ellentétes a bor ízeivel. Az étel domináns íze gyakran a mártásban 

van. 

Füstölt ételekhez kellően karakteres bort kell választani, hogy kiegyenlítse a füstölés erejét. A kissé 

füstölt lazac klasszikus partnere a brut pezsgőnek; a füstölt húsok, mint pl. disznó számára előnyös a 

borban található némi maradék cukor, ami pl. megtalálható néhány német rieslingben; füstös, grillezett 

ízekhez tökéletesen illik az erős tölgyfahordós bor, mint pl. az ausztrál shiraz. Minél erősebben füstölt 

az étel, annál nagyobb lehet a bor tölgyfa hordós jellege. 

 

Ezek az útmutatók és javaslatok segítségével elkerülhető katasztrofális párosítások létrehozása, de 

figyelembe kell venni az egyéni ízlést is. A kísérletezés meglepő eredményeket adhat. 
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10.11 BORFELSZOLGÁLÁS 

Bort kínálni felelősség, épp úgy, mint maga a vendéglátás. Nem mindegy, milyen helyen, milyen 

alkalomból, összeállításban stb. kínálunk borokat. Egészen más a megfelelő sorrend kialakítása egy 

tematikus borkóstolón, mint egy baráti összejövetelen és egészen más alapelvek szerint alakítható ki 

egy profi kóstoló, netán verseny borsora. 

 

Néhány alapvető szabályt az eltérések ellenére célszerű betartani: 

− mindig fehérborral kezdjük a kóstolást és szárazzal; 

− a magasabb cukor- és/vagy alkoholtartalmú borok a sorban később következnek épp úgy, mint az 

idősebb tételek; 

− általában a legfiatalabb borok felől haladunk előre időben, de ezt a szabályt időnként át kell, hogy 

hágjuk! Pl. a nagyon koncentrált, érlelt borok palackjait akkor is célszerűbb hátrébb sorolni, ha 

netán évjáratban vannak idősebbek is a sorban; 

− túl hosszú sorokat nem célszerű összeállítani, ha borkóstoláshoz nem szokott társaságot kínálunk, 

a borok száma ne haladja meg a 10 mintát; 

− ha megoldható, állítsunk össze 3-4 mintából álló rövidebb sorokat (flight) a visszakóstolhatóság 

és összehasonlíthatóság kedvéért – ha kifejezetten tanulási célzattal kóstolunk, ez szinte 

elengedhetetlen; 

− íz és szénsavmentes víz, kiöntőkancsó, köpőcsésze mindig legyen az asztalon – de! a gyertya 

egyáltalán nem kívánatos, több gond van vele, mint amennyi hasznot hajt; 

− elengedhetetlen viszont a tiszta levegő és a fény. 

10.12 MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN VÉGZI MUNKÁJÁT A SOMMELIER ? 

 

Az éttermek borokkal, pezsgőkkel, digesztívekkel és szivarokkal  foglalkozó szakemberei a 

sommelier-k. Hivatásuk régi, a háború előtt Magyarországon is dolgoztak ebben a munkakörben, majd 

pedig a magyar sommelier képzés beindulása után, 1992-től számítható ennek a foglalkozásnak a 

reneszánsza. 

Sokak számára a sommelier munkája misztikus, pedig igazából talán a bártender után ő az, aki a 

legtöbb időt tudja a vendégnél tölteni, a legtöbbet tud a vendéggel beszélgetni, a legtöbb információt 

tudja adni. Szerepe egy kicsit így küldetésszerű is, hiszen a borászok és a borok felkent 

nagyköveteként tud felvilágosítást adni a borvidékekről, a szőlőfajtákról, a borkészítés 

technológiájáról, a borászról és az adott ételhez leginkább illő borról. 

A ma szakemberének komoly tapasztalattal és tudással kell rendelkeznie ahhoz, hogy az egyre 

felkészültebb és igényesebb vendég számára is tudjon hasznos információkkal szolgálni. Szolgálni, és 

nem kioktatni. Bármennyire nehéz is esetenként egy-egy tudálékos vendéget kezelni, a sommelier 

soha nem lehet fölényes, lekezelő vagy pökhendi. Lényegre törő, tömör, de a vendég kíváncsiságát 

felkeltőnek kell lennie annak a néhány mondatnak, amit az asztalnál elmond. Legjobb tudása – és a 

pince aktuális tartalma – szerint kell bort ajánlania, és eladnia.  
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10.13 PEZSGŐ FELSZOLGÁLÁSA 

A rendelés felvétele után tálcáról a vendégek terítékéhez visszük a pezsgőspoharakat 

A vendég asztala melletti kisegítő asztalra tesszük a pezsgőt a jéggel, sóval és vízzel töltött 

pezsgősvödörben, a kóstolós-poharat és egy csészealjat. 

A palackot kiemeljük a vödörből, megtöröljük és a  címkével a vendég felé tartva, bemutatjuk a 

megrendelőnek. Ha addig nem került szóba, el is mondjuk a nevét, termőhelyét és ha van, évjáratát. 

A palack nyakán lévő fóliát a fólia füle vagy kése segítségével körbetépjük / vágjuk, majd 

leemeljük. A fólia helye a sommelier kötényének vagy nadrágjának zsebében van, és nem a 

pezsgősvödörben vagy a kisegítő asztalon! Meglazítjuk a drótkengyelt és levesszük, vagy a dugóval 

együtt távolítjuk el. Közben bal hüvelykujjunkkal végig leszorítva tartjuk a dugót. A dugó 

eltávolításához logikusan nem a dugót, hanem a palackot csavarjuk mindig az óramutató járásával 

megegyező irányban, 45 fokos szögben tartva azt. 

A dugót a teljes kicsúszás előtt lefelé feszítjük, hogy a dugó és az üveg nyaka között keletkező 

résen a felesleges széndioxid halk szisszenéssel eltávozhasson, anélkül, hogy pukkanjon. A pukkanás, 

hacsak a vendég és az alkalom nem követeli meg, kifejezett szakmai hiba. (A dugó kirepülése pedig 

veszélyes is.) 

A dugót ellenőrizzük, ha nem találunk hibát, a csészealjra tesszük.A pezsgőspalack száját meg kell 

törölnünk a felszolgáló kendővel. 

A pezsgőből kóstolónyi mennyiséget töltünk a kóstolós pohárba, először a pezsgőt megszagoljuk, 

majd meg is kóstoljuk. (A kóstolás nem kötelező, hiszen az illat sok mindent elárul arról, nem volt-e 

hibás a dugó. Ha igen komoly értéket képviselő tételről van szó, különösen aggályos lehet a kóstolás, 

inkább ne kockáztassunk.)  

 A dugót a csészealjon a megrendelő elé tesszük. 

 A pezsgőből kóstolónyi mennyiséget töltünk a megrendelő poharába és megkóstoltatjuk. 

 A megrendelő beleegyezése után a megfelelő sorrendben töltünk, legvégén a megrendelőnek. A 

pezsgőt úgy kell tölteni, hogy az ne fusson ki a pohárból, és a pohár maximum 2/3 részéig legyen 

töltve. 

Ha maradt még a palackban pezsgő, azt visszatesszük a hűtővödörbe, a csészealjat  a dugóval pedig 

a kisegítő asztalra. Az eszközöket az asztalhoz és az asztaltól csak tálcán szabad vinni! 

(Sommelier versenyre készülők számára ajánlatos a pezsgőtöltés gyakorlása, komoly pontokat 

érhet ugyanis, ha egy adott palacknyi mennyiséget pontosan egyenlő arányban kell szétosztani, 

mondjuk 8 vagy 14 vendég között…) 

 

10.14 NÉHÁNY SZÓ A DEKANTÁLÁSRÓL 

A sommelier munkájának legelegánsabb, és a bor szempontjából legfontosabb mozzanata, amikor a 

vörösbort levegőztetés vagy az üledékről letöltés miatt dekantálja, azaz óvatosan egy üveg karafba 

áttölti. 

Sajnos ma még kevés olyan vendéglátóhely van Magyarországon, ahol esetleg előző napi 

bejelentkezés alapján az esti vacsorához időben dekantálják a borokat. Komoly vörösboroknál 

általában az 1-2 órás levegőztetés nem elegendő, de ugyanez érvényes ásványos talajról származó (pl. 

Somló, Tokaj, Burgundia, Loire) hordóban érlelt fehérborokra is. 
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Sokan tévedésben vannak a dekantálás idejét illetően. Nem feltétlenül a legöregebb tételeknek van 

szükségük levegőztetésre, sőt. Bizonyos érettség fölött – és ezt általában nem kizárólag a bor kora, 

vagy évjárata, hanem az a tény határozza meg, hogy a bor maga mennyit érintkezhetett levegővel – a 

levegő inkább árt, semmint használna. Ha a palack bontásakor azt érezzük, hogy a borunk teljesen jó 

állapotban van, nem kíván levegőt, akkor abban az esetben se öntsük át más edénybe, ha a kora 

egyébként azt indokolná. Az egyes palackok között lényeges eltérés mutatkozhat akár a tárolás 

függvényében is! 

Nagy tanningyűjtő fajták esetében (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, nebbiolo, 

sangiovese, tannat, syrah, malbec stb.) a termőhelytől függően akár 18-20 óra levegőztetést is 

adhatunk a bornak. 

10.14.1 A dekantálás menete 

A dekantálandó bort borkosárban hozzuk az asztalhoz, ugyanezen a tálcán hozzuk a karafot, 

gyertyát gyertyatartóban, kóstoló-poharat, csészealjat. 

A bort a kosárban bemutatjuk a megrendelőnek, a bort nagyon óvatosan mozgatva, különösen ha 

idősebb, várhatóan sok üledéket tartalmazó borról van szó. A bort szóban is bemutatjuk, közöljük a 

termőhelyet, a szőlőfajtát, a borászat vagy a borász nevét és az évjáratot. 

A gyertyát gyufával meggyújtjuk  – öngyújtó használata szakmai hiba – a gyufa lángját pedig a 

vendégtől elfordulva gyors mozdulattal oltjuk el. 

A borosüveg kapszuláját a gallér alatt késsel körbe vágjuk, vagy teljesen eltávolítjuk, eközben nem 

szabad a palackot forgatni. Az egészben levett kapszulát dekantálás után elegánsan vissza lehet 

helyezni az üveg szájára. 

Felszolgáló kendővel megtöröljük a palack száját és a dugó tetejét. 

A dugót kihúzzuk, eközben sem szabad a palackot forgatni.  A dugót sérülésmenetesen, egyben 

kell eltávolítani. 

A kihúzott dugót ellenőrizzük, nincs-e hibája, zavaró illata, illetve meggyőződünk arról, hogy a 

dugó állapota a bor korának megfelelő-e és árulkodik-e a megfelelő tárolásról. 

A dugót csészealjon a megrendelő elé tesszük. 

A palack száját belülről és kívülről is megtöröljük. 

A kosárban lévő borból kóstolónyi mennyiséget töltünk a kóstoló-pohárba, ezt a karafba öntjük és a 

karafot kiöblítjük. A bort visszaöntjük a kóstoló-pohárba, és 

megkóstoljuk.  

A bort óvatosan kivesszük a kosárból, abban a helyzetben tartva, ahogyan a kosárban volt és lassan, 

de határozottan és cseppmentesen töltjük át a karaffba, a palack nyakát a gyertya áteső fényénél tartva, 

hogy azonnal észrevegyük, amikor az üledék is megindulna. 

A karafból a megrendelőnek kóstolónyi mennyiséget töltünk. A megrendelő beleegyezése után a 

megfelelő sorrendben töltünk, a legvégén a megrendelőnek. A poharakat méretüktől függően csak 1/5 

– 1/3 részig töltjük, mindenkinek azonos mennyiséget.  

A gyertyát eloltjuk (de nem fújjuk), legjobb, ha a gyufával a kanócot egy pillanatra a megolvadt 

viaszba nyomjuk, majd a kanócot ismét egyenesre igazítjuk. 

A vendég elől a dugót elvesszük, a kisegítő asztalt letakarítjuk, ha van erre a célra szolgáló kis 

lánccal összefogott két tűnk, ezeket a dugó két végébe szúrjuk, és a láncnál fogva a palack nyakára 

akasztjuk. 

Az eszközöket az asztalhoz és az asztaltól csak tálcán vihetjük. 

10.15 BORTÁROLÁS 

Ha a borokat nem megfelelően tároljuk, akkor a bor öregedése sokkal gyorsabban bekövetkezhet, 

mint optimális körülmények között. 

Azért, hogy ezt elkerüljük, a következőket kell betartani: 

− Hosszú távú tárolás esetében a legfontosabb a viszonylag állandó, alacsony hőmérséklet, 

leginkább 10 és 15°C között, lehetőleg alacsony hőingadozás mellett. Sem az extrém hideg sem a 

meleg nem tesz jót a bor kiegyensúlyozott érésének. Hűtőszekrényben sem célszerű tárolni a 

borokat, mert a dugó megkeményedhet, így a palack nyaka és a dugó között „liftezhet” a bor, ha 

felmelegszik. Ennek szinte egyenes következménye a dugósság kialakulása. 
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− Ha a palackot fektetve tároljuk, ez folyamatosan lehetővé teszi a dugó nedvesen tartását. Ha a 

dugó kiszárad, a bort elérheti a levegő, ami oxidációhoz vezet. 

− Erős fénytől is óvni kell palackjainkat. A természetes és mesterséges fény egyaránt felmelegíti a 

bort, ami lapossá és fáradttá válik. A mesterséges fény hatására nem kívánatos ízek fejlődhetnek 

a borokban. Üzleti kínálatban célszerű hetente cserélni a palackokat azokon a helyeken, ahol fény 

érheti őket. 

− Tartsuk a borokat vibrációmentes helyen, hogy zavartalan legyen fejlődésük. Nem véletlen, hogy 

az éveken (vagy akár évtizedeken) keresztül háborítatlanul egy helyben pihenő palackok érése a 

legszebb, ezek a tételek kereskedelmi forgalomba került társaiknál akár több évvel is hosszabb 

életgörbét írhatnak le. 

10.16 KÍNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLETEK 

Borfajta Példa az adott borra Szervírozási hőfok 

Közepes/telt, hordóban érlelt 

fehérborok 

Tokaj, Somló, egri hordós érlelésű 

borok, vulkáni talajon termett, erősen 

ásványos borok  

Enyhén hűtve: 12 °C 

Könnyű, közepes testű fehér 

borok 

Reduktív eljárással készült, könnyebb 

fehérborok a Kárpát-medence magasabb 

mésztartalmú tájairól, a Balatontól délre 

eső területekről 

Behűtve: 10°C 

Édes borok  Könnyebb természetes édes borok, 

alacsonyabb savtartalommal 

Jól behűtve: 6-8 °C 

Tokaji édes borok A cukortartalom függvényében, nagyobb 

űrtartalmú pohárban, jobban behűtve 

Enyhén behűtve: 10 – 12 °C 

Pezsgők és habzóborok champagne, pezsgők, habzóborok Jól behűtve  6-8°C 

Könnyű vörös borok  Északi borvidékekről, magasabb 

mésztartalmú termőhelyekről (Sopron, 

Pannonhalma, Ászár-Neszmély, Etyek, 

Mátra, Eger) 

Enyhén behűtve: 12°C 

Közepes/testes vörösborok Szekszárd, Villány, Eger, Dél-Balaton 

érlelhetőbb borai 

Szobahőmérsékleten: 17–

18°C  

Vegyük figyelembe, hogy a túlhűtés elfedheti a fehér borok ízét.  

Gondoljunk arra is, hogy az átlagos szobahőmérséklet az évszakok változásával, a fűtéssel vagy 

légkondicionálással együtt szintén változik. Ha a vörös borokat túlhűtjük, vékonynak és nyersnek 

fognak tűnni. A melegítésnek legkíméletesebb módja, ha a pohár kelyhét alulról tartva a tenyerünkben 

langyosítjuk. 

Ha magasabb alkoholtartalmú bort szolgálunk fel, erősebb hűtéssel kellemesebbé tehetjük a bor 

egyensúly-érzetét. 

10.17 POHARAK 

Rengeteg különféle formájú és méretű pohár áll rendelkezésre ahhoz, hogy a különféle borok 

tulajdonságait kiemelve tudjuk a borokat kínálni. A megfelelő pohár használata fokozza a 

borélvezetet.  

− A vörösbort legjobb, ha nagyobb méretű pohárban kínáljuk. Ez lehetővé teszi, hogy a bor nagy 

felszínen érintkezzen a levegővel, ami az aromák és ízek kibontakozását eredményezi (illatgyűjtő 

zóna). 

− A fehér- és rozéborok közepes méretű poharak után kiáltanak, mert ezekben összegyűlnek a 

friss és gyümölcsös karaktert adó illatok és felemelkednek a pohár felső részéhez. 

− A pezsgők legjobb szervírozási módja az ún. pezsgős flőte (keskeny, hosszúkás pohár). Ez a 

forma elősegíti a gyöngyözés kifejlődését (ennek következtében az aromákét is), így azok 

nagyobb tömegű boron hatolnak keresztül, mielőtt a pohár tetejénél a felszínre törnének. Ez az 
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oka annak, hogy a régi, csészealj alakú poharak tökéletesen alkalmatlanok a pezsgő élvezetes 

fogyasztására, ugyanis a buborékok túl gyorsan elillannak. 

− Édes borok: a tokaji édes borokat nem szabad kicsi pohárból kóstolni (ezt a méretet és formát 

legfeljebb erősített borokhoz használjuk), ugyanis ezeknek a boroknak a koncentrációja nem 

érvényesül, ha nem kapnak elég levegőt. A cukortartalomtól függően nyugodtan adjunk ezekhez 

a borokhoz legalább 0,5 l űrtartalmú kelyheket. Az esetleges hordós érlelésből származó zavaró 

aromákat kellemesebbé tehetjük, hogy a burgundi formájú kelyhet használjuk. 

 

A poharak tisztaságának fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanis a legcsekélyebb 

szennyeződés is tönkre teheti a bor ízét. A mosogatógépből kivett tiszta poharakat is ellenőrizni kell, 

hogy biztosak legyünk abban, hogy nem maradt mosogatószer- vagy só maradvány a pohárban. 

Pezsgők esetében ilyenkor a gyöngyözést sokkal hamarabb elveszíthetjük. A poharak törölgetését 

sajnos nem lehet megúszni. 

 

 

 

10.18 …ÉS EGY KIS PROTOKOLL 

Számunkra a borkínálás az információk nyújtásával kezdődik. Ezt legjobb a menükártya részévé 

tenni. Herendi porcelán mellé nem lehet a legízlésesebb prospektust sem letenni, csak az étel és italsor 

kerülhet a terítékhez. Az információ legyen rövid, tárgyilagos és mentes a közhelyektől. Ha a 

vendéglátóink tudnák, Európa hány helyén hangoztatják: borunk a királyok bora, a borok királya… 

nem próbálnának oly gyakran élni ezzel a közhellyel.  

Ezután gondolkodjunk el a borokról. Döntő, hogy hány vendéget várunk. Egy több száz fős, 

nagykövetségen vagy garden party keretében adott fogadáson, stílustalan drága óborokat kínálni, ezt 

csak tapasztalatlan újgazdagok teszik. No meg aztán az anyagi szempontok is szerepet játszhatnak. A 

nehéz (és drága) óborok nem is segítik az ismerkedést, társalgást. Erre a célra kiváló fehér és rozé 

boraink vannak, amelyek egyben szomjoltók is. A fenti kívánalmaknak legjobban a pezsgő felel meg. 

Pezsgő, de csak száraz. Jó tudni, hogy a könnyű, illatos borok (muskotályok, tramini) is igen kedveltek 

száraz változatban! Végül egy gyümölcsös, nem túl testes vörösbor azért szerepeljen a kínálatunkban 

még délelőtti fogadásokon is. Ha csak állófogadást adunk, akkor is célszerű a kínált borokat egy listán 

ízlésesen kifüggeszteni vagy display asztalt állítani nagyon rövid jellemzéssel. („Leányka, fiatal, 

könnyű száraz bor” – „Chardonnay, érlelt, száraz bor” etc.) 
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Az eddig elmondottak a nagy létszámú állófogadásokra vonatkoznak, ahol többnyire különféle 

falatkák, szendvicsek kerülnek kínálásra. Ha büfé rendszerben meleg ételeket is kínálunk, a fent vázolt 

borkínálat akkor is elegendő. A borok száma nem kell, hogy meghaladja az három-négy bort.   

Fontos: a tányér mellett szorongatott pohár biztos gátja a borélvezetnek. Annál szebb, ha mód van 

magunk körül tányér(ok) mellett két-három poharat is elhelyezni. 

Az ültetett ebédek és vacsorák esetén természetesen ezek a gondok fel sem merülnek. Itt is aktuális 

viszont a kérdés: elfogadható-e ugyanolyan típusú pohárba két hasonló jellegű bort tölteni. (pl. két 

száraz fehér bort)? – Mi a kompromisszumok híve vagyunk. Ez az állásfoglalás nem vonatkozik a 

szigorúan protokolláris keretek között zajló kormány és államfői étkezésekre, ahol finom ételekre 

feltétlen, de igazi gasztronómiai örömökre nem számíthatunk. Az érkezés időtartama a szigorú napi 

program miatt behatárolt, a tányérokon kívül a poharakat is hamar eltüntetik az asztalról.  

Ha az étkezés ideje nem kötött, egy vendégnek miért ne lenne „joga” egy kóstolt borból újra kérni. 

Az igazán ritka jó hely, ahol a nagyobb létszámú (harminc fő feletti) étkezésnél a bor újra behozására 

felkért pincér egyidejűleg megfelelő tiszta poharat is hoz. Nem szentségtörés tehát királyleányka után 

ugyanabba a pohárba fiatal chardonnay-t tölteni. A helyi adottságok miatt sokszor csak a pezsgős, 

fehérboros, vörösboros és desszert boros poharak 1-1 darabját teszik a terítékbe. Ez már elég is lehet. 

Ismételjük különösen szigorú „udvari” protokoll esetén minden bor új pohárba kerül. Viszont itt is 

megoszlanak a vélemények: kitöltve, tálcán érkezzen a bor, vagy az asztalom töltsék ki. Utóbbi 

esetben a borral való ismerkedés a palack vizuális rögzítésével is történik, nem csak a menükártya 

segítségével, ami előny. 

Ezen ceremoniális problémák netán mondvacsináltnak tűnhetnek. Viszont ez még csekélység 

ahhoz, amikor az alkoholos italoktól hivatalból tartózkodó vendégek színesítik a szerviz feladatok 

képét. Ezeknek taglalására könyvünk nem vállalkozhat. Az iránya azon országok protokoll kódexe, 

ahol a szeszes italok fogyasztása deklaráltan nem kívánatos  

Bor szempontból is külön „műfaj” a legfeljebb 24 fős, „rezidenciális” fogadások esete. A 

nagykövetségen vagy egy szálloda különtermében a 30-40 teríték elképzelhető. A nagyköveti 

rezidencián a 6 - 24 fő közötti vendéglétszám az ami gyakori. Ennek borkínálatával külön kell 

foglalkoznunk. Elöljáróban leszögezendő: Egy szokásos űrtartalmú (0,75 l) palackbor legfeljebb 12 

pohárba tölthető ki úgy, hogy a visszamaradó üledékre (jelenléte nem zárja ki a kínálást!) is 

gondolunk. Így tehát 1 vagy 2 palackos kínálásra kell berendezkedni. Az éttermekben elvárt „szemünk 

előtti” felbontás itt nem kerül szóba. A dugóíz miatt helyettesítendő palack már jóval korábban 

felismerésre kerül, azaz a borok át kell essenek egy előkóstoláson. A nehéz vörösöket dekantáljuk, a 

többibe lazán visszatesszük a kihúzott dugót, de csak annak eredeti állásában – és felszolgálásig hűtve 

tároljuk. Nagyon helyes, ha az est során kínálásra kerülő borok egy-egy palackját egy dispaly - 

asztalon közszemlére tesszük.  

Ilyen alkalmakkor a boros pincék (klímaszekrények) legféltettebb kincsei szoktak előkerülni. Nem 

ütközik semmilyen írott vagy íratlan szabályba, ha a borokat maga a házigazda, vagy egy erre 

alkalmas felszolgáló röviden méltatja. A szó „méltatja” azt jelzi, hogy nem egyszerűen a fajta, évjárat, 

termőhely kerül ismertetésre, de a termelőnek is kell egy mondatot szentelni. Ilyen étkezések tempója 

lassú, ami azt is jelenti, hogy egy bor visszakérésére mindig számítani lehet.  

Az előkelő étkezések természetesen nem csak életüket a diplomáciában élők számára jelentenek 

mindennapi feladatot. Bármely más üzleti, baráti, stb. ünneplő társaság számára adódnak a fent 

vázoltakhoz hasonló előfeltételek illetve elvárások. A leírt tanácsok szinte változtatás nélkül 

alkalmazatók. A nagy éttermekben, szállodákban adott fogadások a kellően jártas személyzet révén 

leveszik a fentebb vázolt gondokat a vendéglátó válláról.  

A menüsor megrendelésekor hazai borainkra feltétlen gondoljunk. A magukra adó éttermek nem 

anyagi szempontjaikat helyezik első helyre, hanem – ha saját készletükből ez nem oldható meg – 

befogadják a hozott borokat. Éljünk a lehetőséggel, hogy hazánk borainak nagy minőségét 

bizonyíthassuk. 
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Ezek után nézzük át a borok változatait, stílusait – de semmiképp nem a fajtákat magukat csupán. 

Egyben ismerkedjünk meg azokkal a poharakkal, amelyekből – főleg ha van vendégeink között 

ismert bor-ínyenc – az adott bor a legnagyobb élvezetet nyújtja, azaz kiváló tulajdonságai 

maradéktalanul érvényesülnek. 
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11. FÜGGELÉK 

11.1 A BORKÓSTOLÁSNÁL HASZNÁLT ALAPFOGALMAK 

Alkohol: a cukroknak enzimek segítségével lezajló átalakulásából származik. Az alkohol 13 

térfogatszázalék (v/v%) felett már édes érzetet kelt vagy azt fokozza. Egyben ellensúlyozza a savas 

ízhatást is. Néhány érték: 10% alatt gyenge az alkoholtartalom. 11,5% tekinthető átlagosnak – 

elsősorban fehérborokra vonatkozóan –, vörösboroknál az átlagérték fél százalékkal magasabb. 12,5% 

felett magas alkoholtartalomról beszélünk. 15% körül van az alkoholtartalom felső határa, amelyet 

csak különleges feltételek mellett lehet (természetes erjedésnél) meghaladni. 

Animális illat: főleg vörösborokban felfedezhető nehéz illatjelleg, amely az idősebb borok sajátja. 

Emlékeztethet élő és feldolgozott bőrre, szőrmeárura, tejtermékre és más állati eredetű anyagra. Ide 

sorolható növényi eredete ellenére a fokhagymára és szarvasgombára emlékeztető illat is. 

Aromatika: a bor ízvilágában mindannak az összefoglaló neve, ami kívül esik a bor minden 

esetben jelen levő alkotórészeinek (a sav/kerekség viszonyban emlegetett) csoportján. Az aromatika 

része a gyümölcsösség, a talajíz, a kesernyésség stb., egyszóval mindaz, ami a bor dekorációját adja – 

de nem befolyásolja az alapvető értékmérők rendszerét, az egyensúlyt. Fel kell hívni a figyelmet arra, 

hogy az aroma szó eredeti jelentésével az aromatika csak átvitt értelemben mutat rokonságot. 

Barrique érlelés: az új, kis hordókban való érlelés megfelelője. Ilyenkor a bor érlelése (esetleg 

már erjesztése is) új vagy legfeljebb egyszer-kétszer használt, kb. 225 literes tölgyfa hordókban 

történik. A boron érződik a fa és a hordó kiégetésének íze. Csak zamatgazdag, testes borok alkalmasak 

újhordós érlelésre. A barrique valójában a Bordeaux környékén elterjedt hordó eredet elnevezése. 

Biológiai savbomlás: almasav baktérium hatására való bomlása tejsavvá és szén-dioxiddá. A bor 

ízének szelídüléséhez vezet, ami sok esetben kívánatos folyamat. Elsősorban a vörösboroknál ajánlatos 

levezetni, de bizonyos fehérboroknál is előnyös.  

Cserzőanyag: vörösborok fontos alkotóeleme. Fő fajtája a tannin. A száj teljes belső felületén kelti 

az összehúzás érzetét. Ízként fanyarnak, túl sok tannin jelenléte esetén keserűnek jellemezhetjük. 

Hatásának idegen szóval adstringencia a neve. 

Csúcs – fejlődési csúcs: az az állapot, amelyben a bor már teljesen érett a fogyasztásra, és minden 

lehetséges érzékszervi értékét élvezhetjük. A csúcs magassága is fontos – ez volna a bor értékmérője, 

csak nincs mértékegysége. Szoktak viszont a csúcsidőszak alakjáról beszélni. A sokáig élvezetes bor 

értékeit egy grafikonon ábrázolva a csúcs vízszintes vonalszakasszá, platóvá alakul. A gyakorlatban ez 

(például nagy vörösboroknál) éveket, évtizedeket is jelenthet. A csúcs után a bor lassú vagy gyors 

hanyatlásnak indul, elsősorban frissességét veszti el, és egészében nem olyan élvezetes már. Legvégül 

a bor ízeiben „szétesik”. 

Cuvée: ejtsd: küvé, a házasítással rokon értelmi szó. 

Dűlő válogatás: (dűlő-szelektált bor). Csak egy meghatározott fekvésből, egyetlen dűlőből 

származó bor. (Egy dűlő nagysága 1 ha-tól 100 ha-ig változhat.)  

Édesség: a bornak csak szimbolikusan értelmezhető tulajdonsága. Ugyanis ha a borok egyensúlyát 

vizsgáljuk, még a teljesen száraz borban is (amikor a must minden cukrát elforrta) felfedezhetünk 

úgynevezett extraktédességet. A cukor, az alkohol és az említett extraktanyagokból származó édesség 

képezi a savak ellenpólusát az ízegyensúlyban. Ezt nevezzük kerekségnek. A cukorédesség érzete a 

szájban nem olyan tartós, mint az extraktanyagok kiváltotta édes érzet.  

Egyensúly: ezen fehérborokban a savak és az édes érzetet adó íz komponensek (cukor, alkohol, 

glicerin), valamint a vörösborokban még a harmadik tényezőként jelen levő tannin jó arányait értjük. 

A kiegyensúlyozott bort nem pontos, de általánosan használt kifejezéssel harmonikusnak nevezzük. A 

harmónia azonban valójában az ízek harmóniája, az egyensúly pedig a sav-édesség-tannin megfelelő 

aránya. Ez utóbbi hármat ki kell ragadni az ízek közül, és egymáshoz való viszonyukat külön kell 

tárgyalni. 

Érzetek: az ízek (édes-sós-keserű-savanyú) mellett érezhető a hőfok, a fanyarság, a csípősség stb., 

melyeket érzetnek nevezünk. 

Extrakt (vonadékanyag): a bor szárazanyag-tartalma, amely mérhető cukorral vagy cukor nélkül. 

Összbenyomás tekintetében ez a bor fontos jellemzője. A magas extrakttartalmú borokat (ezeket 

nevezzük testesnek), általában teltség és ízgazdagság jellemzi. Természetesen találkozhatunk olyan 
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borral, melynek például 30 g/liter (magasnak mondható) az extraktja, de ez ízleléskor nem feltétlenül 

tűnik fel. 

Fajtaíz: a bort adó szőlőfajtára jellemző, többnyire növényi vagy gyümölcsös, ritkán ásványi 

jellegű íz. 

Fenolos érettség: bár a vörösborokban található polifenolok között a színt adó antocianinok 

jelentősége is nagy, az íz-alakításban a legfontosabbak a tanninok. Ha a szőlőt nem teljes érésben 

szüretelték, aminek következtében a borban a tanninok túl erős összehúzó hatást keltenek, akkor 

beszélünk a fenolos érettség hiányáról. Ez általában keserűbe hajló tanninízzel is párosul. 

Gyümölcsös fázis: a nagy vörösborok életének korai szakasza. Ebben a gyümölcsösség a taninnal 

egyenlő súlyú íz-hatást ad. A borok meggyőzőek, sőt vonzók, de a végleges megítélésre ekkor még 

nincs lehetőség. A gyümölcsös ízek hordozói labilis vegyületek. Fennmaradásuk több tényezőtől függ. 

Ezzel szemben stabilnak mondható tulajdonság az egyensúly, az extraktédesség és a tannin érettsége.  

Házasítás: két vagy több bor okszerű kiválasztása, majd összekeverése a jobb egyensúly elérése 

céljából. A házasítás akkor eredményes, ha a borok kedvező tulajdonságai összegeződnek, a 

hátrányosak pedig csökkennek. 

Hosszúság: a bor lenyelését követő észlelés időbeliségére utal. Csak a pozitív hatások meglétét 

értékeljük hosszúságként (negatív példával megvilágítva: ha a bor azért marad meg tartósan a 

szánkban, mert rettenetesen húzós savai mellett szinte nincs is más, ezt nem tekintjük a bor pozitív 

tulajdonságának). 

Illat: a bor szaglás útján megismerhető egyik tulajdonsága (amely gyakran felfedi az esetleges 

borhibákat is). Egészséges, jól kezelt borok esetén az illat kifejezhető valamilyen hasonlattal (például 

hársfavirág). A megnevezett anyaghoz azonban a bor nem hasonlít, csak emlékeztet rá. A jóindulatú, 

újabb keletű  „illatolás” kifejezés használata mind nyelvileg, mind borszakmailag téves és kerülendő! 

Iskolázás: a borok kezelése a szőlő feldolgozástól a fogyasztásig, különös tekintettel az érlelési 

módra. 

Ízek: a borok ízleléssel vizsgált tulajdonságai. Vannak friss, üde, gyümölcsös vagy nehéz, érett 

ízek (például aszalt gyümölcs). A bor íze és annak változásai főképp a bor korával, érésével és 

hanyatlásával függenek össze. A fehérborok íz-komponensei például gyakran fehér húsú gyümölcsök 

(például körte, őszibarack, banán), a vörösborok a piros bogyós gyümölcsök (például cseresznye, 

málna) ízeit idézik. 

Ízharmónia: a bornak a sav-édesség-tannin egyensúlyi viszonyain túlmutató érzékszervi 

tulajdonsága. Pontos meghatározása igen nehéz. Negatív példával viszont jól érzékeltethető, milyen a 

nem harmonikus bor (például illata többet ígér, mint amennyit ízben nyújtani tud). Vagy a hanyatló 

óborok (többnyire vörös óborok) megmentésére alkalmazott eljárás: a borhoz fiatalabb évjáratú bor 

keverése. Ilyenkor egyszerre vannak jelen fiatalos és érett íz-jegyek – ettől elvész a bor íz-harmóniája. 

Íz-környezet: a szájban aktuálisan jelen lévő íz-világ. A megértéshez tisztázni kell, milyen típusú 

ingerek érték az utóbbi időben (percek/órák?) az érzékelő szerveket. A szájnál maradva: csak azonos 

íz-irányba mutató ingereknél lehetséges a finom megkülönböztetés. Például a finom és biztonságos 

differenciálás csak közel azonos puttonyszámú aszúk között lehetséges. Itt máris elvetendő az a 

versenyeken alkalmazott gyakorlat, ahol egy bizottság fehéret-vöröset, édeset egyaránt kóstol. Ez 

versenyeken egyre ritkább, de bemutatókon még gyakori. Ekkor esély sincs finom 

megkülönböztetésekre. Az íz-környezet akkor is fennáll és hat, amikor szubjektív okokból már nem 

érezzük az utoljára megjelent ízt. (Például csípőset ettem, ez az érzet, mondjuk, tíz perc után 

megszűnik, de az ízlelőbimbók még nem regenerálódtak. Az ízkörnyezet ekkor is a csípős érzetre 

épül.) 

Karamellizált ízek (pörkölés jellegű ízek): ilyen gyakran előfordul a borokban. Érzékeny kóstolók 

fehérborokban is észreveszik őket; vörösborokban gyakoribbak és feltűnőbbek. Leginkább a szemes 

kávé illatát vagy a nyers, de pörkölt kávészem ízét idézik. Ez származhat a barrique (esetleg nagyobb) 

hordók készítésekor szokásos égetéstől, a cefreáztatás vagy a palackérlelés folyamatából. A kifejezés 

német megfelelője a „Röstaromen”. A fogalom magyarra nagyon nehezen ültethető át, de nélküle nem 

tudunk bizonyos borokat leírni. (Ilyen íz érzékelhető például az Oremus Pincészet 1972-es 

hatputtonyos aszújában.) 

Kerek: az a bor, amely kiegyenlített, kellemes, sima érzetet ad, fogyasztásra ösztönző, ízképe 

harmonikus. 
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Komplexitás (összetettség): a bornak az a bonyolult tulajdonsága, melyből adódóan kóstolása 

közben, időben is elkülönülve, új és újabb íz-jegyeket fedezünk fel. Ehhez időre és lassan 

bekövetkező, kismértékű hőmérséklet-emelkedésre van szükség. 

Koncentráció: a testesség szinonimája, bár ez még ebben a megfogalmazásban nem képezi 

közmegegyezés tárgyát. Ha azonban meggondoljuk, mit érzünk testesnek mondott bor kóstolása 

közben, illetve mit várunk el egy testes bortól, akkor a magasabb (>12,5 v/v%) alkohol mellett 

szárazanyag-tartalmat értünk. Ennek meglétekor fogalmilag és érzékszervileg egyaránt megérkeztünk 

a koncentrált borhoz . 

Lecsengés: a korty lenyelése idején szánkban tapasztalható, lassan halványuló benyomások (ízek 

és érzetek) összessége. Ennek keretein belül ismerjük meg a bor struktúráját és utóízét. Az utóbbinál 

fontos annak intenzitása és hossza. Az utóízt illatérzés is kísérheti.  

Mineralitás: ásványi jelleg. Az őskőzeten (például kristályos pala), illetve vulkáni talajon termett 

borok sajátsága. A bor mind illatban, mind ízben picit fanyarnak, „mattnak” tűnik. Ezt a szokatlan 

hasonlatot a gipszhez, krétához, meszeléshez, vakolathoz, sárhoz fűződő emlékeink, illetve 

gondolattársításaink segítenek megérteni. Sokszor tűnik az ilyen bor sósnak – de itt ne a konyhasóra 

gondoljunk, hanem a valamikor véletlenül szánkba került homok, zeolitos gyógyszer, sós fogkrém 

ízére. 

NLH Noble Late Harvest: a késői szüretelésű, nemes penészes édes bor nemzetközi megjelölése. 

Az ilyen borok készítése Hegyalján egyre jobban terjed. A nemzetközi piacokon keresettek, azonban 

kevesen tudják, hogy Tokaj e tekintetben is rendkívüli, az aszúval felérő minőségeket képes nyújtani. 

Növényi (vegetális) illatnak a virágra és gyümölcsre nem emlékeztető, de növényi eredetű illatot 

(például levél, szár, fű stb. illatát) nevezzük. 

Oxidatív bor: levegő jelenlétében érlelt bor (például az aszú és a sherry). A levegő vagy a hordó 

fájának pórusain, vagy a szándékosan nyitva hagyott dugónyíláson hatol be. E bortípusban kevesebb 

eredeti gyümölcsösséget találunk, mint a reduktív borokban. Élettartamuk általában hosszabb, mint a 

reduktív boroké. 

Palackbuké: a palackba töltött bor érlelése során kialakult összetett illat. 

Potenciál: a bor fejlődési képessége. Ez abban az értelemben jelent értéket a bor számára, hogy az 

egy (nehezen definiálható) minőségi szinten felszálló vagy leszálló irányban van jelen. A potenciál 

egyik jó indikátora a levegőállóság.  

Reduktív bor: a levegő kizárásával érlelt bor. Ilyenek a szőlő gyors (hűtött) feldolgozásával 

készített, üdeséget és a gyümölcs illatát, ízét megtartó borok. Ezek legjobban a légmentesen záródó 

acéltartályokban készíthetők.  

Savérzet: a borok savai mennyiségük és minőségük szerint hatnak ízlelőszerveinkre. Ebben az 

értelemben intenzív savérzetet nemcsak sok sav kelthet, hanem bizonyos savak kisebb mennyisége is. 

Például az almasav éles, húzós, a tejsav lágy érzetet kelt. 

Savhangsúly, savtúlsúly: a bor egyensúlyában a savasság irányába való kisebb, illetve nagyobb 

mértékű eltérés.  

Savtartalom (nem áll egyenes arányban a savérzettel). Alacsony savtartalomról beszélünk, ha a 

literenkénti (titrálható) savtartalom 5 gramm alatt van, átlagosnak mondható fehérboroknál a 6 gramm 

körüli érték, a 7 gramm literenként már magas savtartalomnak számít. A vörösborok átlag 10%-kal 

kevesebb savat tartalmaznak, mint a fehérek. Jó tudni, hogy a tokaji aszúk 9–12 gramm körüli 

savtartalma sem kellemetlen!  

Struktúra: a bornak a szájban „tapintással” érezhető tulajdonságaiból adódó érzet, valamint arról 

adott összefoglaló vélemény. Beszélünk bársonyos, selymes, sima, érdes és durva struktúráról. 

Színárnyalat: a bor színének a színképben meghatározható helye, a gyakorlatban egy hasonlat, amely 

értelmezi a színt. Például a sárga lehet szalmasárga, aranysárga, borostyánsárga stb. 

Szinergizmus: a fogalom szó szerinti fordításban együtthatást jelent. Kóstolási gyakorlatunkban a 

borok egy bizonyos jellegét (például maszkulin vagy feminin, fiatalos vagy idős, érett jelleget) segítő, 

kidomborító, érvényesítő hatás. 

Legegyszerűbb példa erre a vörös borok világában a savak és a cserzőanyagok esete. Egyikük 

részleges hiánya kompenzálható a másik arányos növelésével. Az ausztrál vörösborok klimatikus 

okokból fennálló, köztudottan alacsony savtartalma újhordók csersavával, hozzáadott tanninnal 

kompenzálható. A fehérboroknál az almasav-bontás eredményeként létrejövő lágy struktúra a hordótól 

kapott tanninnal egészül ki szerencsés módon.  



 104 

A következő, gyakran megtalálható, szinergián alapuló íz-páros az édesség és az alkohol. 

Gyakorlati példa: egy félszáraz bort magas alkoholtartalom esetén félédesnek érzünk.  

Színintenzitás: az árnyalattal megadott szín erősségét (halvány, sötét stb.) jelzi. 

Talaj-íz (sok esetben = mineralitás): egy adott táj minden borában meglévő jellegzetes íz, amely a 

termőtalaj sajátos ásványianyag-tartalmától függ. Csak bizonyos koncentráció fölött érezhető a 

borokban. 

Tannin: a borban előforduló cserzőanyagok legfontosabbja. Számottevő mennyiségben a 

vörösborokban található. A száj teljes felületén kelti az összehúzottság érzetét. Enyhe esetben 

fanyarságként, extrém esetben keserű íznek ismerjük fel. A vörösbor kiegyensúlyozottságában a tannin 

mennyisége játszik szerepet, az íz-harmóniában pedig érettsége. 

Templomablak jelenség: a bor „koronája”. A pohárban megmozgatott bor először vékony rétegben a 

pohár falához tapad, majd vékony csíkokban, íveket képezve lecsorog. Többek szerint gótikus 

ablaksorokra emlékeztető nyomot hagy. 

Utóíz: a lecsengés része, annak során tapasztalhatjuk. Ez a bor lenyelése után a szájban megmaradó 

íz, melyet egy „késői” illatérzés is kísérhet. Tartóssága fontos értékmérő. 


