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1. BEVEZETÉS 

A XXI. század elején nem egyszerű dolog naprakész és meglehetősen összefoglaló jellegű 

jegyzetet letenni bármely felsőoktatás intézmény hallgatói elé. Ennek oka leginkább abban a végtelen 

gyors átalakulásban keresendő, ami szinte reménytelenné teszi egy-egy nyomtatásban megjelenő 

kézikönyv, lexikon papíralapon történő kiadását. Ha összehasonlítjuk a húsz évvel ezelőtti 

„borvilágot” mindazzal, amit ma a térképek, weboldalak vagy éppen az egyre növekvő számú 

borbárok, klubok kínálnak – bizony az az érzésünk, valahol félúton elakadt a szemlélő. Olyan államok 

kerültek bele ezalatt a húsz év alatt a bor világába –Új-Zéland,  Uruguay, Kína, India, Kanada – 

amelyekkel ezelőtt egyáltalán nem számolhattunk. A fejlődés – bizonyos tekintetben némi 

visszafejlődés is érezhető– megállíthatatlan, és valljuk be, sokszor követhetetlen is. 

Mit adhatunk akkor mégis útravalóul azok számára, akik most kezdenek ismerkedni a borok 

izgatóan gazdag és változatos világával? Megközelítési módot, stílusokat, annak a képességét, hogy az 

egyes termőterületek borait a maguk összességében és mégis a világ borainak raszterében tudja majd 

elhelyezni. Megpróbáljuk úgy összefoglalni a leglényegesebb bortermő területek természeti és 

civilizációs adottságait, hogy azok ismeretében – ismerve a szőlő jellemző tulajdonságait is – akár 

kiterjesztve lehessen következtetéseket levonni egy-egy régió borstílusára, érlelhetőségére, értékére és 

a világban betöltött, vagy éppen lehetséges betölthető szerepére vonatkozóan. 

Jó kalandozást! 

Mészáros Gabriella 

2012. június 
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2. FRANCIAORSZÁG 

Az ország területe: 547.030 km2 (a tengeren túli területek nélkül)  

Szőlővel beültetett terület: kb. 730 ezer ha (a cognac-i és armagnac-i  

területek nélkül)  

Bortermelés: fehérbor: 18.311.538 hl  

vörös-és rozébor: 24.494.802 hl  

(forrás: INAO, France, 2008)  
 

 
 

2.1 A FRANCIA SZABÁLYOZÁS 

Összevetve más bortermelő országokat, Franciaországban igen korán kialakult valamiféle minőségi 

osztályozás, legalábbis a borvidékek némelyikén. A XIX. sz. közepén Európát 

megtámadófiloxéravészt követő káoszban szükség volt egységes, országos szabályozásra, s így 

született meg – a híres terroirok, a „cru”-k termelőinek nyomására – 1935-ben az appellation d’origine 

controlée (AC vagy AOC), azaz, a meghatározott termőhelyről származó ellenőrzött minőségi borok 

rendszere.  

A II. világháborúig a Comité National des Appellations d’Origine volt az engedélyezőés 

nyilvántartó szervezet, amelynek szerepét a háború után az Institut National des Appellations 

d’Origine (INAO) vette át. A szervezet mai neve Institut National de l’Origine et de la Qualité.  

 

Fontos tudni, hogy 2009. augusztus 1-jétől életbe lépett az Európai Unióúj bortörvénye. Bár a 

francia szabályozás képezték keretét az 1963-ban elfogadott korábbi közösségi rendelkezéseknek, a 
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most bevezetett szabályok miatt az összes EU tagállamban –így Franciaországban is - a tisztánlátás 

érdekébenúj, vagy bizonyos értelemben új terminus technicusokkal kell megismerkedni. Persze, nem 

meglepő, hogy a legújabb közösségi rendelkezések alapját is a francia szabályozás képezte.  

A borokra és az alkoholos italokra érvényes AOC rendszer mellett, annak pandanjaként 1992-ben, 

a Franciaországból és a Benelux államokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari  

– természetes vagy feldolgozott – termékekre bevezették az AOP = appellation d’origine protégée, 

azaz az oltalom alatt álló eredetmegjelölésű termékek kategóriáját. Talán nem meglepő, hogy 

Franciaországban ma már mintegy 45 sajtféle viselheti az AOP logót. De találhatunk vajat, marha- és 

csirkehúst, mézet is ilyen logóval. Ezeknél, éppúgy, mint a boroknál, meghatározó jelentőségű a 

termőhely, tehát az eredetmegjelölése.  

Ugyanekkor hozták létre IGP = indication géographique protégée, azaz az oltalom alatt álló 

földrajzi jelzésű termékek kategóriáját is. A tájjellegű termékeket sorolták ide, s körük – természetesen 

– lényegesen szélesebb volt, mint az AOP termékeké.  

Fenti két kategória gyökeret vert az EU mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeire vonatkozó 

szabályozásában, és végül is alapját képezte az új EU bortörvénynek is.  

2.2 A FRANCIA BOROK HIERARCHIÁJA:  

Annak érdekében, hogy a francia borok könnyebben megtalálják helyüket az európai és a világ 

borkereskedelmében, a külföldiek számára érthetőbb legyen a címkék tartalma, 2009. augusztus 1-

jétől fokozatosan, 2011. december 31-ig bezárólag bevezették az Európában egységes terminológiát.  

Ugyanakkor ezzel a szabályozással a francia bor elvesztette privilegizált helyzetét, hiszen „egy” 

lett a sok-sok mezőgazdasági és élelmiszertermék közül… 

Az új szabályozás szerint a borpiramis három szegmensből épül fel. A borpiramis egyes szeletei – 

elvben – minőségi szintet is jelölnek, hiszen minél inkább behatárolhatóés minél szűkebb területről, 

megnevezhető termelőtől származik a termék, annál szigorúbb előírások vonatkoznak a szőlő-és 

bortermelésre. Az AOC-előírások betartása nyűg sok termelő számára, ezért egyesek, főleg kísérletező 

kedvű borászok – egyébként elsőrendű– boraikat a kisebb kötöttséggel járó tájbor (ma IGP) 

kategóriában forgalmazzák (angolul: declassify). A jól értesült vevők pedig készek egy-egy esetben az 

AOC-boroknál magasabb árat is megadni ezekért a termékekért.  

2.2.1 Asztali bor – vin de table  

A ma még asztaliként emlegetett bor egyszerűen „bor”, illetve az adott esetben „francia bor” lesz, 

hivatalosan pedig „vin sans IG – indication géographique” azaz földrajzi jelzés nélküli bor (FN). Ez a 

borféleség található a minőségi piramis alján. Korábban ez adta a francia bortermelés zömét, de mára a 

minőségi borok termelése teszi ki az összes bortermelés csaknem felét.  

„Asztali” bort bárhol elő lehet állítani az országban és a szőlőfajtára vonatkozóan sincs korlátozás, 

bár a mustcukrozás (chaptalisation) itt is tilos. Nincs maximalizálva a hozam, de a 100 hl/ha feletti 

termés meghatározott hányadát le kell párolni. Minél nagyobb a túltermelés, annál kevesebbet ér a 

lepárlandó bor literje. Ezt azért vezették be, hogy a jobb minőség elérése érdekében a termelőket 

alacsonyabb hozamra és finomabb szőlőfajták telepítésére ösztönözzék. Ez a rendelkezés pozitív 

hatásának jelei már mutatkoznak. Asztali bor esetében a palackon nem szabad feltüntetni sem a 

termőrégiót, sem a szőlőfajtát. Az árképzés alapja elsősorban az alkoholtartalom. A korábbiaktól 

eltérően, a címkén az évjáratot fel lehet tüntetni, amennyiben a szőlő legalább 85%-ban az adott 

évjáratból származik.  

2.2.2 Tájbor - vin de pays  

2009. augusztus 1-jéig az asztali borokhoz tartozott a piramis következő foka, a vin de pays is. Az 

új szabályozás szerint e borok hivatalos neve ezentúl IGP, azaz indication géographique protégée lesz  

Bár a termelőknek megvan a lehetőségük, hogy megtartsák a vin de pays elnevezést a címkéken, de 

a 2009-es évjárattól kezdődően feltüntethetik mindkét elnevezést – az IGP-t akár teljes, akár rövidített 

formában – is. Az IGP borok címkéin a termelő feltüntetheti a szőlőfajtát és az évjáratot, ha a bor 

85%-ban az adott fajtából, illetve évjáratból származik. Házasított bor esetén minden olyan szőlőfajtát 
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fel lehet tüntetni a palackon, amely legalább 20%-ban fellelhető a házasításban, de csak akkor, ha a 

bor 100%-a a megnevezett fajtákból kerül ki.  

A francia tájboroknak három szintjét különböztetjük meg. Az első a hat főbb, megyehatárokon 

átívelő, ún. regionális („Grande Zone”) tájbor. Ezek a következők: a Vin de Pays d’Oc, amely  

messze a legfontosabb, és Languedoc valamint Roussillon egész területére kiterjed; a Vins de Pays 

des Comtés Rhodaniens, ami az Alpok és a Rhône völgyének ültetvényein készült borok neve (a 

„rhodanien” a Rhône szóból képzett melléknév); a Vin de Pays du Val de Loire főleg a Loire és 

mellékfolyói mentén elterülő szőlőskertek borai és a Vin de Pays du Comté Tolosan, ami Délnyugat-

Franciaország termőhelyeinek borait fedi le. Ez a terület határos a bordeaux-i vidék tájborával a Vin 

de Pays de l’Atlantique-kal.  

Létezik egy hatodik is, a Vin de Pays de la porte de Méditerranée, amely Marseille-től az olasz 

határig és Korzikától északon az Ardeche folyóig alkot egy 10 megyét átfogó régiót.  

A második, az 52 megyei vins de pays, mint pl. a Vin de Pays des Pyrenées-Orientales (vendöpéji 

dépiréné oriantál). Elzász, Champagne, Cote d’Or, Beaujolais és Bordeaux jó minőségű termőhelyei 

nem tartozhatnak e kategóriába, bár ez a szabály még változhat.  

A harmadik szintet pedig a 93 „Petite Zone”, különböző méretű borvidéki, borvidéki körzeti stb. 

vin de pays alkotja.  

2.2.3 Appellation d’Origine Controlée 

(AC vagy AOC – meghatározott termőhelyről származó minőségi bor), illetve Appellation 

d’Origine Protégée (AOP – oltalom alatt álló eredetmegjelölésű bor – OEM). 

 

Mivel ez a borkategória is része az új európai bortörvénynek, a francia AOC vagy AC elnevezés 

fokozatosan megszűnik és átveszi a helyét az Európában egységes AOP (hivatalos dokumentumokban, 

de neves borszakírók cikkeiben is ma már AOC/AOP megjelölést találunk. A francia hatóságok az 

AOC borokat felterjesztik az EU megfelelő szerveihez, hogy azok elnyerjék az AOP minősítést. Ha itt 

valamelyik termék elbukik, törlik az AOC nyilvántartásból is. Ugyanakkor, a szőlészetre és 

borkészítésre vonatkozó egyes szabályok enyhébbek lesznek a korábbinál: engedélyezett lesz például 

az öntözés és a tölgyfachips használata is.  

Az AOC a legmagasabb szint, amit egy francia bor elérhet. Ámbár a követelmények vidékről 

vidékre jelentős különbségeket mutathatnak, az alábbi kritériumok mindenütt részei a szabályozásnak:  

− A termőterület - ezek határa a termőtalaj összetételétől függ.  

− A nagyobb AOC esetében egy vidéken belül több talajtípust is találhatunk.  

− Engedélyezett szőlőfajták -az elvek szerint a rendelkezésekben szereplő fajták „szentként tisztelik 

a helyi, fennállóés bevett szokásokat”.  

− Szőlőművelési eljárások – ideértjük a sor- és tőketávolságot (térállás), a metszési módokat és a 

műtrágya használatát is.  

− Az engedélyezett hektáronkénti maximális hozam.  

− Az érlelést is magában foglaló borászati eljárások, a készíthető termékek listája, leírása.  

− A must cukrozása nélkül elérendő minimális alkoholtartalom.  

 

A legtöbb régión belül a védett eredetű borok, „appellációk” földrajzi alapokon nyugvó jól bevált 

hierarchiáját találhatjuk. Minél szűkebb, pontosabb a földrajzi megjelölés, annál magasabb 

kategóriával állunk szemben, és annál szigorúbbak a szabályok. Arra is lehetőség van, hogy egy adott 

bort alacsonyabb minőségi kategóriában hozzanak forgalomba. Ezért aztán néhány borvidéken az 

egyes ültetvények többféle besorolású AOC kategóriában is termelhetnek bort.  

Néhány borvidéken vagy annak egyes körzeteiben lehetőség van egy  

magasabb minőségi kategória, a „supérieur” megjelölésre is, ilyen pl. a Mâcon Supérieur, a 

Bordeaux Supérieur. Ezeknek a boroknak az alkoholtartalma fél-, vagy egy százalékkal magasabb a 

többihez képest. A szabályozás rendkívül szigorú, és a megfelelő ellenőrzés is biztosított.  
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2.3 BORDEAUX ÉS DÉL NYUGAT FRANCIAORSZÁG 

Bordeaux városa a rómaiak uralma alatt is fontos szerepet töltött be, a középkorban pedig – 

Libourne-nal a Dordogne folyón – borkereskedelmi központtá vált. Az itt termelt borok közül sok –

Bergerac, Cahors, Madiran - csak mostanában kezdi visszanyerni azt a hírnevet, aminek a 

középkorban örvendett. Csak a XVIII. század elején kezdték ezeket a manapság „Bordeaux-i”-ként 

közismert borokat Angliába szállítani, gyakran csempészáruként Írországon, Skócián és a Csatorna-

szigeteken keresztül. Akkoriban Új Francia Claret-ként hívták őket. Még abban az időben bizonyos 

chateau-k elkezdtek önálló hírnevet szerezni maguknak: és egy világos hierarchikus rendszer kezdett 

kirajzolódni a birtokok között, főleg - a jelenleg igen kiszipolyozott - Médoc térségén belül.  

Sok szempontból Bordeaux válságban van, mivel a piacon polarizáció alakult ki. A neves chateau-

k, melyek borai világhírnek örvendenek, el tudják adni termékeiket minden különösebb nehézség 

nélkül, bár az ár amiért ezeket értékesíteni tudják, évről évre változhat. Ezek a borok a totális piacnak 

csak igen kis hányadát teszik ki, így nagyon sok eladásra váró bor marad. Sok kereskedő úgy érzi, 

hogy a jövő a márkáké, de csak kevésnek van elegendő forrása ahhoz, hogy a világpiacon versenyre 

keljen. 

 

További nehézség az is, hogy a bordeaux-i boroknak érlelésre van szükségük ahhoz, hogy legjobb 

formájukat megmutathassák. Nincs meg rögtön bennük az a behízelgő gyümölcsösség, ami az újvilági 

riválisaikra annyira jellemző. Kevés fogyasztónak van türelme és módja, hogy évekig tárolja borait, 

amíg végre készen állnak a fogyasztásra. Sajnos a legtöbb termelőés kereskedő szintén nem óhajtja 

komplikálni az életét a gondos tárolás nehézségeivel, vagy csak nem tudja finanszírozni a vásárlás és 

eladás közti hosszú időszakot. 

2.3.1 A Chateau fogalma 

Sok bordeaux-i ültetvény neve egy speciális földdarabhoz, helyszínhez kötődik és így vált 

közismertté, éppen úgy, mint Burgundiában. Viszont itt sokkal tipikusabb az egy tulajdonban lévő 

birtokokhoz csatolt elnevezés. Ezeket nevezzük chateau-nak. Az évek során a birtok mérete az 

ültetvények vásárlásából vagy eladásából következően változhat. Például az igen híres pomeroli 

Chateau Pétrus 1969 óta kétszeresére növekedett. Így egy chateau neve inkább márka, mint speciális 

4
5´30N 

4
5N 

4
4´30N 

4
4´30N 

4
5N 

4
5´30N 

Bordea
ux AC 

É 

 0        10      
20 Km 0             

B
OURG 

B
LAYE 

FR
ONSAC PO

MEROL 

ST. 
EMILION 

L
ibourne 

C O 
G N A C 

MON
TRAVEL 

PECHA
RMANT 

ROSETTE 

B
ergerac 

MONBA
ZILLAC 

BER
GERAC 

BER
GERAC 

M
EDOC 

ST. 
ESTEPHE 

PAUI
LLAC ST. JULIEN 

LISTRA
C 

HAUT-
MEDOC 

MOU
LIS MARG

AUX 

CO
TES 

DE DURAS 

COTES 
DU  

MARM
ANDAIS 

BOR
DEAUX 

PE
SSAC- 

LE
OGNAN 

SAU
TERNES 

C
ERONS B

ARSAC 

G
RAVES 

PREMIERES-
COTES- 

   DE-
BORDEAUX 

CA
DILLAC 

L
OUPIAC STE-CROIX- 

                   
DU-MONT 

E
NTRE- 

  
DEUX- 

    
MERS 

G
ironde 

 

R. 
Dordogne 

R. 
Garonne 



 15 

termőhely megjelölés. Bordeaux ültetvényeiben több,mint 3000 különálló chateau elnevezést tartanak 

számon, bár mostanáig ezek közül csak nagyon kevés jelent meg a címkéken. Amik megjelentek, azok 

leginkább a régóta fennálló, nagy hírnévre szert tett nevek közül kerültek ki. A többit a bordeaux-i 

kereskedők saját címkéjük alatt házasították.  

2.3.2 Éghajlat 

Bordeaux a 45. szélességi fokon fekszik. Az érési időszakban sok a napsütéses órák száma, de ezt 

az óceáni klíma mérsékli. Ez azt jelenti, hogy a fagy nem probléma, bár időnként okozhat súlyos 

károkat, amint azt az 1956-os és 1991-es áprilisi példa is mutatja. A páratartalom magas, nemcsak a 

tenger közelsége miatt, hanem mert fontosabb folyók is végigfutnak ezen a vidéken. Ez elősegíti a 

nemesés a szürke rothadást is, ez pedig a vörösborok esetében különösen nagy probléma. Az Atlanti 

óceán felől érkező erős szeleket a fenyőerdők, a sziklás partvidék és a homokdűnék részben felfogják. 

Mérsékelt zóna lévén, az évjáratok Bordeaux-ban évről évre nagymértékben változnak. Az évjáratok 

közötti alapos ismeretek elsajátítása nagyon lényeges, mert a leggondosabb szőlőválogatás és 

hordókiválasztássem tudja minden esetben kiegyenlíteni az évjárat nehézségeiből adódó problémákat. 

A bordeaux-i szőlőfajták –cabernet sauvignon, cabernet francés merlot - erőteljes tannintartalma 

jelenti a probléma fő forrását, hiszen nem tökéletes és kiegyensúlyozott érés esetén a bor még hosszas 

érlelést követően is vegetális maradhat. 

2.3.3 Talaj és domborzat 

A folyók partján a talaj gazdag, hordalékos. A legjobb szőlőültetvények a jó vízelvezető képességű 

kavicsos, murvás talajon fekszenek, ahol a márgás altalajt kvarc és kova kavicsok borítják.  

 

 

Ez főleg a Bordeaux-tól északra fekvő Haut-Médoc falvainak és Graves-nak a sajátossága. Saint-

Emilion egyes részein a kavicsos réteg alatt mészkő található. A domboldali ültetvény Bordeaux-ban 

viszonylag ritka. Ahol mégis előfordul, ott a talaj mészköves, agyagos. 
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2.3.4 Szőlőfajták 

Az összes bordeaux-i vörös és a fehéreknek a nagy része is szőlőfajták házasításának eredménye. 

Ez nem egy történelmi baleset. A változatos klímák és az időjárás végtelen sok színe, ami egy év alatt 

lejátszódik, teszi a bordeaux-i bortermelést olyan kiszámíthatatlanná. A különböző szőlőfajták 

különbözőképpen reagálnak az időjárásra. A vastaghéjú fajták jobban ellenállnak a rothadásnak, más 

típusok később érnek. Van, ami előbb virágzik, létezik olyan, ami jobban tűri a fagyot és a nedves 

talajt, és így tovább. Ha összekeverik az telepített fajtákat, kevésbé lesznek az időjárás rabjai és így a 

kedvezőtlenebb környezeti tényezők mellett is megnő a jó bor készítésének az esélye.  

Az AC szabályozás alatt 14 szőlőfajta engedélyezett, de valójában csak nem több mint 5 kékszőlő 

fajtát, valamint három fehéret használnak. 

A cabernet sauvignon-ra széles körben úgy tekintenek, mint Bordeaux klasszikus kékszőlőjére, 

annak ellenére, hogy most a merlot ültetvények területe nagyobb. Médoc – ami a szűkebb hazája is - 

legszebb házasított borainak a háromnegyedében megtalálható. A terület egészét tekintve a 

kékszőlőültetvényeknek csak a 29%-át teszi ki. Csak mérsékelt a hozama, de minőségi, tanninos 

borokat ad. Ha teljesen be tud érni, aromája leginkább a feketeribizlire emlékeztet. Mivel nehezen 

érik, néha nagyon durva, vegetális jegyekkel teli borok készülhetnek belőle, ami csak merlot 

hozzáadásával lágyítható. 

A cabernet francfőleg Saint Emilion-ban, kisebb mennyiségben Médoc-ban és Graves-ban terem. 

Hozama nagyobb a cabernet sauvignonénál, de a bor teste kisebb és kevésbékoplex. Íze 

gyógynövényes, földes, bora valamivel gyorsabban érik. Mindkét cabernet a jól-kiszáradt, meleg, 

kavicsos talajokat kedveli. A cebernet frabnc kevesebb meleggel is beéri, mint a sauvignon. 

A közepes hozamúmerlot–ból olyan bort készíthetnek, ami testes, mérséklet tannin tartalmúés 

szintén korábban megérik, mint a cabernet sauvignon. Ez utóbbihoz adva lágyítja, gazdagítja azt és 

egy kis testet is adhozzá. Ez a szőlő különösen fontos Saint-Emilion-ban és Pomerol-ban, ahol az 

ottani mészkő talaj a javára válik. Magában, talán nem annyira karakteres, hacsak nem túl alacsony a 

terméshozam. Még a világklasszis merlot-kat termelő birtokoknál is adnak a borhoz egy 

kevéscabernet-t, hogy a hiányzó gyümölcsaromákat, színt és tannint pótolják. A legszebb borok ezen a 

területen a merlot-cabertnet franc házasításának eredmén yeként születnek. 

A malbec-et általában korai fogyasztásra szánt vörösborok alapjául választják, mint például a 

Bourg és a Blaye. Különösen szenved a coulure-től. Fontossága nem mérvadóés hanyatlik is.A petit 

verdotcsak nagyon meleg években tud rendesen beérni, de akkor egy nagyon mély színű, tanninos bort 

ad, ami sokáig érik. Házasításokban csak elenyésző mennyiségben található, főleg tannin és szín-potló, 

azonkívül, hogy kellemes, egzotikus, fűszeres aromákat is kölcsönöz. (After eight mentolos 

csokoládé.) Az eredeti bordeaux-i összeállításból a carmenére az, amelyik mára szinte teljesen 

kikopott a borvidékről, Chilében annál nagyobb a kelete. A mai „klasszikus”-nak nevezett bordeaux 

blend – CS, CF, ME – csak a XVIII. sz. vége óta található meg a borvidéken ebben az összeállításban, 

addig a ma már csak kis mennyiségben megtalálható malbec, petit verdot, carmenére öszeállítás 

jelentette Bordeuax borait.  

A sémillona legnagyobb területen ültetett bordeaux-i fehérszőlőés mivel vékony héja különösen 

érzékeny a nemes rothadásra, főleg édes bort készítenek belőle.  

A sauvignon blancborai kifejezetten vegetális, füves és bodzás jegyeket mutatnak. Bordeux-ban 

egyre több az önálló, száraz sauvignon blanc, ami rácáfol a sztereotípiára, hogy ezen a vidéken csak 

házasított bor létezik. Ha viszont házasítják, akkor magas savtartalma felrázza a bágyadt sémillon-t Ez 

különösen igaz a nagy édes fehérborokra. 

A muscadelleboraiban a muscat szőlő aromája a kiemelkedő,éppen ezért csak csekély 

mennyiségűösszetevőként szolgál az édes borokhoz. 

2.3.5 Szőlőművelés 

Bordeaux ültetvényeibenáltalában magas a tőkeszám, az alacsony kordonok használata szinte 

kötelező, hogy a földről visszaverődő hőmennyiség a tőkék hasznosuljon. A legjobb chateau-k 

tőkéinek átlagéletkora viszonylag magas (30-40 év). 
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Médoc-ban a gépi szüret az elterjedtebb, kivéve egypár magasan fekvőültetvényt. Ennél kevesebb a 

költség és rugalmasabb a szüreti időbeosztás, főleg, ha rossz idő fenyeget. A legszebb édes boroknál 

elengedhetetlen a kézi szüret, ahol minden fürtöt egyénileg válogatnakés a sorokon számtalanszor 

végigjárnak egy szüret alkalmával. 

2.4 BOR KÉSZÍTÉS 

A vörösbor készítése Bordeaux-ban már klasszikusnak számít és sok más vidék is ennek a 

modellnek az alapján dolgozik. Ennek ellenére árak és minőségek széles skáláját találjuk meg a 

bordeaux-i hierarchián belül melyek híven tükrözik a különbözőmódszereket, ahogy a gazdák a 

feladatukhoz állnak. A legjobb claret-ek (a bordeaux-i vörösborok kedvelt angol összefoglaló neve) a 

világ legdrágább borai között vannak, így a csúcstermelők megengedhetik, hogy többet költsenek a 

bor előállítására, mint egyéb, jelentéktelenebb gazdaságok. Jobb helyzetben vannak ahhoz is, hogy 

ragaszkodjanak az alacsony hozamhoz annak érdekében, hogy jobb legyen a szőlő minősége. 

2.4.1 A szőlők válogatása 

Ha feltesszük, hogy nincsenek abnormális időjárási feltételek, melyek átírnák az egyes 

munkafolyamatokra vonatkozó időtervet, az elsőlépés a házasításhoz használt szőlőfajták arányának 

kialakítása a borban. Ha korai eladásra és fogyasztásra szánt bort készítenénk, akkor a merlot nagyobb 

aránya felé hajlik a mérleg. Ha azonban az a szándék, hogy egy hosszan eltartható, hosszúérlelést 

kívánó bort készítsenek, akkor a kis hozamúcabernet-nek kell dominálnia. A következő lépés a 

szőlőválogatása. Ideális esetben ennek is megvannak a szakaszai. Az első a zöldszüret(vendange vert), 

hogy korlátozzák a termést és biztosítsák, hogy a lombozatáltal termelt cukor kevesebbfürtben 

koncentrálódik majd. Szüretkor csak a legérettebb és legegészségesebb fürtöket vágják le. Végül 

történik válogatás a présházban is, ahol a szőlő egy vagy két válogató asztalon is keresztül megy. 

Minden egyes szakasz többletköltséget jelent. 

2.4.2 Erjesztés 

A présházban, ha a bort hosszúérlelésre szánják, néha kocsányt is adnak szőlőhöz az erjesztőkádba, 

hogy növeljék a kinyerhetőtannin mennyiségét. Ez a szüret minőségétől is függ, manapság már nem 

olyan gyakori. A gazdák többsége az egész termést bogyózza. Bordeaux-ban a hagyományos 

erjesztőkád tölgyből készül. Ezt mostanában egyre inkább rozsdamentes acéltartályokkal vagy 

betonkádakkal helyettesítik. A szőlőfajtákat külön kezelik. 

2.4.3 Házasítás és érlelés  

A csúcsminőségű bordeaux-i bort 225 literes kis tölgyfahordóban érlelik (barrique, 

Burgundiábanpieces). Hagyományosan a termelési adatokat tonneau-ban adják meg(1 tonneau =4 

barrique =900liter). A legjobb chateaux-ban a borokat új hordókban érlelik. Mivel minden egyes darab 
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kb.1.000 – 1.200 Euróba kerül, így máris jelentős a befektetés. A kisebb birtokok kevesebb új hordót 

használnak, van amelyik használt hordókban érleli borait. Némelyeknél nem is jön szóba a hordós 

érlelés. Az, hogy mennyi időt tölt a bor a hordóban, az birtokról birtokra változik. A legszebb boroknál 

ez akár 24 hónap is lehet. A szüretet követőév elején végigkóstolják a borokat, és próbaházasításokat 

véegznek. A vezető chateaux-k legtöbbjének másod, vagy harmad címkés borai is vannak, amit ebben 

a szakaszban nem minősítettek megfelelőnek. Sőt, némelyik hordó tartalmát még tömegáruként is 

eladhatják a települési vagy regionális márkanév alatt. 

 

A fehérborokkal kapcsolatos eljárások jelentősen fejlődtek a rozsdamentes acéltartályokáltalános 

használatával és az erjedési hőmérséklet ellenőrzésének a lehetőségével. A csúcs graves-i fehérborokat 

továbbra is új tölgyfahordókban érlelik, ami egyre megszokottabbá válik az alacsonyabb minőségű 

borok esetében is. (Ne felejtsük el, hogy Bordeaux fekvése és talaja nem teszi lehetővé igazán 

komplex, savakban gazdag fehérszőlők termesztését, ezért a hordóhasználat sok esetben 

szükségszerű.) Az édesborokat illetően szintén számolniuk kell a viszonylagos savhiánnyal, a magas 

cukortartalom kierjesztése pedig időigényes. Ahhoz, hogy ezt a viszonylag hosszú folyamatot 

elősegítsék az AC területek legjobb borait kishordóbanérlelik (Sauternes, Barsac). 

2.5 BORDEAUX LEGFONTOSABB TERÜLETEI 

A Dordogne és a Garonne folyók találkozása hozza létre a Gironde folyótorkolatot és választja 

Bordeaux-t három nagy területre. A Gironde/Garonne-tól nyugatra és délre helyezkedik el Médoc, 

Sautern és Barsac vidéke. A Dordogne és a Garonne közötti terület legnagyobb részét Entre-Deux-

Mers AC foglalja el(szó szerint: két tenger között). Végül a Gironde-tól és a Dordogne-tól északra és 

keletre húzódik Saint-Émilion és Pomerol. Bordeux-ban az AC hierarchia három szintből áll: 

általános, területi és települési 

Általános minősítés: A Gironde-on belül bárhol termelt AC bor. Például Bordeaux, vagy 

Bordeaux Supérieur. 

Területi minősítés: Lehetegy sajátos fekvéshez kötődő legmagasabb osztályozás, például az Entre-

Deux-Mers, vagy felölelhet sok elsőrendű besorolású közösséget, mint az Haut-Médoc. 

Településiminősítés: A legmagasabb megjelölés Bordeaux-ban, kivéve a különleges helyzetben 

levő Saint-Emilion Grand Cru AC-t.  

A chateau elnevezés nem része az AC minősítésnek. Például a Chateau Latour-hoz az AC Pauillac 

tarozik, a Chateau Climens-hez pedig az AC Barsac. A chateau-k nagy száma miatt, a minőségi 

besorolás klasszifikációs rendszere felnőtt az évek során és, néhány esetben, már megtörtént jóval az 

Appellation Controlée megjelenése előtt. Sajnos, ezek a minősítések nagyon változó képet mutatnak 

Bordeaux különböző területein. Ezeket részletesen e fejezet végén tárgyaljuk. 

2.5.1 Általános minősítés 

Ami az Appellation Controlée-t illeti, Bordeaux az a vidék Franciaországban, ahol messze a 

legnagyobb mennyiségű bor készül, vagyis a teljes francia bortermelés majdnem negyedét teszi ki.Ez 

közelíti a6 millióhl bort, melynek jelentős része(89%) vörösbor minden egyes évjáratban. Az 
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általánosBordeaux ACminősítés, önmagában 3 millió hektoliter bort jelent. Jelentős fejlődés 

tapasztalható az átlag bordeaux-i bor minőségében az utóbbi másfél - két évtizedben. Amikor legjobb 

formájukat hozzák, a közepes testű száraz vörösborokban megjelenik az áfonya aroma, a 

legszebbekben pedig a cédrus jegy is. Sok azonban elég karcsú, húzós tanninnal kóstolhatókés a 

túlzott hozam következményeként nyers ízeket is tudnakadni. A fehér bordeaux-i elég lapos, de ma 

már a tisztaság jóval kevesebb problémát jelent, mint két-három évtizeddel ezelőtt. Az átlagsauvignon 

blanc ma mársokkal üdébb és fajtajellegesebb, mint korábban. A tölgyfás érleléssel készült komolyabb 

tételekre jellemző az alacsony sav és magas alkohol tartalom.  

2.5.2 A Bal Part: a Gironde-tól és a Garonne-tól nyugatra és délre fekvő területek 

A messze kinyúlóültetvények a Gironde és a tenger között két részre oszthatók. Az egyik végén, 

északra Saint-Estephe falutól fekszik Médoc AC. A talaj itt a legnagyobb részben agyagos, de vannak 

kavicsos dombok is. Az 1855-ös osztályozás(lsd a fejezet végén levő részt) nem tartalmazott egy 

területet sem innen. Saint-Estephe-től dél felé terülnek el a sokkal magasabb osztályba sorolt Haut-

Médoc AC ültetvények. Egyetlen kivétellel az 1855-ös minősítés összes vörösbora innen származik. 

Az engedélyezett maximum hozam itt valamivel alacsonyabb, mint Médoc-ban és nagyon sok 

legmagasabb osztályba sorolt ültetvényt találunk itt meg. Északról dél felé haladva a négy leghíresebb 

a Saint-Estephe AC, Pauillac AC, Saint Julien AC és Margaux AC. Ezeken az AC területeken a 

maximum hozam alacsonyabb, és mindegyiket messziről fel lehet ismerni a megkülönböztető 

stílusjegyeiről. Mivel a legtöbb bort érlelik, a Cabernet sauvignon-é a domináns szerep a 

házasításokban.  

A Graves AC-n belül vörös és fehérbort is termelnek, ahol a vörös az északra elterülő kavicsos 

talaj szülötte, a fehér pedig a délebbre elhelyezkedő homokosé. A vörösborokban a Cabernet dominál. 

Haut-Médoc vöröseihez képest stílusa általában kicsit könnyedebb és illatosabb. Hajlamosabbak 

korábban öregedni, de nem annyira korán, mint a Saint-Émilion-i vagy Pomerol-i Merlot alapú borok. 

A fehérborok jóformán mindig szárazak, bár szép édes borokra is van példa. 1987-ben, a Graves-tól 

északra fekvőültetvények – ahol az összes Cru Classé chateaux található -legjobbikáváPessac-

Léognan AC-t kiáltották ki. Fehér bort szintén készítenek, de annak száraznak kell lennie. A borok 

gondos odafigyeléssel készülnek, csakúgy, mint az összes bordeaux-i és az áraik is erről tanúskodnak. 

A Sauternes AC a Garonne nyugati partján fekszik Graves-tól lefelé. A minősítés csak az édes 

fehérborokra vonatkozik. Ha a bor száraz, csak a Bordeaux AC elnevezés illeti meg. A Barsac AC 

borai jogosultak a saját falujukról vagy a Sautern-ről elnevezni magukat. Itt a Sauvignon blanc az 

uralkodó fajta, mivel héjának vékonysága miatt nagyon fogékony a nemes rothadásra. A borokban  

Sauvignon blanc friss savai, gyümölcsös aromái érvényesülnek, és ha van benne némi Muscadelle is, 

akkor annak az egzotikus illatvilága is kíséri az előbbi jegyeket. Némelyik évben a hűvös helyi 

áramlatok ideális ködös őszi állapotokat idéznek elő a teljesen beérett szőlőkön kialakulóbotritisz 

kifejlődéséhez. A szüret több hétig is eltarthat, és a szedők minden egyes alkalommal, mikor a tőkék 

mellett elhaladnak, csak a megfelelően aszott bogyókat vagy fürtöket vágják le. A termés 

szükségszerűen alacsony, a termelés pedig költséges. A legmagasabb értékű borokat a 

legkörültekintőbben szelektált szőlőből készítik és általában új tölgyfahordóban érlelik. Ezeknek az 

alkoholtartalma magas, zamatosan édesek, egyensúlyban lévő, mégis karakteres savakkal és azzal az 

egyedi botritisz-es aromával, amiben a kajszi, a méz és a vanília tűnik fel. Azokat a borokat, amiket a 

chateau nem használ fel vagy eladják, vagy házasítják, ezeknek a boroknak azonban nincs sok köze a 

nagy Sauternes-i borok karakteréhez, mégis magas az áruk.  
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2.5.3 A Garonne és a Dordogne közötti területek 

A legnagyobb minősített terület itt az Entre-Deux-Mers. Ezt a vidéket a száraz fehérbor jellemzi, 

ami hagyományosan sémillon-ból készül. Manapság már valószínűbb a sauvignon blanc-sémillon 

házasítás, vagy egyre növekvő arányban, csak sauvignon. Vörösbort szintén készítenek, amit AC 

Bordeaux-ként címkéznek.  

A Sainte-Croix-du-Mont AC Sauternes-stílusúédes fehérbor. Az ültetvények Sauternes-nel 

farkasszemet néznek a Garonne folyó két partjánés ugyanolyan ködös őszökben van részük, de mivel a 

botritisz előfordulása alacsonyabb, a borok kevésbé koncentráltak és komplexek. Áraik is 

alacsonyabbak a sauternes-i riválisaikénál így errefelé a borkészítés nem túl gazdagásgos.   

A Premieres Cotes de Bordeaux általában száraz vörösbor, melynek stílusa hasonlít a Bordeaux 

AC-hez, de félédes fehérborok is fellelhetők. 

2.5.4 A Jobb Part: a Gironde-tól és a Dordogne-tól északra és keletre fekvő területek 

Ez elsődlegesen egy vörösbor termelő vidék, ahol a cabernet sauvignon-nak kisebb szerep jut, mint 

a cabernet franc-nak és a merlot-nak.  

A legfontosabb minősített terület Saint-Emilion AC, ami kilenc településbőláll, három 

megkülönböztetett ültetvény-csoporttal melyek talaja eltérő. Az első ilyen csoport a Saint-Emilion-tól 

északra és nyugatra fekvő sík területen helyezkedik el. Itt a meleg, száraz kavicsos és mészköves kőzet 

elősegíti a cabernet francés helyenként a Saint-Emilion környékére egyébként nem jellemzőcabernet 

sauvignon telepítését. A második a keletre és délre húzódó mészköves lejtők ültetvényei. Saint-

Emilion leghíresebb borai, beleértve a Grand Cru Classéborokat is, erről a két területről származik. A 

legtöbb Saint-Emilion Grand Cru AC minősítésű bor is ide köthető. Nagy gonddal, alacsony 

hozamúültetvények szőlőtermésébőlállítják előés általában drága francia új tölgyfahordóban érlelik 

őket. A borok gazdagok tanninban és komplexek, gyakran vörös áfonya és földes ízeket kínálva. 
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Idővel dohányos, cédrusos árnyalatokkal itatódnak át. A harmadik ültetvény-csoport a lejtők lábainál 

fekvő homokos talajú területekből áll. A borok stílusa itt észrevehetően könnyedebb és azáruk is 

alacsonyabb. 

Saint-Emilion másodosztályútelepülései Lussac, Montagne, Puissegin és Saint-Georges nevüket 

adhatják Saint-Emilion mellett, így rájuk is sugárzik némi hírnév. 

A közelben fekvőPomerol AC hírneve éppoly nagy, mint Saint-Emilion-é, de árai magasabbak, 

mivel a birtokok többsége apró, így ritkaságukból adódóan még nagyobb értéke van a 

borainak.Általában ezek gazdagabbak, fűszeresebbek és fekete ribizli-re emlékeztető jegyeket 

mutatnak. A legnagyobb hírnévre szert tett ültetvények között találjuk a Pétrus-t és a Le Pin-t, 

melyeknek az ára Bordeaux-ban a legmagasabbak között van. Pomerol ültetvényein nincs formális 

osztályozás. Az egyetlen igazán komolyan vehető szempont a Petrustől levő távolság… 

Akik kiváló minőségű vörösbort keresnek Bordeaux-ban, kezdjék Fronsac AC-vel és Canon-

Fronsac AC –vel. Az itt található dombos ültetvények szőlőfajtája a merlot, melynek borai testesek és 

meglepően tanninosak. Akik egy fokkal lágyabb borokra vágynak, a Gironde ellentétes partján 

elterülőBourg és Blaye könnyű, korai fogyasztásra szánt vörös és fehérborait élvezni fogják, melyeket 

gyakran a chateau neve alatt címkéznek. A legjobbak itt Cotes de Bourg AC és Premiers Cotes de 

Blaye AC.  

2.5.5 Kereskedelem Bordeaux-ban 

Franciaországban a borkereskedelem természete lényegesen megváltozott az elmúlt néhány évben 

és ez különösen igaz Bordeaux-ra. Amikor a város még egy nagy kikötő volt, a kereskedőnek vagy 

más néven négociants–nak a folyóval szemközti rakparton voltak pincéi. Itt sokféle bort palackoztak 

általános vagy a település nevével ellátott címkével.   

A kereskedők szerepe drámaian lecsökkent, mikor az önálló chateau-k tulajdonosainak jelenléte 

megerősödött és ragaszkodtak a boraik palackban történőértékesítéséhez. (Hogy ezt megkönnyítsék a 

kis birtokok tulajdonosai számára, a mobil palackozóhasználata ma már bevett szokás errefelé.) Mi 

több, Bordeaux Franciaországon kívül, már nem számít többé a borvilág központjának, borait már nem 

akarják mindenáron megvenni. Az export piacon vad versengés kezdődött meg, főleg az Újvilág-beli 

riválisokkal, amire Bordeaux csak lassan kezd reagálni. Ahogy a legegyszerűbb borok eladása 

csökkent, a petits chateaux-é nőtt. Sok hagyományos kereskedő vagy eltűnt, vagy beolvadtak a 

nagyobbakba. Aki maradtak, pincéiket a városon kívülre helyezték át és – lehet, hogy a petits 

chateaux-ból –részvényeket vásároltak, így kialakítva egyedi szerződéseket a kisebb chateaux-kal. 

Némelyik több mint egy ügynök, és a chateaux-k vagy a spekulánsok által felvásárolt en primeur 

részvényekre alapoz. Tömegtermelési célból némelyikük más régió borait is árulja, főleg Languedoc-

ét. 

2.6 EN PRIMEUR ELADÁSOK 

Bordeaux jelentősebb birtokainak borai iránt hatalmas az igény és ezt figyelembe kell venni. A 

likviditás kezelése külön probléma lehet, mert a pénz zöme kötvényekben van. Azért, hogy a 

likviditási nehézségeket csökkentsék, sok termelő terménye egy részét a szüretet követőévben eladja, 

általában a borok minősítése után. Az árban minden költség benne van, még a palackozás is. Ezt 

nevezik en primeur eladásnak. A borokat részletekben (tranche) bocsátják eladásra (vagy korlátozott 

mennyiségekben). Mivel a büszkeség és a hírnév a döntő az ár meghatározása szempontjából, először 

csak korlátozott a piacra dobott mennyiség, hogy teszteljék a piacot. Mi van, ha valaki olcsóbban vagy 

drágábban nyit, mint a szomszédja? Általában, de nem mindig, az árak egyre növekednek a soron 

következő részlet piacra kerülésével. Mivel sok csúcsminőségű bordeaux-it vásárolnak spekulatív 

célból, az en primeur kockázatot hordoz. 

Az így vásárolt borokat a cahteau-ban tartják és érlelik egészen a palackozásig és piacra dobásig, 

amikor is kb. 2 éves. Ennek a rendszernek a sikere az értéktöbbletből származó pénz megszerzésén 

alapul, ezért a legjobban a fellendülés/felvirágzás időszakában működik.  
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2.7 BORDEAUX OSZTÁLYOZÁSA 

2.7.1 Médoc és Sauternes 

1855-ben, a párizsi világkiállítás alkalmából a bordeaux-i kereskedők tanácsát felkérték, hogy 

bocsásson ki egy listát a legjobb borokról. A kérést egy bróker bizottságnak küldték tovább és az 

osztályozott listán Médoc vörös és Sauternes fehérborait találhattuk meg.  A listát egy nem hivatalos, 

de létező minősítési rendszer és a borok piacon elért ára alapján írták. Ez ma az 1855-ös osztályozás-

ként ismert. Az ezt követőévek során a számos változás történt a különböző birtokok nagyságában és 

számában valamint a tulajdonosokban és a termelt bor minőségében is. Ennek ellenére, valójában még 

ma is érintetlen ez az osztályozás. Médocban a 61 Cru Classé5 osztályralett felosztva.  

 

A Premiers Cru ezek közül: 

 

Chteau Haut-Brion 

Chateau Latour 

Chateau Lafite 

Chateau Mouton-Rotschild 

Chateau Margaux 

 

A Chateau Haut-Brion volt az egyetlen Médoc-on kívüli birtok, ami szerepelt az 1855-ös 

osztályozásban. A Chateau Mouton-Rotschild másodosztályú volt 1973-ig. Ez volt az egyetlen eset, 

amikor egy chateau-t újra minősítettek.  

 

Ezek alatt állnak: 

 

14 Másodosztályú-nak minősített Chateaux. (Deuxieme Crus, Second Crus) 

14 Harmadosztályú-nak minősített Chateaux. (Troisieme Crus) 

10 Negyedosztályú minősített Chateaux. (Quatrieme Crus) 

18 Ötödosztályú minőstett Chateaux. (Cinquiemes Crus) 

 

Az 1855-ös osztályozás csak nagyon kevés birtokot érintett Médoc-ban. 1932-ben egy új kategóriát 

vezettek be Cru Bourgeois néven, amit 1978-ban és 2003-ban is felülvizsgáltak, azzal az általános 

javaslattal, hogy ezt minden 10 évben végre kell hajtani. Ez a rendszer úgy 200 birtokot érint,és 3 

szintre van felosztva: 

 

Grand Cru Bourgeois Exceptionnel 

Grand Cru Bourgeois 

Cru Bourgeois 

 

Sauternes édes fehérborait szintén minősítették 1855-ben. Itt a Chateau d’Yquem volt csak 

egymagában Premier Grand Cru Classé, alatta pedig jönnek: 

 

9 elsőosztályúültetvénynek minősített Chateaux(Premier Crus) 

11 másodosztályúültetvénynek minősített Chateaux(Deuxieme Crus, Second Crus) 

2.7.2 Graves (beleértve Péssac-Léognant is) 

Graves borait 1959-bn osztályozták, egy időben de külön a fehér és a vörösborait. Itt nincs 

rangsorolás, az összes listán szereplő bor hívhatja magát Cru Classé-nak. Chateau Haut-Brion is benne 

van, bár megőrizte jogát az 1855-ös minősítésre is. 
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2.7.3 Saint-Emilion 

Saint-Emilion osztályozása kicsit más alapokon működik, és Bordeaux-ban egyedülálló esetként, 

az AC rendszerbe épült be. Van egy különálló AC, Saint-Emilion Grand Cru, aminek két alkategóriája 

létezik: a Saint-Emilion Grand Cru és a Saint-Emilion Grand Cru Classé (utóbbi A-ra és B-re is 

oszlik). Az eredeti osztályozás 1955-ben volt és minden 10 évben újraklasszifikálják a területeket 

annak a lehetőségével, hogy egyesek le, mások felértékelődhetnek. Ebben a relativan demokratikus 

rendszerben az önálló chateau-k, amiket nem Cru Classé-ként minősítettek minden évben 

bevizsgáltathatják boraikat, hogy méltóak lennének-e a Saint-Emilion Grand Cru minősítésre vagy 

nem. 

2.7.4 Garázs borok 

Egy nemrégiben feltűnt kezdeményezésben, amely főleg a Jobb Part minősített területeit érinti, 

felbukkantak olyan borok, amelyeket nagyon kis mennyiségben, egy nagyon kis darab 

területültetvényéről készítettek, de az ültetvényen vagy a borkészítés alatt nem sajnálták a költségeket 

sem. Mivel ezek új vállalkozások, általában kívül esnek az osztályozásokon. Az ültetvények lehetnek 

teljesen átlagosak is, de lehetnek hatalmas lehetőségeket rejtő területek, melyek vagy elkerülték a 

figyelmet vagy tulajdonviszonylatban nem részei a jelenlegi klasszifikált ültetvényeknek. Itt gondosan 

szelektált, alacsony hozammal szüretelt (általában merlot) szuper-érett szőlőket használnak a testes, 

koncentrált borok készítéséhez.Ezeknek gyakran magas az alkoholtartalma, mérsékelt a savtartalmaés 

lágy, bársonyos a tanninja. Általános azúj francia kisfahordókban történő érlelés, ami a kaliforniai 

stílust erősíti. A jó hordóhasználat sokszor komplexebbé teszi a gazdag sötét bogyós gyümölcsös és 

fűszeres íz és illatjegyeket. Megfelelő marketing tevékenységgel, ezek a borok nagy hírnévre tehetnek 

szert (Robert Parker jr.). Mivel nagyon kicsi a mennyiségük, az áruk nagyon magas sokszor a csúcs 

minősítésűültetvények borainak árát is meghaladják. 

 

2.7.5 Az évjáratok 

Az évjáratok közötti nagy különbségek miatt alapvető jelentőségű az egyes évek sajátosságainak 

ismerete. Nem létezik olyan francia naptár, zsebkönyv, amely ne közölné az egyes borvidékekre, de 

különösen a Bordeaux-ra vonatkozó „millésimes”-táblázatot. Ez általában csillagokkal jelöli az egyes 

évjáratokat. Ezzel együtt semmi sem pótolja a borok „személyes” ismeretét, hiszen a helyi- és 

mezoklímák egy-egy évjáraton belül is igen eltérő termést adhatnak. A legszebb boroknál a gondos 

szőlőválogatás és hordókiválasztás mérsékelheti ugyan az évjárati különbségeket, de Bordeaux-ban - 

és ma már másutt is – egyre elterjedtebb gyakorlat, hogy a birtokok a zászlóshajó, a „grand vin” (nagy 

bor, főbor) mellett „second vin”, azaz másodcímke is születik. Ezen általában nem szerepel a 

„château” megjelölés, és az ára is lényegesen barátságosabb a főborénál. Nagy presztízsű házak rossz 

évjáratokban esetleg egyáltalán nem készítenek grand vint, csak másodcímkét. Azokat a borokat 

pedig, amelyek még ebbe a tételbe sem „férnek be”, sokszor nagyban adják el, és más neve alatt 

kerülnek palackba. 
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Bordeauxban azért van olyan nagy jelentősége az évjáratoknak, mert a viszonylag meleg klíma 

ellenére a vastag héjú, tanninban gazdag szőlőfajták nem feltétlenül érnek be tökéletesen. Kiváltképp a 

cabernet alapú boroknál lehet gond a sokszor vegetális aromatikával, húzós tanninokkal. 

Az elmúlt 10 évben viszont két olyan évjárat is született – 2005 és 2010 – ami minden eddigi 

várakozást felülmúlt – az árakat illetően is. Az első osztályú birtokok borai 1.000 – 1200,- Eur körüli 

palackáron kerülnek forgalomba! 

2.8 DÉL-NYUGAT FRANCIAORSZÁG 

Ezeket a borokat kétfelé lehet osztani: az első a Bordeaux-hoz csatolt területek szőlőültetvényeinek 

a termései, melyek ugyanazokból  a szőlőfajtákból kszülnek, mint Bordeaux-ban. Az egyszerűség 

kedvéért ezeket „Bordeaux klónoknak” nevezzük. A második csoportba olyan régiók tartoznak, 

melyeknek borai gyakran olyan fajták borai, melyeket Bordeaux-ban még sosem láttak és amelyek 

stílusa jelentősen különbözik a bordeaux-i borokétól. Ezeket hívjuk „dél-nyugati boroknak”. 

2.8.1 Bordeaux klónok 

Az Entre-Deux-Mers ültetvényeitől keletre fekszenek a Dordogne-i ültetvények. A klíma itt a 

bordeaux-ihoz hasonlatos, bár ahol a fő AC, Bergerac terül el, az óceáni hatás kissé mérsékeltebb. Itt 

vörös és fehérbort is készítenek ugyanazokból a szőlőfajtákból, mint Bordeaux-ban. Ennek ellenére 

sok kisebb AC van a régión belül, melyek közül néhány világhírnévnek örvend, néhánynak pedig még 

az is nehézséget okoz, hogy saját országukban ismertté váljanak. Nagy, botritiszesédes borok 

találhatók Monbazillac AC területén (Saussignac AC és Haut-Montravel AC is), a legszebb száraz 

fehérborok vidéke pedig Bergerac AC (Montravel AC, Rosette AC is), Pécharmant AC-nek pedig 

saját vörösbor minősítése van. 

Bergerac-tól délre, de szintén Bordeux vidékéhez kapcsolva, húzódik a Cotes de Duras és a Cotes 

du Marmandais AC. Itt könnyedebb bordeaux-i stílusú borokat készítenek, bár alkalmanként helyi 

szőlőfajták is feltűnnek. Duras-ban a fehérborokban megtalálható a mauzacés az ondenc, Marmandais-

ben a vörösborok alapanyaga sok esetben a ritkább abouriou szőlőfajta. 

A Garonne völgyén feljebb haladva lelhetünk ráBuzet AC ültetvényeihez, melyekből elsősorban 

vörösbortkészítenek, bár néhány rozéés fehérbor is tetten palackba kerül. Itt a helyi szövetkezeti pince 

a legfontosabb termelő. 
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2.8.2 Dél-Nyugati vidék Borai 

 

 

A Lot völgyének felsőbb részén elterülő vidékről, mely a Garonne egy mellékfolyója, származnak 

a Cahors AC borai. Ezeket eredetileg „fekete” boroknak hívták, mert a borok nagyon tanninosak és 

hosszúéletűek voltak. Manapság stílusok széles skáláját állítják itt elő, melyek attól függenek, hogy a 

termékeny völgy aljában, a szegényesebb talajú lejtőkön, vagy a felettük levő sík vidéken termesztik-e 

a szőlőt. A legfontosabb szőlőfajta a malbec (itt Auxerrois-ként ismert), ami a minimum 70%-ot tesz 

ki bármelyik házasításban. Ezenkívül merlot és tannat szőlőfajtákat ültetnek még. Akkor a legjobbak, 

ha a borok hordóbanérlelődtek, sötét színűek, magas tannin tartalmúak és aromáik intenzív sötét 

bogyós gyümölcs jegyeket mutatnak.Ezek csak lassúérlelés során veszik fel a cédrusos, földes 

kísérőárnyalataikat is. 

Még délebbre, szőlőültetvények egy csoportja jócskán belenyúlik abba a régióba, ahol az 

Armagnac-ot desztillálják. Itt a Madiran AC testes, rusztikus vörös színű bor, melyet a tannat 

szőlőfajtából készítenek. Figyelemreméltó termelés folyik Vin de Pays des Côtes de Gascogne és 

Vin de Pays du Gers vidékein is. Ezek nagyjából Armagnac alapanyagból készített illatos, friss, 

könnyű fehérborok savanyú zöldalma íz és illatjegyekkel. 
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2.9 BURGUNDIA 

Burgundia nem tekinthető csupán egynek, a számos francia borvidék közül. Ez az a terület, ahol a 

hagyománynak komoly – évszázadokban is kifejezhető – jelentése van, hiszen némely terülten a szőlőt 

800 éve műveliknagyjából azonos rendszer szerint. Bordeaux-val szemben itt a hazaiak a fő 

tulajdonosok, a birtokok rengeteg település határában terülnek el és igen aprók. Nem ritkaság, ha egy-

egy birtok 15 – 20 település határából szüreteli az alapanyagot. Burgundiára fokozottan érvényes az, 

hogy a terület igazi nagyságát csak a legjobb birtokok borain keresztül lehet megítélni. Ha valahol 

komoly jelentősége van a terroirnak, hát akkor az Burgundia. 
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A régió borainak történelmi népszerűsége régebben világszerte általános visszaéléseknek volt 

kitéve.Csak nemrég fogadták el néhány burgundi elnevezés kizárólagosságát, mint pl. Chablis. Ez csak 

hosszúés nehéz küzdelem árán valósulhatott meg, de a győzelem már nem sokat várat magára. (Az 

USA-ban például bármilyen fehérbort lehetett Chablis-ként címkézni…) 

2.9.1 Éghajlat és talaj 

Burgundiában északi kontinentális az éghajlat, ahol a telek kemények lehetnek(sokkal 

keményebbek, mint Bordeaux-ban, ahol az óceán mérséklő szerepe érvényesül) a nyarak pedig 

forróak, (melegebbek, mint Bordeaux-ban,mert az óceáni ott ilyenkor hűtő hatást fejt ki). Az ősz 

hűvös, gyakran igen csapadékos szüret idején. Az éves csapadék mennyiség viszont viszonylag 

alacsony. Bordeaux-ban az éves átlag mennyiség 890mm, Dijon-ban csak 650mm. A gazdákat 

fenyegető természetes éghajlati kockázatok között szerepel a tavaszi fagy, főleg Chablis vidékén, ahol 

még májusban is előfordulhat Továbbá a nyári esők, melyek szürke rothadást idéznek előés a 

helyenkénti a nyári jégesők. A főszőlőtermő területek azonban a Massif Central keleti végében 

terülnek el, ami természetes védelmet képez. 

Burgundia és azon belül a Cote d’Or kitűnő példa arra, hogy a különböző szőlőfajtákat a talaj 

összetettsége alapján hogyan telepítik. Ahol a mészkő dominál, ott chardonnay-t találunk; ahol több a 

márga és az agyag ott lelhető fel a pinot noir. Mint extrém példát, vegyük Clos de Mouches-t, Beaune 

Premier Cru ültetvényét. Beaune a vörösbor termelés központja, de az ültetvény egy részén mészköves 

helyek is előfordulnak. Itt chardonnay terem, míg az összes többi részén pinot noir. 

Az évszázadokon át tartó kóstolás, értékelés az innen származó borokat a nagyon nagy minőség, 

vagy a rendkívüli karakter forrásaként ismert el. Burgundia olyan régió, ahol a lejtők meredeksége, 

vagy iránya, a talaj mélysége, vízelvezető képessége, hő-visszatartó ereje vagy ásványi anyag tartalma 

kis területeken belül is drámaian eltérhet. Bár mi csak most kezdünk valódi, részletes képet kapni 
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mindezekről a tényezőkről és ezek minőségre gyakorolt hatásairól, a chardonnay is és a pinot noir is 

rendkívül érzékeny a terroir csak igen enyhe változásaira is. A különböző, egyedi területekről 

származó borok stílusának a megértése fokozhatja a bor értékét és élvezetét. 

2.9.2 SZŐLŐFAJTÁK ÉS SZŐLŐMŰVELÉS 

Burgundiában a borok nagytöbbsége négyféle szőlőfajta egyikéből készül, de hangsúlyozni kell, 

hogy ezek általában nem házasítások, hanem kifejezetten önálló borok. A vörösborok esetében ez a 

pinot noirés a gamay, a fehérboroknál pedig a chardonnayés az aligoté. 

A pinot noirBurgundia klasszikus kékszőlő fajtája. Nem véletlen,hogy nagyobb sikere van itt, mint 

bárhol máshol a világon. Beaujolais kivételével az egész vidéken termesztik. A pinot noir nagyon régi 

fajta, amely könnyen mutálódik, így az évszázadok során számos klón jött létre, melyek ennek a 

szőlőnek az enyhén módosult variációi. Ezeknek a klónoknak változó lehet a hozama, az érési ideje, az 

aromája és a minőségi potenciálja. A megfelelő klónok kiválogatása nagyon fontos és valószínűleg az 

a művelet felel Burgundia különböző vidékeinek eltérő stílusú boraiért. A klasszikus burgundi pinot 

noiríz és illatvilága fiatalon a piros bogyós gyümölcsöket idézi (cseresznye, málna, eper), ami később 

a bor érésével vegetális, pikáns és vadhús jegyekké alakul. A tannin és a sav mennyisége az 

ültetvénytől, a termelőtől és a szürettől függ. A borok tanninjai ritkán húzósak, a legtöbb komoly 

minőségű burgundi pinot noir a világ más termőhelyeiről származó fajtatársaival szemben eléggé 

testes.A természetesen beérett szőlőnek és a chaptalizáció (mustcukrozás) általánosan bevett gyakorlat 

errefelé. 

A gamay-t története során egész Burgundiában művelték, mivel könnyen termeszthetőés nagy 

hozamot ad. Most Beaujolais vidékén telepítik, különösen a gránitos talajon, ahol legszebb formáját 

hozza; fiatal, gyümölcsös borokat, szelíd tannin tartalommal. Burgundia többi részén a kevésbé 

bonyolult Bourgogne Grand Ordinaire és a Bourgogne Passetoutgrains AC borokban lehet megtalálni. 

A chardonnayaz alapja az összes nagy burgundiai fehérbornak. A szőlőfürtök nagysága meggyezik 

nagyjából a pinot noir-éval, de kicsit hosszabbak, kevésbé tömörek és kevésbé hajlamosak a 

rothadásra. Gazdag, érett krémes-vajas gyümölcsösségével az egész világon népszerű. Borai 

meghálálják a kíméletes,seprővel együtt történő hordós érlelést. A chardonnay karaktere folyamatosan 

változik ahogy a magas savtartalmú, acélos, vékonyka Chablis-tól haladunk a néha mesésen komplex, 

kifejező Cote D’Or borain keresztül a déli Mâcon nagy testű, éretten gyümölcsös chardonnay-i felé. 

Az aligotéa Bourgogne Aligotéés a habzóborok alapanyagául szolgáló szőlőfajta. Régebben inkább 

vékony, magas savtartalmú borokat adott. A minőség mostanában javult és egyre jobb borokat 

készítenek ebből a fajtából is, bár még a legjobb aligoté is csak korlátozott mélységét tudja adni az 

ízbeli komplexitásnak. 

Burgundia azok közé a régiók közé tartozik, ahol a tőkéket a legsűrűbben ültetik a világon. A 

tőkesűrűség elérheti a 12000 tőke/ha mértéket is. A legtöbb alacsony kordonon terem, vezérhuzalok 

mentén, szimpla Guyot-módban. A magas kordonra is van példa Hautes-Côtes-ban és gobelet-

művelésre is, Beaujolais-ban. 

2.9.3 Borkészítés 

A burgundiai termelők számára az éghajlat rendkívül fontos tényező. A hűvös őszök és a hideg 

telek miatt az erjedés abbamaradhat, ha a mustot nem melegítik fel. Ez elvileg csak a kékszőlő 

mustjára jelenthet veszélyt, de különösen Chablis-ban, a hőmérséklet olyan alacsonyra is süllyedhet, 

hogy még a hideg-erjesztésű fehérboroknál is problémát okozhat. A pincéket tehát fűtik, ha szükséges. 

A borkészítési eljárások Dél felé haladva egyre jobban eltérnek. Cotes d’Or területén divat az 

erjesztés előtti hideg-áztatás. A hagyományos, nyitott kádas erjesztés, amikor mustot locsolnak a 

törkölykalapra, vagy a csömöszölés, vagyis a törkölykalap alámerítése teljesen mindennapos eljárások 

a Côte d’Or és a Côte Chalonnaise vidékein. A bogyózás előfordul, de sokan adnak némi kocsányt is 

az alapanyaghoz, hogy elősegítse a tannin képződését a borban. A szénsavas erjesztés (maceration 

carbonique
1
) alkalmazása ritka Mâconnais-ban, viszont Beaujolais-ban elterjedt.  

A csúcs minőségű vörös és fehérboroknál a hordós érlelés az általánosan elfogadott. A 

vörösboroknál 16-18 hónap, afehéreknél 6-9 hónap. Általában a legjobb borokat csak 

                                                
1
egészben levő szőlőszemek széndioxid atmoszférában történő erjesztése 
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megfelelőarányban érlelik új tölgyfa hordóban, bár ez birtokról birtokra változik. Burgundia jelentős 

hordókészítő központ is, mivel igen közel található Franciaország három legjobbnak mondott 

tölygerdeje: Vosges, Nevers és Allier. 

A burgundiai ültetvények – jórészt a napóleoni örökösödési törvények miatt - 

meglehetősenaprózódottak, aminek elég fontos kihatása van mind az AC szabályozásra, mind a 

kereskedelem természetére. Általában az a termelő készíti a borokat is, aki a szőlőt műveli.  Bizonyos 

területeken, mint Chablis, Mâcon és Beaujolais, a szövetkezeti pincék játsszák a főszerepet, az egész 

termés jórészét feldolgozva. Kevés, de egyre növeksziok azoknak a gazdáknak a száma, akik a szőlőt 

eladják a kereskedőnek, aki a bort elkészíti. Ha a gazda készítette a bort, két lehetőség áll előtte. 

Palackozhatja és eladhatja a saját neve alatt: az ilyen borokat birtok-palackozású–nak nevezzük 

(domain-bottled), ami az egész termelés 40%-át teszi ki. A másik megoldás az, ha a gazda 

tömegáruként eladja a borát egy kereskedőnek(négociant) vagy egy szövetkezetnek. Mikor a 

birtokborok százalékos adatait számoljuk, ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a birtokok közül sok áll a 

kereskedők tulajdonában. A burgundiai kereskedőknek kellő mennyiségű bort kell előállítaniuk ahhoz, 

hogy ez az arány találkozzon a világban fellépő kereslettel. Nagyon kevés, ha van egyáltalán, az olyan 

gazda, aki komolyabb mennyiséget készít boraiból, így a ”négociant”több gazdától vásárol fel kisebb 

mennyiségeket, aztán házasítja a különböző borokat. Ebben a folyamatban a brókerek vagy más néven 

courtier-ek segítenek nekik, akik közeli kapcsolatban állnak az adott helyi termelőkkel és mindig 

tudják, hogy mikor mit lehet felvásárolni és mennyiért. Egyetlen kivétellel az összes fontos Côte d’Or-

beli kereskedő brókerek segítségével dolgozik.  

A birtokon palackozott borok szaporodásával kevesebb lett a felvásárolható tömegáru. Ez 

magasabb árakat eredményezett, további tőke bevonással. Ez az utóbbi évtizedben több kereskedő 

tönkremenetelét jelentette vagy, a legtöbb esetben a riválisa átvette tőle az üzletet. Ennek ellenére a 

kereskedők száma nem csökkent, mivel az egyre nagyobb hírnévre szert tett kereskedők egyre 

növekvőkereslettel találkoztak. Burgundiában a szomszédaik szőlőjét felvásárolni és feldolgozni 

sokkal könnyebb, mint ültetvényeket szerezni, tekintettel azok égbe szökőáraira. A szakértőnégociant-

ok száma stabilan növekszik. Szaporodik a száma az olyan eseteknek is, ahol a kerekedők a szőlőt 

magát vásárolják fel a bor helyett, így nagyobb kontrol alatt tudják tartani a végső terméket. 

2.9.4 A BURGUNDIAI HIERARCHIA 

 

2.9.5 Regionális AC 

A hierarchia alapja a regionális és területi minősített elnevezés (appellation). Ez a termelés mintegy 

kétharmadát érinti.  

A regionális AC-k nevében mindig szerepel a „Bourgogne” szó (például Bourgogne Aligoté). A 

legtöbb olyan szőlőültetvényekről származik, melyeknek nincs joga magasabb minősítéshez, bár 

lehetnek olyan borok is, amiket egy felsőbb kategóriából visszaminősítettek. Ilyen visszaminősítések 

hátterében állhat a túl nagy hozam, vagy mert egy minőséget szem előtt tartó gazda úgy kívánta a 

felsőbb minősítést megőrizni, hogy nem tett a boraiba fiatalabb tőkékről származó alapanyagot. 
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Többségüket bárhol termelhették Burgundiában, vagy Beaujolais bizonyos részein, de egyre több a 

sokkal helyhez kötöttebb elnevezésű, ugyanolyan státuszba számító bor(például Bourgogne Hautes-

Côtes de Nuits). 

Azon borok esetében, amelyek Burgundia bármely részéből származhatnak a növekvő hierarchikus 

sorrend a következő: 

Bourgogne Grand Ordinaire AC – főleg Gamay alapú vörösbor. Ha fehér, akkor valószínűleg 

melon de Bourgogne fajtából van(muscadet) aligotéval házasítva. 

A Bourgogne Aligoté AC magas savtartalmúés viszonylag alacsony alkoholtartalmú bor. Főleg a 

Chablis régióban, Côtes d’Or bizonyos településein (például Pernand-Vergelesses és Puligny-

Montrachet),és Côte Chalonnaise-területén termelik. Utóbbinak Bouzeron nevű faluja saját 

aligotéappellació-val rendelkezik. 

A Bourgogne Passetoutgrains AC  - szó szerint a „dobjunk be minden szőlőt” típusú bor. 

Valójában ez egy pinot noir-ból és gamay-ből kevert vörösbor, és ebben a házasításban az előbbi 

mennyisége legalább 30%.   

A Bourgogne Rouge AC és Bourgogne Blanc AC borokat az adott régió legjobb szőlőfajtáiból 

kell készíteni. Ez vörösborok esetében általában a pinot noir, fehéreknél pedig a chardonnay. Más 

regionális borokhoz képest az alkoholtartalomnak is magasabbnak kell lennie. 

 

Van számos behatárolt területű regionális elnevezés is: 

Côte d’Or: Bourgogne-Hautes-Côtes de Nuits, Hautes- Côtes de Beaune 

Saône et Loire: Bourgogne Côte Chalonnaise 

2.9.6 Területi AC-k 

Ezek a minősített elnevezések a hierarchiai sorrend egy magasabb fokán állnak és nem 

tartalmazzák a Bourgogne nevet(például Mâcon). 

 

 

 
 

2.9.7 Települési AC-k 

A következő fokozat a település, vagy falu szerinti minősített elnevezésű területek, mint Givry 

vagy Gevrey-Chambertin. Ez az össztermelésnek csak kevesebb, mint egynegyedét teszi ki. Általában 

a címkén csak a település neve van feltüntetve. Alkalmanként, ha a teljes bormennyiség egy 

szőlőültetvényről származik, ami nem Premier Cru minősítésű, a szőlőültetvény neve is szerepelhet, 

de kisebb betűvel kell nyomtatni, mint a falu nevét: 

 

BEAUNE Lulune 

Appellation Beaune Controlée 
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2.9.8 Önállóültetvények: Premier és Grand Cru 

Bordeaux és Burgundia AC felépítése között alapvető különbségek vannak. Bordeaux-ban a 

chateau neve főleg egy védjegy, egy márkanév. A tulajdonos növelheti birtoka méretét, ha felvásárol 

olyan ültetvényeket, amik ugyanazon minősített elnevezés alá esnek és ugyanúgy a chateau nevén 

adhatják el a boraikat. Saint-Emilion kivételével a Grand Cru (Premier Cru.stb.)megnevezések nem 

részei az AC rendszernek, így például a Premier Grand Cru ClasséChateau Lafite egyszerűen csak 

egy Pauillac AC. Burgundiában viszont a szőlőültetvény neve egy sajátos darab földhöz kapcsolható, 

amit minden városházán regisztrálnak. Méretben ritkán térnek el. Minden egyed Premier Cru és 

Grand Cruültetvénynek megvan a maga AC-je. Ezért aztán míg Bordeaux-nak körülbelül 60 az AC 

rendszer által védett minősítése van, Burgundiának több mint 10-szer ennyi, holott az ültetvények 

mérete és a teljes bortermelés, csak alig éri el a bordeaux-i felét. Szintén Bordeaux-ban, ugyanaz a 

csapat gondozza az adott chateau összes ültetvényét, és egy csapat végzi a borkészítést is. Így 

általában a stílusban megmarad a következetesség. Burgundiában viszont az egy tulajdonoshoz 

köthető (monopole) szőlőültetvény igen ritka kivétel. A legtöbbnek sok tulajdonosa van, és mindegyik 

saját parcellával rendelkezik, ahol a saját stílusukban készítik a bort. Ez nagyon bonyolultnak tűnik, de 

mindennek az a kulcsa, hogy általában egy Premier Cru területen sokkal nagyobb eséllyel termelnek 

kiváló borokat, mint az egyszerűés átlagos település-szintű területeken. AGrand Cru területeknek van 

a legnagyobb lehetősége arra, hogy borai hosszúéletűek, kifejezők és komplexek legyenek, amihez 

természetesen az áraik is illeszkednek.  

Összevetve, több mint 560 Premier Cru terület terül el Chablis, Côte d’Or és Côte Chalonnais 

vidékén. Együttesen Burgundia termelésének 11%-át teszik ki. A Premier Cru borok címkéin fel van 

tüntetve ez a minősítés, de előfordul, hogy ezt a státuszt a falu jelzi és a szőlőültetvény ugyanakkora 

betűvel van nyomva: 

BEAUNE GREVESAppellation Beaune Greves Controléevagy:  BEAUNE GREVESAppellation 

Beaune Premier Cru Controlée. 

Elképzelhető, hogy a borokat egy falun belüli különbözőPremier Cru ültetvényekről házasították és 

úgy adják el, mint: 

BEAUNE 1er Cru 

Appellation Beaune Premier Cru Controlée 

 
A piramis csúcsán a Grand Cru ültetvények állnak, melyek a teljes termelés csak 1%-át adják. A 

Côte d’Or-on  30 ilyen van és arról ismerhetőek fel, hogy a szőlőültetvény neve egyedül szerepel a 

címkén és nincs településhez kapcsolva. Az ilyen borok hírneve annyira stabil, hogy nincs szükségük 

konkrét településhez kötődésre. 

 

MONTRACHETAppellation Montrachet Controlée 

 

Fontos, hogy ne keverjük össze az ültetvény és a település nevét(például Chambertin és Gevrey-

Chambertin). A huszadik század elején a Côte d’Or egyes falvainak polgármesterei úgy vélték, hogy 

segítené az egyszerű falu-borok eladását, ha a nevükhöz csapnák a környék legjobb ültetvényének a 

nevét is. Így Aloxe felvette a Corton nevet és Aloxe-Corton lett belőle. Nuits a Saints-Gerorges nevet, 

így lett Nuits-Saint-Georgesés így tovább. Ezért van olyan sok dupla név a Côtes -on.  
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Chablis-ban a Grand Cru státusz hasonló, kivéve, hogy van egy Grand Cru terület, ami kiterjed a 

szomszédos földekre is, vagy más néven climats-ra. Ezeket így címkézik: 

CHABLIS LES CLOSAppellation Chablis Grand Cru Controlée 

2.9.9 Chablis 

Az ültetvények Chablis központi részén helyezkednek el, ami a Serein folyó völgyében terül el, 

dombokkal körülvéve. Itt a talajnak nagyon fontos hatása van a borra. A legjobb területeken a mészkő 

alapot egy réteg Kimmeridge-i anyag borítja, ami igen gazdag tengeri fosszíliákban. Eredetileg egy 

ültetvénynek, ha a Chablis elnevezést magáénak akarta mondani, ilyen talaja kellett, hogy legyen. 

Manapság, ezt a minősítést kiterjesztették az olyan területekre is, ahol a hasonló Portland-i anyag réteg 

van. Néhány ezek közül az ültetvények közül még ma is csak a Petit Chablis AC nevet használja. A 

szőlőskertek felosztása nagyjából követi a lejtők vonalait. A legfőbb klimatikus probléma a régióban a 

fagy. Az ültetvények legtöbbjének védekezésképpen beépített öntöző rendszere van, bár fűtő-ágyúkat, 

sőt még helikoptereket is bevetnek a levegő cirkuláltatására, hogy a fagyos részek felengedjenek. Az 

egyetlen engedélyezett szőlőfajta a chardonnay. 

Az alap Chablis AC elég fanyar, ringló-szerű aromákkal és magas savtartalommal. A szebb borok 

kissé füstös, minerális jegyekkel bővülnek, amik sokkal inkább a Premier Cru és a Grand Cru borok 

sajátsága. Chablisban 40 ültetvénynek van jogosultsága a Chablis Premier Cru AC elnevezéshez. A 

legismertebbek között szerepel a Montée de Tonnerre, Vaillons és Fourchaume. Ezek leginkább 

azokon a jó fekvésű lejtőkön helyezkednek el, melyek valójában folytatásai a Grand Cru 

ültetvényeknek. Az alap Chablis-hoz viszonyítva a Chablis Premier Cru érett gyümölcsöket (inkább 

citrom, mint alma vagy zöld ringló), nagyobb testet, és egy árnyalattal lágyabb, krémesebb textúrát 

mutat, csakúgy, mint nagyobb koncentráltságot, több savat és ásványosságot is. A legmagasabb 

minősítést, a Chablis Grand Cru AC-thét ültetvény birtokolja. Ezek mindegyike a Chablis folyója 

feletti domboldalon fekszik. Ezek: Les Clos, Vaudésir, Valmur, Les Preuses, Bougros, Blachot és 

Grenouilles. A La Moutonne márkanév szintén Grand Cru státuszú. A Chablis Grand Cru borok zöme 

hordóban érik, érlelhetőségét tekintve ezek a borok semmivel nem gyengébbek, mint a klasszikus 

Beaune környéki területekről származó chardonnay-k. A Chablis Grand Cru-nek és a jobb Premier 

Cru-nek jót tesz a palackos érlelés, hogy legszebb formáik megmutatkozhassanak. Különleges füstös 

aromák fejlődhetnek ki bennük, hosszú, nyáltermelést megindító lecsengéssel, ami az üdítő savaknak 

tudható be. Bár néhány termelő tölgyfában erjeszti vagy érleli a legjobb borai egy részét, a tölgyes 

jegyek mégis ritka íz-komponensnek számítanak.  

2.9.10 Côte d’Or 

Burgundia bortermelő központját a Côte d’Or-i szőlőültetvények képezik, mivel itt készítik a 

legnagyobb borokat. Az ültetvények a délkeleti, keleti fekvésű lejtőkőn szűk sávokban fekszenek, így 

a maximumot nyerik a felkelő nap sugaraiból és egyúttal a mögöttük levő Morvan-i dombság 

védelmét is élvezik. Ezt az elnevezést a vidék szüret utáni ültetvényeinek látványa miatt kapta, mivel a 

levelek színe idővel rőt-aranyba fordul.  

A talaj főleg agyagos, márgás mészkő. Ahol a mészkő dominál, chardonnay-t ültetnek, máshol 

pinot noir-t. A művelésmód leginkább Guyot.  

Borászati szempontból a Côtevidékét kétfelé osztják. Az északi rész a Côtede Nuits és itt termelik a 

legtestesebb, leghosszabb életű vörösborokat. A déli rész a Cote de Beaune. A vörösborok itt 

valamivel könnyedebbek, de, ami sokkal fontosabb, sokak szerint a világ lgjobb száraz fehérborait itt 

készítik. Az összes vörös Grand Cru-t, egyet kivéve(Corton) a Côtede Nuits területen termelik, míg az 

összes fehér Grand Cru-t, egyet kivéve(a különlegesen ritka Musigny Blanc-t) a Côtede Beaune-on. 

Ez főleg a talaj miatt van így.  

Északról délre haladva a Côtede Nuits legfontosabb falvai(a Grand Cru területekkel együtt) Gevrey 

Chambertin AC(Chambertin AC, Chambertin Clos de Beze AC), Vougeot AC(Clos du Vougeot AC), 

Vosne-Romanée AC(Romanée-Conti AC, La Tache AC, La Romanée AC), Nuits-Saint-Georges 

AC. 

A Côtes de Nuits Villages AC lehet fehér vagy vörösbor és a Côte-on fekvőültetvények szőlőiből 

készül, de nincs joga a fentiek közül egyik megnevezéshez sem. 
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A Côteültetvényei mögött elterülő dombok között 18 olyan bortermelőtelepülés van, ahol a borokat 

a regionális megnevezés szerint címkézik: Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits AC. A szüret a 

főCôteterülethez képest egy héttel később zajlik és sok bort készítenek a Beaune-i szövetkezetek 

pincéiben. Ezek vörös és fehérborok egyaránt lehetnek. Általában könnyedebbek és kevésbé 

koncentráltak a Côtede Nuits településeinek boraihoz képest. 

A Côtesde Beaune fontos települései ( a Grand Cru területekkel együtt) Aloxe-Corton AC(Corton 

AC, Corton-Charlemagne AC), Beaune AC, Pommard AC, Volnay AC, Meurseault AC, Puligny-

Montrachet AC(Le Montrachet AC) és Chassagne-Montrachet AC(Le Montrchet AC). 

Volnay kivételével mindenhol termelnek vörös és fehérbort is. Az a három falu, ami a legnagyobb 

hírnévnek örvend a világon Meursault, Puligny-Montrachet és Chassagne-Montrachet, melyeknél a két 

utóbbi osztozik az előkelő Le Montrachet Grand Cru megjelölésen. Az Aloxe-Corton ültetvény, 

Corton-Charlemagne szintén Grand Cru státuszú fehérborokat állít elő. A borok, melyek ezekből a 

falvakból származnak a világ legjobb, legdrágább chardonnay szőlőből készült borai. Az alacsony 

hozam, a talaj állapota, a vízháztartás és a fekvés eredményeként intenzív aromájú borok születnek. Az 

új tölgyfa hordós erjesztés és érlelés további testet, tannint és pörkölési jegyeket ad a borhoz. A seprő 

felkeverése még sűrűbbé, még komplexebbé varázsolja az italt Ezeknél a boroknál akár tíz évbe is 

beletelik, míg elérik a csúcsot, de mikor ez bekövetkezik, kétségtelenül a világ legkomplexebb 

fehérborairól beszélhetünk. 

A Côte de Beaune Village AC a négociant-ok számára különösen fontos bor, mivel nagy 

mennyiségben lehet házasítani. Vörösnek kell lennie és a Côtede Beaune-on belül bármelyik faluból 

származhat, kivéve Aloxe-Corton-t, Pommard-t, Beaune-t és Volnay-t. Így a Monthélie borok 

fineszessége házasítható a Chorey-beliek földességével, amiből nagy mennyiséget tudnak készíteni és 

még jó is. Természetüknél fogva ezek házasított borok. 

A Bourgogne Hauts-Côtes de Beaune AC regionális elnevezés, ami közvetlenül megegyezik a 

Hautes- Côtesde Nuits-vel. 

2.9.11 Côte Chalonnaise 

Ez a terület a Côted’Or-i ültetvények folytatása. A talaj hasonló, a szőlőfajták ugyanazok. Azonban 

ez nem egy monokulturális régió, mivel a bortermelő falvak között rések vannak, ahol erdők és 

legelők húzódnak meg. A borok szintén hasonlók, bár rövidebb idő alatt beérnek. Mivel ezeknek a 

boroknak nem olyan nagy a dicsfényük, mint a Côted’Or-beli társaiknak, az áraik általában 

alacsonyabbak és a pénzünkért jó minőséget kaphatunk. 

Bourgogne Côte Chalonnaise AC név alatt fut az összes pinot noir-ból készített vörös és 

chardonnay-ből készített fehérbor, ami a Côte-on található. Ez egy regionális megjelölésű osztályozás. 

A Rully AC több fehérbort termel, mint vöröset. Híres a habzó bor előállításáról is.  Mercurey AC 

egy CôteChalonnaise-i település, aminek vörösborai a legnagyobb hírnévre tettek szert, áraik is ezt 

követik. Givry AC a legkisebb a négy falu közül. Vörösborai különösen kedveltek. Montagny AC 

csak fehérbort készít.  

2.9.12 Mâcon 

Maconnais-ben ismeri fel először az ember, hogy tulajdonképpen Franciaország déli része felé 

halad. Nem csak a klímáról van szó, hanem az élethez való viszonyuláshoz is. Itt a tejgazdaságok 

legalább annyira fontosak, mint a borkészítés. (A mészkőtalaj ideális a chardonnay-nak, de a nyájak 

legeltetésére is kiválóan alkalmas.)Valaha ez a vidék a gamay-ből előállított vörösborok hazája volt, 

most a vörösbor csak a termelés harmadát adja és annak is a negyede pinot noir. A szövetkezeti 

pincéknek nagy a szerepe. 

A Mâcon AC-t a régión belül bárhol előállíthatják, aminek szőlőfajtája a fehérboroknál 

chardonnay, vörösöknél gamay vagy pinot noir. Hogy egy bort MâconSupérieur AC-nek 

nevezhessünk, a sima maconi-nál 0,5%-al magasabb alkoholtartalommal kell, hogy rendelkezzen. 

Habár ezen a nagy területen található néhány bor, melyek aromavilága nem túl bonyolult, a legtöbb 

mégis jó egyensúlyt mutat a friss alma vagy citrusos ízek és illatok, az üdítő savasság és a közepes 

vagy nagy test mellett. Az almasav-bontás következtében enyhe krémes jelleg figyelhető meg a 

borokban. 
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A Mâcon Villages AC vagy Mâcon + falu neve AC lehet egy akár 43 különböző faluból 

származó fehérbor.Ezek a jó minőségű borok megérik az árukat különösen azok részére, akik szeretik 

a lágyabb chardonnay-t. Bizonyos önálló falvak, mint amilyen Lugny, tekintélyes visszhangot kapott a 

borai miatt. Egy másik falu a csoportból Chardonnay, amiről a szőlőfajta is kapta nevét. Egy 

MâconVillages-nak címkézett bor bármelyik faluból, vagy akár bármelyik kombinációiból is 

származhat. A borok stílusa hasonlít a fehér Mâcon-ra de nagyobb a teste, érettebb és karakteresebb. 

A Pouilly-Fuissé AC Maconnais legnagyobb presztízsű bora. Alapanyagát amfiteátrum-szerű 

lejtők sorozatán termesztik, amelyek természetes „napfogó”-ként viselkednek. Ezek Burgundia 

leggazdagabb borai közé tartoznak akár 13,5%-os alkoholtartalmukkal. Maconnais összes bora közül 

ezeknek használ a leginkább a hordós érlelés. A fölrajzi elhelyezkedés és a fekvés olyan borokat 

eredményez, melyeknek érett ízei és nagy teste van. A barackos és dinnyés aromák az új tölgyfa 

pikáns, diós ízeivel vegyülnek. Néhány bor íze még az Újvilág-beli társaikéhoz is hasonlít egy kicsit. 

Viré-Clessé AC, Saint-Véran AC és Pouilly-Vinzelles AC szintén rendelkezik saját elnevezéssel. 

2.9.13 Beaujolais 

A legelső dolog, amit erről a vidékről tudni kell, hogy vörösbor termelő régió. Egyetlen szőlőfajtája 

a gamay. Az az 1%, fehérbor, amit előállítanak chardonnay alapú. A gamay-ből készült borok 

illatosak, tele málnás és cseresznyés aromákkal.A borok savakban nem dúskálnak, de tannintartallmuk 

még csekélyebbnek mondható. (Talán olyan a gamay, mint egy kékfrankos-portugieser keresztezés.) 

Ezeket a jellemzőket a borászati technológiák még fokozhatják az itt készülő borokban. A szénsavas 

maceráció során gyorsan és egyszerűen készülnek el a gyümölcsös, könnyed, friss aromákat kínáló 

borok. A beaujolais-i termelés Burgundia termelésének mintegy felét adja. A területet kétfelé lehet 

osztani. 

2.9.14 Beaujolais és Beaujolais Noveau 

Délre és keletre az ültetvények a Saône folyó hordalékos síkságán terülnek el. Itt a talaj homokos, 

az ültetvények kordonosak. A Beaujolais AC-borokat főleg szénsavas macerációval erjesztik. Szintén 

ez a fő lelőhelye a Beaujolais Noveau-nak, amit kifejezetten korai fogyasztásra szánnak és Beaujolais 

éves össztermelésének a felét adja. Britanniában már divatjamúlt, ugyanakkor Japánban hatalmas 

újdonságnak számít. A vásárlók számára csak a szüret utáni november harmadik szerdáján, éjféltől 

elérhető, ami a harmadik csütörtök reggele valójában. 

2.9.15 Beaujolais Villages és Beaujolais Crus 

A régióészaki és nyugati részén az ültetvények dimbes-dombos területen fekszenek, ahol a talaj 

főleg gránitos pala. A gamay különösen szereti a gránit talajokat, borának is erőteljesebb a 

karaktere,mint ha a délebbre jellemző homokos talajon terem. Beaujolais Villagesmegjelöléshez 39 

falunak van joga, ezek a régióössztermelésének negyedét teszik ki. A borokat a faluk között általában 

házasítják, de alkalmanként felbukkanhat egy-egy önálló falunévvel rendelkező is. A tőkék szabadon 

állnak és en gobelet stílusban művelik őket.  

A dimbes-dombos gránitos talajú területen belül 10 falut úgy ismernek el, mint ahol a borok 

karaktere különösen figyelemreméltóés beazonosítható. Ezek a Beaujolais Cru-k. Északról Dél felé a 

sorrend: Saint-Amour AC, Juliénas AC, Chénas AC, Moulin á Vent AC, Chiroubles AC, Fleurie 

AC, Morgon AC, Régnié AC, Côte de Brouilly AC és Brouilly AC. Moulin á Vent és Morgon borai 

a legerőteljesebbek, legtestesebbek és palackban fejlődhetnek. Brouilly-ban folyik a legnagyobb 

termelés és ez a legkönnyebben hozzáférhető bor. A legtöbb bort hagyományos módon iskolázzák és 

valamennyi ideig hordóban is érlelik, gyakran inkább nagy kádakban, mint hordókban. 

2.10 ELZÁSZ 

Földrajzilag Elzász kicsit elkülönül Franciaországtól, mivel a Vogézek hegység, mely a régió 

nyugati határát képezi, elválasztja tőle. Keleten a Rajna határolja. Sokáig Németország része volt és 

bortermelési szerepe abban merült ki, hogy egyszerű borokat készítsen nagy mennyiségben, kiemelve 

ezzel a Mosel és Rajna nagy, tradicionális borvidékeinek hírnevét. Amikor Elzász végre Franciaország 

része lett az I. Világháború végén, inkább a minőségi bortermelés rögös útját választotta. Az első lépés 
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a hibrid tőkék kitiltása volt 1925-ben. Az Appellation Controlée-t 1962-ben vezették be. További 

lépésekként a termelőhelyen történő palackozást és a kötelező elzászi palacktípus használatát 

törvényesítették (kivéve a pinot noirés a habzó borok esetében). 

Az elzászi minősítő (appellation) rendszer nagyon egyszerű, hiszen nem habzóborok esetében csak 

két AC van. Ennek ellenére ez az egyszerűség nehézségeket is okoz, mivel a termelők szeretnének 

különbséget tenni az általuk előállított borok minősége között. Emiatt gyakran találni a címkéken 

olyan meghatározásokat, mint a Réserve Personelle vagy a Cuvée Spéciale. Ezeknek azonban nincs 

törvényes státuszuk. 

Az Alsace AC vagy Vin d’Alsace AC a régió termelésének mintegy 80%-át teszi ki. Általában a 

címkén található fő jelölés egy egyedi szőlőfajta meghatározása, bár sok házasítás van, melyek 

márkanevek alatt futnak. 

Az Alsace Grand Cru AC 1975 óta létezik, számos ültetvényt elismertek, azért, mert 

hagyományos módon készített nagyon jó borokat. Jelenleg 50 Grand Cru státusszal rendelkezőterület 

van a borvidéken. Ha egy bor Grand Cru-nek minősíttetett, azontúl, hogy csak ezekből a falvakból 

származhat, csakis a nemes szőlőfajtákból készülhetett(riesling, muscat, tramini vagy pinot gris) és 

maximális hozamának jelentősen kisebbnek kell lennie, mint az Alsace AC-é. Minden egyes Grand 

Cru-nek saját bizottsága van, aminek jogában áll a szigorúbb ellenőrzés, vagy a szigorúbb szabályok 

bevezetése, például a mustcukrozás betiltása. Egy Grand Cru címkén mindig szerepel az ültetvény és 

a szőlőfajta neve:Schlossberg RieslingAppellation Alsace Grand Cru Controlée. 

Az elzászi borokra másik két osztályozás is érvényes. Ez a szőlőérettségi fokától függ. Egyik a 

Vendange Tardive a másik a Sélection de Grains Nobles. Az elvárások a két kategóriával szemben 

jelentősen növekedtek a bevezetésük óta. 

Vendange Tardive (VT) = késői szüretelésű. Ezeket a borokat csak a négy nemes szőlőfajtából 

lehet készíteniés 13,1% természetes várható alkoholtartalma kell, hogy legyen a rieslingés a muscat 

esetében, 14,4% a pinot gris és a tramini fajtáknál (mustcukrozás tilos). Eredetileg ez az osztályozás a 

száraz borokra is vonatkozott, ha a borász úgy döntött, hogy kierjeszti az összes cukrot. Ma már 

mindegyikben kell, hogy legyen maradék cukor. 

Sélection de Grains Nobles (SGN) = a nemes penéssezl fertőzött szőlőszemek válogatása. Ezek a 

borok késői szüret eredményei és mindig édesek. Nincs minden évjáratban erőteljes botritiszesedés. A 

minimum várható alkoholnak a rieslingés a muscat esetében 15,2%-nak, a pinot gris-nél és a 

tramininál pedig 16,6%-nak kell lennie. (Értelemsezrűen ezek az értékek erjesztés után 11 – 12,5% 

körüli valós alkoholtartalmat fognak jelenteni.) 

2.10.1 Klíma, talaj és domborzat 
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A Rajna egy hatalmas szakadékos völgyön folyik keresztül, ahol 25 millióévvel ezelőtt, az Elzászi 

Síkság beszakadt és maga után hagyta a nyugati oldalon a Vogézeket, a keletin a Fekete erdő hegyeit, 

a kettő között pedig a folyót. Elzász ültetvényei főleg a Vogézek lábainál helyezkednek el, ahol 

sokféle talaj megtalálható. A lejtők összetettségüket tekintve gránit, mészkő, homokkő, agyag, és 

vályogos, sőt még vulkanikus részekből állnak, a síkság pedig túlnyomórészt hordalékos. Ez a 

földrajzi komplexitás az egyik magyarázat arra, hogy miért is termelnek itt olyan sok stílusban bort.  

A másik tényező a klíma. Bár alapvetően kontinentális, Elzász tökéletesen alkalmas a 

szőlőtermeszétsre. Ez főként a Vogézek jóvoltából lehet így, ugyanis természetes védelmet képez a 

nyugatról érkező esőt hozó szelek ellen. Lotharingia, ami a Vogézek nyugati részén húzódik, egyike 

Franciaország legcsapadékosabb területeinek. A tőle keletre elnyúló Elzász pedig a legszárazabb a 

Pirenusok északi részén található Roussillonnal együtt. A csapadék csak 500mm évente, amit 1800 óra 

napsütés kísér forró nyárral és száraz ősszel. Ezek együttes ideális hatása teszi lehetővé a szép borok 

készítését. 

A bortermelő falvak 140 km hosszanti szűk sávban helyezkednek el a Vogézek lábainál két 

megyén(départements) keresztül(délre Haut-Rhin, északra Bas-Rhin). A jobb ültetvények a lankásabb 

lejtőkön vannak, melyek keleti fekvésűek és felkelő nap sugarait tökéletesen kihasználhatják. A 

meredekségük egészen 40%-os lehet. A gyengébb szőlőskertek a síkságon fekszenek. Az itteni 

szőlőket gyakran használják fel a Crémant d’Alsace, a helyi habzó bor előállításához. A legjobb borok 

az Haut-Rhin-ben található Colmar környéki falvakból származnak, ahol a Vogézek legmagasabb 

csúcsai emelkednek, így a klímára is a legnagyobb hatást gyakorolják. Itt még dél Spanyolországhoz 

viszonyítva is kevesebb a csapadék és a Grand Cru területek többsége is itt található.  

2.10.2 Szőlőfajták 

Elzász abban különbözik Franciaország többi szőlőtermelő vidékétől, hogy a címkén a kötelező a 

szőlőfajta meghatározása. Ha itt feltüntetik a szőlőfajtát, akkor annak a bornak 100%-ban a adott 

fajtából kell készülnie. Az évek során a borok minőségének javítása céljából csökkentették az új fajták 

telepítését. Csak a riesling, a pinot gris a muscatés a tramini számít nemes fajtának, amiből Vendange 

Tardive, Sélection de Grains Nobles vagy Grand Cru borok készülhetnek. Az eljárás miatt, ahogyan 

készülnek, az elzászi borok általában tükrözik annak a szőlőfajtának a karakterét, amiből előállították 

őket. Ezek gyakran szárazabbak és testesebbek, mint a német megfelelőik, bár elég tipikus, hogy van 

bennük némi maradék cukor, még a nemVendange Tardive borokban is.Különösen a pinot gris, vagy a 

tramini kerül palackba némi természetes maradékcukorral. Bár ezt már jelezni kell a címkén, nem 

mindig egyszerű feladat kitalálni, hogy a bor csontszáraz, édes, vagy félédes, mindaddig, amíg nem 

kóstoltuk meg őket.  

Riesling. Fémes, tiszta aromáival a riesling az a szőlőfajta, amire az elzászi termelők a 

legbüszkébbek. Ez ugyanaz a fajta, ami Németországban is megtalálható, ugyanavval a finom 

gyümölcs és magas savtartalom kombinációval. Mivel utolsóként érik és nagyon ellenálló, ideális a 

késői szüretelésű borok készítéséhez. Legszebb borait grániton és palán nyújtja és az ültetvények 

negyedét teszi ki. 

Gewurtztraminer (tramini).A Gewürtz németül fűszert jelent. Ez roppant találó név, hiszen a bor 

bővelkedik az olyan zamatos fűszeres jegyekben, mint a licsi, a rózsa vagy a kesudió. A szőlő héja 

teljes érésben rózsaszínűre változik, ami a boron is meglátszik. A tramini alacsony sav és magas 

alkoholtartalmú, nem ritka a 14%-os érték. Jó párost alkothat a füstölt hallal vagy az erős sajtokkal. 

Legjobban márgás talajon terem és az ültetvények ötödén telepítik. 

Pinot gris.Elzászban ezt a fajtát sokáig Tokay d’Alsace-ként ismerték. Mivel a Tokaji készítésénél 

ezt a szőlőfajtát soha nem használják, az EU kifogásolta ezt a nevet, de időleges kompromisszumos 

megoldásként javasolta a ’Tokay Pinot Gris’ kifejezés használatát 2007-ig. A pinot gris borai 

gazdagok, magas alkoholtartalmúak, A traminihoz hasonló a színük, de kevésbé aromásak. Szájba 

véve pikáns és gazdag, sokszor gyógynövényes karakterrel. Hozama változó. Legszebb, ha anyagos 

talajon terem. Az ültetvények nyolcadát foglalja el.  

Muscat.Egyre ritkább ez a fajta Elzászban, az összes ültetvény mindössze 3%-án  termesztik. A 

gond vele az, hogy hajlamos a rothadásra. Korán érik, szereti a homokos talajt és nem túl nagy 

hozamú. A legjobb borokat a muscat blancápetits grains-ből készítik (sárga muskotály), de a muscat 



 37 

ottonel-t mégis nagyobb területen termesztik, mivel megbízhatóbb. A bornak a jellegzetes szőlős-

muskotályos aromái vannak, általában mégis szárazra iskolázzák 

Pinot blanc.(Auxerrois, Klevner). Viszonylag korán érő típus, melyet laza, termékeny talajra 

telepítenek. Az ültetvények száma növekvő tendenciát mutat, mivel habzó bort állítanak elő belőle, ha 

nem habzó, akkor borai könnyűek és üdék. A beültetett terület mintegy ötödén nő.  

Sylvaner.A valamikori legnépszerűbb elzászi szőlőfajta manapság csak a Bas-Rhin területén lelhető 

fel, ahol bő hozamúés borai nem különlegesek. Szereti a homokos, meszes talajt. A földek kevesebb, 

mint nyolcad részén telepítik. 

Pinot noir.Népszerűsége egyre nő, mivel a helyi fogyasztók szeretnének a fehéren kívül más tipusú 

bort is inni. Manapság az ültetvények 10%-át teszi ki. Ebből a fajtából  két stílusú bor készül. Az 

egyik a hagyományos, gyümölcsös rozé, a másik a modernebb, hordóban érlelt vörös, aminek sokkal 

nagyobb teste és mélyebb színe van. Ezek a habzó borokon kívüli egyedüli borok, melyeket nem kell 

kötelezően az elzászi (rajnai) típusúpalackbatölteni, hanem használható a burgundi típusú. 

2.10.3 SZŐLŐTERMELÉS ÉS BORKÉSZÍTÉS 

A tőkéket magas kordono művelik, melyek követik a dombok vonalait. Ez a napsugaraknak való 

teljes kitettség és tavaszi fagyok elleni védekezés szempontjából igen kedvező. A legmeredekebb 

lejtőkön teraszos művelés folyik és a tőkéket sűrűbben ültetik, mint a sík vidékeken, ahol gépi 

megmunkálás is lehetséges. A szokásos dupla Guyot művelést alkalmazzák.  

A tőkékkel beültetett területek Elzászban 25%-al nőttek az 1980-as évek közepe óta, a termelés 

pedig egyharmaddal. Ugyanakkor a termelők száma 25%-kal csökkent.  

Errefelé kicsik a szőlőültetvények, az átlagos méret kevesebb, mint 3 hektár. A legtöbb bort 

közvetlenül a birtokon értékesítik, de a termelők négyötöde csak szőlőt termeszt, amit a szövetkezeti 

pincéknek adnak el (amiknek Elzászban fontos szerep jut), vagy a kereskedőknek. Sok gazdának több, 

kicsi terület van a birtokában, melyek különböző szőlőfajtákkal vannak betelepítve. Mivel így eltérő 

időszakban van az érés, a szüret eléggé elhúzódhat. Általában október közepén kezdődik és egészen 

november végéig, de akár december elejéig is eltarthat.  

Elzászban úgy tartják, hogy az a legjobb bor, amelyik a legkevesebb kezelésen esik át. A szőlőt 

préselik, általában pneumatikus préssel és a klíma ellenére, a mustcukrozást nagyban űzik. A szőlőlé 

nagy, tölgyfahordókban erjed, van, ami százéves vagy annál is több. A hordók belső oldalán vastag 

tartarát réteg van, ami megakadályozza, hogy a fa bármilyen hatással is legyen a borra. A modernebb 

pincékben inkább a rozsdamentes acéltartályokat részesítik előnyben, amelyek erjedéskor 

megkönnyítik a hőmérsékletszabályozást. Az erjedést gyakran azelőtt leállítják, hogy az összes cukor 

alkohollá alakult volna és még a nem késői szüretelésű borokban is akad maradékcukor. A pinot blanc 

kivételével az almasav bontás nem megengedett, mivel ez elfedheti a tiszta, gyümölcsös ízeket. A 

palackozás általában a szüret utáni tavasszal történik, míg a bor fiatal és friss. A legtöbb bor ilyenkor 

már készen áll az fogyasztásra, de sok közülük még fejlődhet a palackban. 
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2.11 A LOIRE VÖLGYE 

A Loire Franciaország leghosszabb folyója. Közép Franciaország hegyeiből, Ardeche megyéből 

ered és észak felé folyik majdnem 1200 km hosszan, mielőtt Orleans közelében nyugatra fordulna és 

Nantes-nál beleömlene az Atlanti Óceánba. A folyó utolsó 600 km-e érdekelt a szőlőés 

bortermelésben. Itt a szőlőültetvény négy laza alcsoportba oszthatók. A folyási irányt követve ezek a 

csoportok: Centre, Touraine, Anjou-Saumur és Nantais. 

Más régióktól eltérően, itt nincsen régiót érintő AC megjelölés, mint pl. AC Bourgogne vagy AC 

Bordeaux. Azonban van Vin de Pays Jardin de la France (tájbor), ami 13 megyét fog össze. A Vin de 

Pays szőlőfajtája főleg a chardonnay, amit amúgy habzó bor előállításra használnak. Csak két AC bor 

nevében találjuk meg a régiót a címkén – Rosé de Loire és Crémant de Loire -  bár ezek termelése 

inkább Anjou-ra és Saumur-re korlátozódik. A Loire menti négy régióössztermelésének több mint a 

fele fehérbor, negyede vörös és 12%-a rozé, a maradék pedig habzó bor.  

A folyó hosszúsága miatt, jelentős éghajlatbeli különbségek vannak az egyes régiók között. Nantais 

és Anjou vidékén a domináns hatást az Atlanti Óceán fejti ki. Feljebb a klíma egyre kontinentálisabbá 

válik, bár a Loire és számos mellékfolyója mérséklő szerepet tölt be. Mivel az ültetvények a 

marginális zónában fekszenek, az időjárásban évről-évre változások figyelhetőek meg ezért a 

szüretben is eltérések mutatkozhatnak. 

 

 

2.11.1 A Central (központi) szőlőültetvények 

A Loire bortermelés szempontjából jelentős területének keleti végén, mielőtt a folyó nyugatra 

fordulna az Atlanti óceán felé, terül el a Centre-ként ismert szőlőültetvények sora. Ami a termelést 

illeti, a négy közül itt a legkevesebb annak ellenére, hogy itt találjuk a két leghíresebb Loire-i 

ültetvényt, a Sancerre-t és a Pouilly-Fumé-t. Egyébként a két város, Sancerre és Pouilly-sur-Loire 

majdnem egymással szemközt fekszik, a folyó két partján. Földrajzilag és klimatikusan inkább 

Burgundiához kapcsolható, mivel az éghajlat kontinentális zord telekkel és forró nyarakkal. Itt a nyári 

jégesők és a tavaszi fagyok állandó problémát jelentenek.   

Sok borkedvelőnek a Sancerre AC a Loire völgyének legjobb száraz fehérborát jelenti. Az 

ültetvények 15 falura terjednek ki, a talaj pedig főleg meszes, köves, mint a nem túl távol fekvő 

Chablisbanés gazdag tengeri fosszíliákban is, ami jó vízelvezető. Az ültetvények leginkább a lankás 

lejtőkön terülnek el és délkelet, délnyugat-i fekvésűek. Az ültetvények mérete kicsi és parányi 

parcellákra vannak felosztva. 

A legtöbb Sancerre fehér, magas savtartalmúés sauvignon blanc-ból készül. Hagyományosan lassan 

erjesztették 600 literes fahordókban, manapság azonban sok egyáltalán nem is lát fát, csak 

rozsdamentes acéltartályt. A marlborogh-i (Új-Zéland) sauvignon blanc-nal közös vonása, hogy 

megkülönböztethető gyógynövényes karaktere van, ami a stílust nem kedvelők körében macskapisi-

néven terjedt el. A kevésbé korlátoltak inkább a bodzát és az egrest érzik benne. Bizonyos 
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önállófalvakban, mint Chavignol és Les Monts Damnés, füstös-minerális jegyek kerülnek a borba a 

palackos érlelés során, holott a sancerre-i borok nem az érlelésről híresek. 

Jó kísérője a legjobb sancerre-i boroknak a helyi kecskesajt a crottin de Chavignol. Hatalmas a 

népszerűsége és a korlátozott terület miatt a már így is magas árakon nagy a nyomás, hogy még 

feljebb kússzanak. 

A termelés 20%-át teszi ki a pinot noir-ból előállított rozé. Ez a filoxéra előtti időszak maradványa, 

amikor sokkal szorosabban kapcsolódott a terület Burgundiához,és amikor főleg vörösbort termeltek 

ebben a régióban. Mivel a legjobb helyeket a sauvignon blanc számára tartják fenn, a rozékés 

vörösborok elég könnyűek, de ritkaságuk és újdonságuk varázsa miatt drágán értékesíthetők. 

2.11.2 Sancerre 

 
A Loire szemközti felén fekszik Pouilly-Fumé AC, ahol a talaj hasonló, a sancerre-i hez, de több a 

kovás terület. A borok szárazak és nagyon emlékeztetnek a Sancerre-ihez, de mivel gyakrabban érlelik 

hordóban őket, az agresszív gyógynövényesség mintha hiányozna belőlük. Sancerre-től és Menetou-

Salon-tól eltérően ezalatt a név alatt nem készítenek vörösbort.  

Sancerre-től nyugatra és délre a borokat a Cher mellékfolyóinál fekvőültetvények szőlőiből 

készítik. Itt a legfontosabb Menetou-Salon AC. A talaj agyagos, Chablis-éhoz hasonló. Sauvignon 

blanc-ból készülnek a fehérborai, de kis mennyiségben vörös és rozé is készül pinot noir-ból. Egyre 

inkább nő a népszerűsége, mivel mérsékeltebb áron megkapható változata a Sancerre-nek és a Pouilly-

Fumé-nek.  

2.11.3 Touraine 

Mivel Touraine 200 km-re található a tengertől, a klíma kontinentális. Szőlőültetvényei két 

csoportra oszthatók: Nyugatra Chinon és Bourgueil vörösbor termelő vidéke, keletre a Vouvray 

fehérbor termelőterülete terül el. Touraine AC vörösborai főleg cabernet franc-ból és gamay-ből 

készülnek, száraz fehérborai pedig chenin blanc-ból vagy sauvignon blanc-ból. Ezek gyakran a saját 

szőlőfajtáik alapján vannak címkézve, például Sauvignon de Touraine vagy Gamay de Touraine. 

A Vouvray AC mindig fehér és chenin blanc-ból készül, de nagyon sokféle stílusban – nem-habzó, 

pétillant (gyöngyöző),habzó száraztól egészen azédesig. Ha megjelenik a nemes rothadás a 

szőlőültetvényekben, akkor ezen a vidéken is nagyon későn szüretelnek. Sok termelőnek a folyó 

mindkét oldalára jellemző tufás sziklákba vájt pincéje van. Ez a fajta krétás mészkő tele van tengeri 

fosszíliával és nagyon porózus, ami lehetővé teszi a tőke számára, hogy kiterjedt gyökérzetet alakítson 
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ki. A jó vízháztartás miatt nem szükséges vízzel elárasztani a gyökereket vagy a szőlőket 

felpuffasztani. A szőlő magas kálcium tartalma elősegíti, hogy a savak megmaradjanak az érés során.  

A chenin blanc az a szőlőfajta, amiből Touraine és Anjou-Saumur legnagyobb fehérborai 

készülnek, legyen az száraz vagy édes, habzó vagy nem. A stílusok sokszínűsége, aminek alapja ez a 

szőlő, nagymértékben függ az érettség fokától, ami a szedés pillanatában jellemzőés így a szőlőben 

meglevő cukormennyiségtől. Az egyetlen nehézség evvel a szőlővel kapcsolatban az, hogy még egy 

fürtön belül is eltérő lehet ez a mérték és a szemek között is lehet érésbeli differencia. Ez vegetális 

aromák kialakulásához vezethet, ha a szüret idején nem szelektálják gondosan az éretlen részeket. Az 

alig érett gyümölcsöt habzó bor készítésére használják, míg a száraz, félédes vagy édes borok 

készítéséhez a nagyon érett szemű szőlőket válogatják ki, amibe napon aszalódott vagy a nemes 

rothadástól fertőzött fürtök is beletartoznak.  

A chenin blanc mészkő talajon növekszik a legjobban és természetes savtartalma miatt jól 

érlelhető. A fiatal borok aromavilágára a friss almától egészen az egzotikus gyümölcsökig találhatunk 

példát, ami a szőlőérettségétől függ, de füstös és ásványi jegyek is fellelhetők bennük csakúgy, mint a 

botritiszízvilága. Idővel gazdagabbá, kerekebb és mézesebbé szelídülnek. A magas cukortartalom 

olyan jól beépülhet a borba, hogy az édes érzet majdnem el is tűnik. 

A Loire völgyének legnagyobb tiszteletnek örvendő vörösbora a Chinon AC, melyet az ugyanazon 

nevű város körüli vidéken termelnek. A termelés csaknem teljesen vörösborra alapul, bár 

kismennyiségű rozét is találunk, amit cabernet franc-ból állítanak elő(elvétve cabernet sauvignon is 

akad). Ez alatt a megnevezés alatt három stílusú bort találunk függően attól, hogy hol termett a szőlő. 

A könnyedebb borok a Vienne folyó völgyének homokos talajú szőlőültetvényeiről származnak. Ez a 

délről érkező folyó Chinon nyugati részétől 15 km-re a Loire-ba ömlik. Az északi síkságokon a talaj 

már agyagosabb és kavicsosabb mely erőteljesebb borokat ad. A legjobb borok azonban a dombos 

lejtős vidékek mészkőtalajain születnek. Ezeket érdemes tárolni. A bor minőségét az a tényező 

befolyásolhatja, hogy érlelték-e tölgyfa hordóban vagy nem. Ha igen, akkor általában öregebb 

hordókat használnak. 

Chinon-tól fentebb északra terülnek el Bourgueil AC és Nicholas de Bourgueil AC ültetvényei. 

Ezeket egy erdős síkság védelmezi a hideg északi szelektől és ezért önálló, kedvező mikroklímával 

rendelkezik.  

A cabernet franc ad ezeknek a boroknak egyfajta rusztikus jelleget így sokra jótékonyan hat az 

érlelés, mielőtt teljesen élvezhetővé válna. A cabernet franc a fő kékszőlő fajta a Loire mentén. 

Hasonlatos a cabernet sauvignonhoz, amivel házasítani is szokták, de a franc jobban illik a hűvösebb 

loire-i klímához bár néha így is vegetálisnak és kissé nyersnek érezzük a borokat.Ezek a borok 

lehetnek illatosabbak is, üdítő savakkal, melyeket érdemes egy kicsit hűtve fogyasztani. 

Ambíciózusabb stílusú borok is készülnek, melyek jól érlelhetőek palackban, általában kaptak hordós 

érlelést – tannintartalmuk is erőteljesebb. A cabernet franc-t rozé borok készítéséhez is használják. 

2.11.4 Anjou-Saumur 

Ez a Loire szíve. Az ültetvények nyugat felé egészen Muscadet határáig érnek, keletre pedig 

Saumur városától még 10 km-re is elnyúlnak. Itt már a kontinentális klíma kezd óceánira váltani. 

Nyugatra az Atlanti Óceán felé az éghajlat egyre nedvesebb. Nincs a nyarak és a telek között akkora 

hőmérsékletbeli különbség. A talaj szintén változik, ahogy nyugatabbra térünk egyre több a palás, 

kristályos szerkezetű. A Loire mentének területei közül itt folyik a leghatékonyabb termelés és fehér, 

vörös illetve rozé borokat egyenlő arányban találunk. A legjobb borok többségét a folyó déli részén 

termelik. 

Anjou keleti határán, Saumur kedves kis városa körül találjuk Saumur AC birtokait. Itt, csakúgy, 

mint Anjou-ban, a fehérborok – melyek stílusa itt is száraztól az édesig terjed - szőlője a chenin blanc. 

A helyi vörösborok legszebbjeit, melyet cabernet franc-ból készítenek, a divatos Saumur-Champigny 

AC-ben találjuk. A pincék közül sokat vájnak a folyó meredek partjának tufás kőzetébe mindkét 

oldalon. Saumur fontos habzóbor termelő központ is. 

Anjou AC széles skálájú választékában van fehér, vörös és rozé bor is. Mint Touraine-ben, itt is 

sokféle szőlőfajtát telepítettek. A chenin blancés a cabernet franc különösen fontos fajták. A grolleau-

t(Groslot)kékszőlőt csak Anjou-ban találjuk meg és inkább a nagyhozamú termelés során előállított 

karcsú, savas borok a jellemzők rá. Ezek gyakran a Rosé d’Anjou vagy a habzó borok alapszőlői. A 
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Cabernet d’Anjou AC viszont a kiváló minőségű rozék három AC-je közül a legjobb. Ez mindig 

félédes stílusban készül cabernet francés cabernet sauvignon fajták házasításából. A Rosé d’Anjou 

AC is inkább édes, de népszerűsége hanyatlóban van. Grolleau, cabernet francés/vagy gamay 

házasításának az eredménye. Végül van még a Rosé de Loire AC ami mindig száraz és minimum 

30% cabernet fajtát kell tartalmaznia. 

Anjou-Saumur legjobb borai fehérek és chenin blanc-ból készülnek. A legtöbbnek magas 

savtartalma van, amit a maradék cukor kiválóan egyensúlyban tart, ugyanis az eldugott völgyben a 

botritisz hamar kialakulhat. Ez különösen igaz a Layon mélyebb völgyeire, ami délről, Angers-hez 

közel ömlik a Loire-ba. Ez a völgy adja Coteaux du Layon AC édes borait. Stílusában a német édes 

borok friss gyümölcsös, magas savtartalmú karakterét a sauternes-i testességgel és alkohollal 

kombinálja. A szüretelők számos alkalommal járnak végig a sorok között, míg az összes fürt bekerül a 

kosárba és minél később történik ez meg, annál édesebb a gyümölcs. A két kedvenc terület a Quarts de 

Chaume és a Bonnezeaux, amiknek saját AC-jük van és a világ legjobb édes borai között tartják 

számon őket. 

Savennieres a Loire északi partján fekszik. A levegő mozgása a napsütötte ültetvények körül nem 

kedvez a nemes rothadás kialakulásának, viszont kedvez annak, hogy a későn szüretelt chenin blanc 

szőlőt nagytestű, száraz, kivételesen komplex borok készítéséhez használják. Ezek a borok fiatalon 

elég barátságtalanok magas savtartalmuk miatt, de mint a jó Vouvray, kialakulhatnak benne mézes, 

füstös-minerális aromák, de csak 10 év palackban eltöltött idő után.  

A chenin blanc amúgy képességeit és érlelhetőségét tekintve sokban hasonlít a furminthoz. Épp 

úgy hajlamos az oxidációra, viszont bora évtizedekig eltartható. Elegáns, gazdag és komplex borokat 

ad, sokszor akácmézes aromatikával. 

2.11.5 Nantais 

Bretagneültetvényei a Loire torkolatához közeli területeken helyezkednek el, központjában Nantes 

híres városával. A régió fő bora a Muscadet mely a dimbes-dombos vidék lejtőinek tőkéiből születik. 

A jobb ültetvények a Nantes-tól keletre és délre fekvő Sevres et Maine alrégióban találhatóak. Ezeket 

jó vízelvezető, palás, gneiszes talajra telepítették, mely alatt gránitos kőzet alakult ki. Valamikor a 

tőkéket a gobelet rendszer szerint metszették, de annak érdekében, hogy a megkönnyítsék a gépi 

szedés folyamatát, a kordonos művelés egyre elterjedtebb lesz. A klíma nedves és mérsékelt, enyhe 

nyarakkal és telekkel. A fagykár ritka. 

Csak egyetlen szőlőt engedélyeztek a muscadet készítésére és ez a melon de Bourgogne vagy más 

néven muscadet. Az előbb manapság közismertebb elnevezés. Semleges szőlőfajtának tekintve, borai 

is általában zöldalmás, füves íz és illatvilággal rendelkeznek. Korán érik és ellenálló a faggyal 

szemben.  

Az összes muscadet bor száraz kell hogy legyen. Sőt, mindeddig a harsányságukról voltak 

nevezetesek. Talán kár, hogy mostanában a borkezelési eljárásoknak köszönhetően lágyabb, 

kommerszebb stílusban készítik.  Mustcukrozást szoktak alkalmazni, de a bor engedélyezett maximum 

alkohol tartalma nem lehet több mint 12,3%. Hagyományosan a borokat hordóban erjesztették, de 

most beton vagy rozsdamentes acél tartályokat használnak inkább. A bort fiatalon érdemes 

fogyasztani, mely tradicionális kísérője a tenger gyümölcseinek, főleg az osztrigának. 

Muscadet de Sevre et Maine sur Lie AC egy különlegesség, melynek egyre nagyobb a 

népszerűsége a piacon. A bort közvetlenül a hordóból vagy tartályból palackozzák a szüretet követő 

tavaszon, miután a telet saját finom seprőjén töltötte(Lie franciául seprőt jelent).Természete miatt a 

birtokon palackozzák így minden tavasszal mobil palackozók járnak pincéről pincére. Mivel a bor 

csak minimális kezelésen esik keresztül, megtartja zamatát és frissességét és apró, lusta buborékokat 

fedezhetünk fel a pohár szélén, ha kitöltjük. Mivel a seprőn érlelték, a bor testesebb és enyhe élesztős 

jegyeket mutathat. 
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2.12 A RHÔNE VÖLGYE 

A Rhône egyike a világ híres borfolyóinak. Az Alpokban ered a svájci Lucern városától délre, majd 

nyugat felé veszi az irányt és Valais szőlőültetvényein halad át majd belefut a Genfi-tóba. Onnan 

továbbhaladva keresztülfolyik Savoie ültetvényein és Lyon-nál csatlakozik a Saone folyóhoz. Innen 

délre veszi az irányt és 400 km múlva Marseille-től nyugatra ömlik a Földközi-tengerbe. Annak a 

vonalnak a mentén, mely északon Vienne ókori római városától a délen fekvő Avignon-ig tart fekszik 

a legjobb Rhône -i borokat termelő régió. Mintegy 80 000 hektárjával ez a második legnagyobb 

minőségi bortermeléshez köthetőültetvény-együttes a világon. Itt főként vörös és rozé borok 

készülnek, de jócskán akadhat szép példa a fehérre is. 

Bár a Rhôneegyetlen bortermelő vidéknek minősül, természetesen mégis két részre szakad 

különbözőéghajlatuk és szőlőfajtáik miatt. Az Északi Rhôneültetvényei Vienne és Valence között 

húzódnak, mely távolság kb 70 km. Utána egy kb 60 km-es rést találunk, mielőtt Donzere falujától, 

ami a nugátjáról híres Montélimar városától délre fekszik, újra kezdődnének a betelepített területek. Itt 

a kereskedelmet a négociants-ok (kereskedők) határozzák meg, akik felvásárolják a szőlőt, vagy a kész 

bort és saját nevük alatt adják el. Délen a szövetkezeti pincéknek jut a domináns szerep, bár növekvő 

tendenciát mutat az az irány, hogy a szőlőtermelők, akik megelőzően a szövetkezeteknek adták el 

boraikat, most saját birtokot létesítenek, hogy saját boraikat palackozhassák.  

Mint Franciaország többi részén, létezik megkülönböztető hierarchikus sorrend a rhône-i borok 

között is. A hierarchia alján vannak az általános Côtes du Rhônemegjelölésű borok, melyek majdnem 

teljesen délről származnak, bár elvileg bárhol termelhetnék őket a régión belül. Efelett áll a Côtes du 

RhôneVillages, ami délen fekvőtelepülések bora. Aztán következik 13 önállócru, olyan falvak, 

melyeknek saját AC státuszuk van. Ezek közül 8 északon, 5 pedig délen terül el. 
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2.12.1 Az Északi Rhône 

Annak ellenére, hogy a teljes termelés mindössze 5%-át adja, sok nagyhírű, igen drága rhône-i bor 

az északi részről származik. Egyéni termelők, akiknek már kultusza van a világon, sokat tettek a 

Rhône vidék arculatának fejlődéséért, bár ezt nyilván nem lett volna lehetséges fenntartani, ha a borok 

nem feleltek volna meg a minőségi elvárásoknak.  

2.12.2 Domborzat, klíma, szőlőművelés 

Itt a völgy elég keskeny és meredek, az ültetvényeket pedig főként a folyóhoz közel, a nyugati 

lejtőkre telepítették. A talaj túlnyomórészt gránitos és gyakran újra fel kell hordani az ültetvényekre, 

mikor egy-egy nagy eső lemossa. Sok a párhuzamos völgy, ami napsütötte órákat jelentés ami egyben 

védelmet is nyújt a régió legnagyobb klimatikus hatásától, a Mistrál-tól. Ez egy erős, hideg, északi 

szél, ami igen hűvös időjárást eredményez, viszont meggátolja a betegségek kilakulását a 

levegőáramlás következtében és redukálja a szőlőszemek méretét is, amikben így jobban 

koncentrálódhat a cukor. A szél ereje miatt a tőkéket karózzák, még a bakműveléses tőkék mellé is 

tesznek támaszt. Az éghajlat a beaujolais-i régióhoz hasonló. Déli kontinentális, forró nyarakkal, 

melyek egyáltalán nem kellemetlenek.  
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2.12.3 Szőlőfajták és borkészítés 

A völgy eme része sokáig a hagyományos borkészítés fellegvára volt nyitott kádakban erjesztett 

boraival, melyeket akár két évig is érleltek öreg tölgyfában. Manapság azonban az új tölgyfa hordók 

kezdenek népszerűvé válni, ami a borok komplexitásában is megjelenik. 

Ami a vörösbor termelést illeti, a Syrahdominál. Ez a fajta intenzív színű, tanninos, jóérési 

potenciállal rendelkező borokat ad. Aromáiban a lágy, sötét bogyós gyümölcsök (fekete és kék áfonya) 

mutatkoznak, melyhez fiatalon fűszeres, fekete borsos, idővel pedig vadhús-szerű jegyek társulhatnak.  

A fehérboroknál a leginkább figyelemfelkeltő fajta a Viognier. 

Ez alacsony, kiszámíthatatlan hozamú, de rendkívül gazdag, 

gyümölcsös-aromás (egzotikus) bort adó szőlő. Mostanáig csak kevés olyan terület van, ahol 

megmaradt az Északi Rhône régiójában. Viszont egyre nagyobb a kultusza és egyre nagyobb számban 

telepítik is Languedoc, Ausztrália, Kalifornia, Dél Afrika és Dél Amerika tájain. 

A Roussanneegy másik minőségi fajta, bár az ültetvényei ennek is megcsappantak, főleg mert 

hajlamos a rothadásra és a szelet sem bírja. Ha Marsanne-nal házasítják, az előbbi adja a fineszt, a 

savakat és a gyümölcsösséget a borhoz. Az utóbbi nagy hozamú fajta és borai magas 

alkoholtartalmúak. Míg az előbbi két szőlőfajta gyakran szerepel együtt, a viognier-t soha nem 

házasítják velük ezen a vidéken. 

2.12.4 Régiók és borok 

Nézzük végig az északi Rhône vidék cru-it északról dél felé haladva.  

A Côte-Rôtie AC. A Rhône völgyének legészakibb ültetvényei tartoznak ide, Ampuis városa köré 

helyezkedve. A Côte-Rôtie elnevezés annyit tesz, mint „sült lejtő”, ami utal a napsütötte fekvésre. A 

tőkék meredek, keskeny teraszokon nőnek, amiket nehéz megművelni (a gépi hozzáférés lehetetlen, 

csak néhány helikopter tud permetezni). Általában indián sátor-szerű (tepee) alakban művelik a 

tőkéket, hogy ellenálljanak az erős, forró, déli szeleknek. Csak vörösbort termelnek méghozzáSyrah-

ból. 20% viognier-t hozzá lehet tenni az alapanyaghoz, inspiráló, hogy az Újvilágban egyre divatosabb 

a shiraz-viognier házasítás, bár ott szokatlan lenne 5%-nál több viognier-t adni a borhoz. Ezek a 

különösen elegáns borok intenzív színűek, testesek, fűszeresek és komplexek. Legalább annyira 

keresettek és drágák, mint az Hermitage borai. 

A Condrieu AC száraz fehérbor kizárólag viognier fajtából. Egyedülálló virágos-parfümös illata 

van és legjobb fitalon fogyasztani.  

A Chateau Grillet AC egy önállóültetvény Condrieu-n belül és hasonló hordós érlelésű borok 

készülnek itt. A legszebb borok az alacsony hozamú, öreg tőkék termései és nagy szakértelemre van 

szükség ahhoz, hogy a héjából a zamatos parfümös jelleg átkerüljön a borba. Mivel nagy erőfeszítésbe 

telik a lejtők megmunkálása és a termelt bor mennyisége is csekély, az áraik nagyon magasak. 

A Saint-Joseph AC borait szintén a folyó nyugati partján elterülőültetvények adják. Bár 

készítenek némi fehérbort marsanne-ból és rousanne-ból, a legtöbb bor mégis vörös és syrah-alapú. 

Ezek a legkönnyebb észak-rhône-i vörösborok, melyek a syrah szőlő tipikus málnás és borsos 

árnyalatait mutatják. A legjobb példák a Tournon közeli teraszos ültetvényekről kerülnek ki. A 

nagyobb mennyiségű, kevésbé karakteres borok a lejtők termékenyebb, laposabb tetejéről vagy aljáról 

származnak. Az árak hasonlóak vagy akár magasabbak, mint a Crozes-Hermitage borai. 

Ami a mennyiséget illeti, a legfontosabb AC a Crozes-Hermitage AC, melynek ültetvényei a 

Hermitage domb vegyes talaján leltek otthonra. Az itteni vörösborok syrah-ból készülnek, amihez 

lehetőség van 15% marsanne-t vagy rousanne-t hozzáadni. A minőség és a stílus jelentősen eltérhet, 

csakúgy, mint az árak is. A könnyebb borok a nagy hozamú, gépi szüretelésű, laposabb vidékek 

sajátjai, míg a koncentráltabb, komplexebb példák a kézi művelésű, meredekebb lejtők ajándékai. 

Néhány drágább bort hordóbanérlelnek. A régiókevésbé előkelő pozíciója(a Côte-Rôtie-hoz és az 

Hermitage-hoz viszonyítva), a viszonylagos nagy mennyiség a termelésben közepes árakat 
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eredményez. Némi fehérbort is készítenek, főleg marsanne-ból. Ezek közepes testűés gyümölcsös 

borok, melyeket érdemes fiatalon elfogyasztni.  

Az Hermitage AC a XIX. században a világ leghíresebb borai közül is magáénak tudhatott, mind 

fehér, mind vörös tekintetében. Mostanában mintha újra ezt a régi fényét találta volna meg a terület. A 

szőlőültetvények a folyó keleti partján fekszenek egy déli fekvésű, meredeken lejtő domboldalon, 

Tain-l’Hermitage városa mögött. 

A vörös Hermitage egyike Franciaország legtestesebb borainak és igen jól lehet érlelni. A 

legnagyobb borok akár 50 évig, vagy még tovább is eltarthatók. A tény ellenére, hogy 15% fehérszőlőt 

lehet syrah-val erjeszteni, ez itt ritkaságszámba megy. 

Körülbelül a termelés ötödét teszi ki a fehér Hermitage. A marsanne, ami a testet adja, domináns a 

házasításban. Ha rousanne-t használnak, akkor ez a fajta felelős a feszes savakért és az illatért. Ezek 

nagytestű, hosszú életű borok, melyekben idővel nagyon komplex mézes és mogyorós jegyek 

fejlődhetnek ki. 

 

 
Côte Rôtie 

 

Sokan úgy vélekednek, hogy a Cornas AC a Rhône völgyében a legalábecsültebb szerepet játssza, 

ennek ellenére ezek a borok drágák. A védett, napsütötte fészekben elterülőültetvények műveléséből 

intenzív színű, testes vörösborok születnek, melyek gyakran tekinthetők a Hermitage-i borok 

riválisainak. Más észak rhône-i vörösbor termelő AC területeken engedélyezett bizonyos százalékú 

fehérszőlő hozzáadása, amikor a szőlőben több fajtát is együtt szednek és erjesztenek. Mivel a 

borkészítés egyre szigorúbban szabályozzák, a trend a 100% syrah-ra való törekvés. A Cornas kivétel, 

mert eredetileg is csak syrah lehetett benne.  

2.12.5 Dél Rhône – Klíma és domborzat 

Itt a klíma kontinentálisról mediterránná változik, enyhébb telekkel és forró nyarakkal. A Rhône 

völgye kiszélesedik és a talajban homokos szigetek keverednek a durva, köves őstalajjal a garrigues-

gel. Mivel nincsenek lejtők, amik megvédenék a tőkéket a Mistral-lal szemben, szélfogókat kell 

telepíteni. 
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2.12.6 Szőlőfajták és szőlőművelés 

Ahelyett, hogy a borokat csak egy-két szőlőfajtából készítenék, itt annak ellenére, hogy a grenache 

a főkék szőlő, számtalan különböző fajtával házasíthatják, melyek közül a legfontosabbak a syrah, a 

mourvedre és a cinsault.  

A grenachemagas alkohol, de alacsony tannin tartalmúés halvány színű borokat ad, melyek 

aromája fűszeres, piros-bogyós gyümölcsös(főleg eper), mely karakter lehet akár lekváros vagy égett 

is lehet. A syrah-nak intenzív a színe és bővelkedik tanninban is, a cinsaultpedig alacsony tannin, de 

magas sav és gyümölcstartalmú. Végül a mourvedreegy tanninos, intenzív színű fajta. Ha házasítjuk 

ezeket a fajtákat, az együttes hatás sokkal kedvezőbb, mint ha külön fogyasztanánk őket. 

A fehérboroknál a clairette, a grenacheblanc, a bourboulenc és más egyéb fajták is csatlakoznak az 

észak rhône-i viogner-hez, marsanne-hoz vagy rousanne-hoz. A fehérborok általában kövérek, 

testesek, magas alkoholtartalmúak, de savtartalmuk alacsony. Új tölgyfát ritkán használnak.  

Az összeset alacsony kordonon művelik, így a visszasugárzott hőtől teljesen beérnek. A syrah-t 

általában Guyot művelésmóddal termesztik, míg a többi általában hagyományos bokorműveléssel lett 

telepítve. Sok ültetvényen, főleg Chateauneuf-du-Pape esetében a talajt kerek kövek borítják, melyek 

nagyon jó hőtároló tulajdonsággal rendelkeznek és melegen tartják az ültetvényt az éjszakák során is. 

Ez méginkább elősegíti az érési folyamatot. 

 

 

2.12.7 Borkészítés 

Nem kizárólag a szőlőfajtákban és a talaj változatosságában tér el ez a vidék északi szomszédjától, 

hanem a borkészítési eljárások tekintetében is. Nagyon, vagy majdhogynem lehetetlen meghatározni 

egy tipikus dél-rhône-i vörösbort. Lehet friss és gyümölcsös, ha szénsavas macerációval készült. Ezt a 

technológiát még Chateauneuf-du-Pape egyes részein is alkalmazzák, hogy könnyű, nem tanninos, 

fiatalon fogyasztható borokat állatsanak elő. Ha azonban hagyományosan erjesztik és tölgyfában 

érlelik, a bor lehet nagyon testes és húsos is. 

2.12.8 Régiók és borok 

A Côtes du Rhône AC a régió termelésének 80%-át teszi ki. A borok többsége könnyű, 

gyümölcsös és egyszerű, melyek a szövetkezeti pincékben készülnek. Bár van egy jelentős elmozdulás 

a szénsavas erjesztés alkalmazása felé, mégis kevésbé használatos, mint Beaujolais-ban vagy a Midi 

területein.  

A déli Côtes du Rhône-on belül néhány falunak joga van a vörös és alkalmanként fehér és rozé 

borait is Côtes du Rhône Villages AC-nek nevezni. Ezekre a borokra kicsivel szigorúbb szabályozás 

érvényes érintve a szőlőfajtákat, a minimum alkoholtartalmat és a maximum terméshozamot. Ha a bort 
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az idesorolt falvakból házasították, akkor eladhatóCôtes du Rhône Villages név alatt, de van 16 önálló 

falu, mely saját nevét is adhatjta az esetben, ha a bort nem házasítják, például Côtes du Rhône Villages 

Cairanne. A falvak közül kettőnek saját AC-je is van Vins Doux Naturels (erősített édes bor) 

termelésük miatt,ezek pedig Beaumes de Venise és Rasteau.  

Vacqueyras AC és Gogondas AC saját különleges szőlőfajtáiért, a bor alkohol tartalmáértés 

terméshozamáért kapta a megtisztelő megjelölést. 

A Rhône völgyének vélhetően legismertebb bora a Chateauneuf-du-Pape AC. Ennek a bornak a 

francia bortörténelemben különleges szerepe van, mivel itt született meg az Appellation Controlée 

ötlete. A minőség javítása érdekében itt tilos a gépi szüret és kötelező a kézzel történő szelekció. Bár a 

szőlőfajták engedélyezett száma a házasításokban 13 is lehet, a grenache dominál, csakúgy, mint más 

dél rhône-i régióban. Néhány rendkívül sikeres Chateauneuf 100%-ban grenache, ami,  ha alacsony 

hozamú, öreg tőkékből származik, igen intenzívvé teheti a bort.  

Kis mennyiségű, minőségi fehér Chateauneuf-du- Pape készülhet clairette-ből, rousanne-ból, 

bourboulenc-ből és grenache Blanc-ból(a viognier nem engedélyezett). 

Chateauneuf-du-Pape-tól nyugatra, a Rhône másik partján, ahol a mészköves talaj segíti a szőlők 

érését anélkül, hogy savaikat elvesztenék, rozét és fehérbort készítenek. A Tavel AC rozé bor, mely 

közül néhány egész Franciaországban nagy hírnévre tett szert. Testesek, intenzív íz és illatvilággal 

rendelkeznek, nem ritkán hordóban is érlelik őket. Lehet bennünk néhány gramm maradék cukor is. 

Mind a Tavel, mind a Lirac AC rozéi főleg grenache-ból és cinsault-ból készülnek. Lirac fehér és 

vörösbort is termel.  

A Dél Rhône határmezsgyéjén sok másodrendűültetvény van, ahol hasonló de könnyebb stílusuk 

borokra bukkanhatunk ugyanazon szőlőfajták keverékéből. Ezek Côtes du Vivarais AC és Coteaux 

du Tricastin AC északon, Côtes du Ventoux ACés Côtes du Luberon AC keleten,Costieres de 

Nimes délen. 

2.13 DÉL FRANCIAORSZÁG 

Dél Franciaország szőlőültetvényei a Földközi-tenger partvidéke mentén húzódnak, és keleten 

Olaszország, nyugaton pedig Spanyolország határolja. Három csoportra tudjuk ezt a területet 

felosztani: Provence, Languedoc és Roussillion, bár az utóbbi kettőt gyakran egynek tekintik. Itt 

nemrégiben nagyobb változások történtek a borok világában, mint Franciaország bármely másik 

részén. Eredetileg a termelés legnagyobb részét a bárhonnan származható borok házasítása tette ki, 

aminek eredménye a mindenütt jelenlevőés elérhetőVin de Table borok voltak, melyek csillapították 

minden francia borivó szomjúságát. Ennek ellenére a kereskedelem összeomlott és ez arra késztette a 

helyi termelőket, hogy felismerjék a tényt, miszerint a jövő csakis úgy képzelhető el, ha kevesebb, de 

jobb bort állítanak elő. Szerencsére az EU-n keresztül hatalmas pénzösszegek álltak rendelkezésre, 

hogy a változást előmozdítsa. 

A Rhône völgyének déli ültetvényeinél természetes fejlődés kezd mutatkozni. A folyó deltájának 

keleti részén van Provence, a nyugatinál Languedoc-Roussillion. Legnagyobb részt a szőlőfajták 

ugyanazok, a carignannal kiegészülve, aminek ha korlátozzák a hozamát robosztus, gyümölcsös 

borokat ad. Ahogy azt majd látni fogjuk, a Vin de Pays kategória fejlesztése, főleg Languedoc-

Rousillion-ban, hatalmas területek olyan klasszikus szőlőfajtákkal való beültetéséhez vezetett, 

melyeket talán Franciaország más régióival azonosíthatnánk inkább, ilyen pl a cabernet sauvignon, a 

merlot és a chardonnay. 

Nem meglepő, hogy a klíma itt mediterrán és sok, változatos talajt találunk: a folyóvölgyben 

gazdag, a Rhône deltánál hordalékos, homokos és agyagos-törmelékes a sík vidékeken. Általános 

tényező a mészkő előfordulása is. Ez, a megbízható klímával, erős alapot képez kíváló borok 

termeléséhez. Gyakran probléma a termelőnek a kisebb mennyiségű, de jobb minőséggel szembeni 

tradicionális nagy hozamú, másodrangú termés és ezeknek a bevételei közötti egyensúlyozás. Itt az 

önálló szövetkezeti pincék politikája fontos szerepet játszik. Némelyik nagyon progresszív és kemény 

munka árán a magas árat is megszerzi boraiért.  

2.13.1 Provence 

Côtes de Provence AC. Ez messze a legnagyobb AC Provence-ban, melynek ültetvényei Toulon 

kikötővárosától keletre terülnek el. A beljebb fekvő szőlőskertek a Massif des Maures-től északra, a 
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többi a part mentén helyezkedik el. Eredetileg a borok javarészt rozék voltak, melyek hagyományos, 

egyedi palacban láttak napvilágot és a Riviéra túristái fogyasztották őket. Bármilyen hibát képes volt 

eltakarni a jeges vödör, amibe betették fogyasztás előtt. Mostanában több termelő is komolyabb 

borokat készít, gyakran vöröset, kihasználva azt a lehetőséget, hogy a házasítás tartlmazhat akár 30% 

cabernet sauvignon-t is. Ezeket a borokat a bordeaux-i stílusú palackban értékesítik. A régiótól 

nyugatra, Aix-en-Provence városához közel húzódnak a Coteaux d’Aix en Provence AC ültetvényei. 

Vörös, fehér és rozé borok sorát termelik itt és van néhány önálló, mely hírnévre tett szert. A 

kielégíthetetlen helyi kereslet a rozék iránt felnyomja az árait nem csak ennek, hanem már 

ambíciózusabb termelők helyi vörös és fehérboraiét is. 

A part mentén három különállóültetvény helyezkedik el, mindegyik sajt AC-vel rendelkezik. A 

három közül a legfontosabb Bandol AC, amelyik Toulon közelében fekszik és mourvedre alapú 

vörösbort készít. Ezek a borok intenzív színűek, testesek, erőteljes tannin jellemző rájuk és ahhoz, 

hogy kihozzák legfínomabb szedres, fűszeres, édesgyökér-szerű aromáinak skáláját, kötelező a 

palackos érlelés. A termelés kicsi,és akik ismerik ezt a bort - tisztában lévén kiváló minőségével - 

hajlandóak az igen magas ár megfizetésére is.  

Vin de Pays des Bouches du Rhône és Vin de Pays de Vaucluse is alacsony áron kínálja 

általában Dél-Rhône stílusú borait. 

 

 

2.13.2 Languedoc-Rousillon 

Ezek a szőlőültetvények főként a Massif Central déli határa és a Földközi-tenger közötti sík 

vidéken terülnek el. A XIX. század második felében megjelenő vasút nagyban hozzájárult a régió 

borainak a népszerűsödéséhez, főleg azon francia borfogyasztók számára, akiknek nem számított 

annyira a minőségi tényező. Az olyan kikötők raktáraiban, mint amilyen Sete, az észak-afrikai francia 

gyarmatok mámorító, intenzív színű borait házasították Languedoc kevésbé erőteljes boraival. A 

gyarmatok elvesztésével és Franciaország EU-ba való belépésével, ami az olasz borokkal történő 

versenyhelyzet kialakulásához is vezetett, összeomlott a helyi gazdaság, ami a monokulturális 

szőlőültetvényeken alapult. Ennek ellenére ma az EU-s támogatásoknak köszönhetően a régió 

reneszánszát élheti. Sok ültetvényt kiírtottak és gyümölcsöst telepítettek a helyükre. Ahhoz, hogy 

a”kevesebbet, de jobb minőségben” elvein alapuló világpiaci kívánalmaknak meg tudjon felelni, 

megnyerőbb borok termelésére van szükség. 

Két párhuzamos fejlesztés zajlik a térségben az asztali bor kategóriájának térvesztése után: néhány 

VDQS bor teljes AC-statuszba helyezése és a Vins de Pays fontosságának hangsúlyozása.  

2.13.3 AC borok 

Bortermelés szempontjából Rousillon régióa egyetlen département–ból, a Pyrenées-Orientales-ből 

áll, melynek fő városa Perpignan. Ez Franciaország legszárazabb területe és sok alkohollal dúsított bor 

előállításának központja is egyben. A Côtes du Rousillon AC lefedi majdnem az egész Pireneusok és 
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a tenger közöttí síkságot, melynek északi része, ahol az Agly folyó völgye húzódik, jogot kapott egy 

felsőbb kategória birtoklására: Côtes du Rousillon Villages AC. Ezeknek a boroknak az alapszőlője a 

carignan, bár a házastásokban csak 60%-ot tesz ki. Ez a fajta bővelkedik a savakban és a tanninban, 

borai pedig intenzív színűek, kicsit kesernyések. Stílusuk néha igen rusztikus és egyszerű, áruk nem 

magas. Gyakran alkalmazzák a szénsavas erjesztést, hogy a tanninokat lágyítsák,és több 

gyümölcstartalom maradjon a borban.Északabbra, Languedoc vidékén helyezkedik el Aude, Hérault és 

Gard megye. A nagymennyiségű, fűszeres, testes vörösborok forrásai itt a Fitou, Corbieres, 

Minervos és Coteaux du Languedoc AC-k. Ezek, néhány kivételtől eltekintve, carignan-t és 

különböző mennyiségekben jelenlevő, egyre inkább előtérbe kerülő fajtákat (grenache, syrahés 

mourvedre) tartalmazó házasítások. Észrevehető egy fajta tendencia, ami a néhány AC-n belüli 

magasabb minőségű területek elismerése felé irányul, mint például Cotaux du Languedoc és La 

Liviniere Minervois-n belül. Faugeres és Saint Chinian ma már biztos forrása a testes, erőteljes 

boroknak, melyekben az új tölgyfahordós érlelés után gyakran húsos, zamatos aromák fejlődnek ki. 

Néhányért igen magas árat is el lehet kérni. Az AC státusz természetesen korlátozásokkal is jár, főleg 

a hagyományok betartására irányulóan.Azon belül is a legfontosabb a szőlőfajták feltüntetése a 

palackon. Így annak ellenére, hogy egy kis mennyiségűcabernet sauvignon javítaná a házasított bor, pl. 

egy Minervois, minőségét, ez itt az AC kategórián belül tilos. És itt értünk el a második fontos 

fejlesztési irányzathoz, Vins de Pays termelés felgyorsulásához. 

2.13.4 Vins de Pays 

Itt, bár a hozamot kontrollálják, a szőlőfajtát és a borok stílusát tekintve sokkal nagyobb a 

rugalmasság. Ebből következik, hogy olyan idegen fajták telepítése kezdődött meg, mint a cabernet 

sauvignon, merlot, chardonnay vagy viognier. Kezdetben a Vin de Pays eladásánál sok regionális 

elnevezés jelent meg, mint például a Vin de Pays des Coteaux de Peyriac, mely a fogyasztóknak nem 

mondott túl sokat. A megyéről történő elnevezés, mint Vin de Pays de l’Aude is túl anonym 

fogalomnak tűnt. Ez vezetett a regionális Vin de Pays d’Oc megalkotásához, amely Rousillon, 

Languedoc, Gard, Hérault, Aude és Pyrenées-Orientales ültetvényeit is magába foglalja. Ebben a 

státuszban a boroknak íz-panel-jeik vannak. 

Németország és Nagy Britannia piacán a Vin de Pays különösen népszerű. Ez a rendszer nagyon 

sok teret enged a „művésznek, hogy olyan képet festhessen”, amilyenre igény van. Ez az ugynevezett 

„repülő borászok”és a külföldi tőke beáramlásához vezetett. Mivel a skála ilyen széles, a borok ára is 

igen változó, sőt gyakran drágábbak, mint az állítólagosan sokkal jobb AC szomszédaiké.  
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3. NÉMETORSZÁG 

Az egyik probléma, amitől a hagyományosan német borok szenvednek az, hogy a világon szinte 

egyedüliként bort nem ételekkel együtt való fogyasztására készítették, hanem társasági alkalmakra. 

Alacsony volt az alkoholtartalmuk és szinte mindegyikben volt maradék cukor. Ha egy német az 

általában jobban kedvelt sör helyett bort akart inni az ételhez, francia bort választott. Ezt 

ellensúlyozandó a 1980-as években sok borász úgy döntött, hogy száraz bort készít. Most a nemzeti 

fogyasztás több mint fele százaz (trocken) vagy félszáraz (halbtorocken).  Azok számára, akik a 

hagyományos német borokhoz voltak szokva ez sokkoló volt. Egy másik történelmi probléma a 

mezőgazdasági birtokok rendkívüli feldaraboltsága, mint például Burgundiában.  Ez a helyzet a 

hatalmas egyházi birtokok feldarabolásából és a Napóleoni örökösödési törvények bevezetéséből 

adódott. Hogy ezt ellensúlyozzák, a következő kormányok újra felosztották a földterületeket. Ennek 

egyik sajnálatos eredménye, hogy nagyon sok szőlőt telepítettek olyan területen, ami nem alkalmas 

szőlőtermesztésre. 

A német borokat gyakran félreértik és alulértékelik, de ezt nem nehéz megérteni. Németországban 

készítik a világ néhány legjobb borát, de a nagy mennyiségű jellegtelen, olcsó cukros bor ismertsége 

elbátortalanítja a borkedvelőket attól, megpróbálják, hogy a jobb borokat.  

3.1 ÉGHAJLAT 

Érdemes megjegyezni, hogy a német szőlők sokkal északabbra vannak, mint amennyire a déli 

féltekén délre a legdélebbi szőlők. Baden kivételével az összes szőlő az EU A zónába tartozik. Az 

alacsony átlaghőmérséklet ellenére a kontinentális éghajlat nyarai melegek, bár hideg tél követi. Eső 

az egész évben esik, a két legcsapadékosabb hónap a július és augusztus. Ezen a széles kereten belül 

nagy változatosság mutatkozik évről évre, ami jelentős eltéréseket okoz a különböző szőlőkben a 

minőségben lés a termés mennyiségében. A nyári meleg és a csapadék elősegíti a nagy termés 

kialakulását, amit viszont korlátozni kell. Ezzel ellentétben a hosszú, száraz ősz lehetővé teszi a 

kiemelkedő minőségű késői szüretelésű borok készítését. A szőlő lassan érik és gazdag, komplex ízek 

jönnek létre. Jóévekben az éghajlat lehetővé teszi a nemes penész (Edelfäule) kialakulását. Ilyen 

szélsőséges körülmények között hatalmas minőségbeli különbségek lehetnek a különböző 

szőlészetekben készített borok között. A legjobb termőhelyek a meredek lejtőkön vannak, ahol a 

napsütést maximálisan ki lehet használni. Főleg az éghajlatnak köszönhetően Németországban főleg 

fehérborokat készítenek, bár már egyre több jó vörösbort is. 

3.2 SZABÁLYOZÁS 

1971-ben megkezdték Németországban a szabályozás felülvizsgálatát, hogy jobban összhangba 

kerüljön az EC más országainak bortörvényeivel. Mint máshol, a borokat itt is két kategóriába 

sorolják: asztali és minőségi bor. Az asztali borok vonatkozásában az új törvények egyszerűek. Ami 

azonban a minőségi borokat illeti, a kép nagyon zavaros. 

A német asztali borok két kategóriája a következő: 

 

Német asztali bor (Deutscher Tafelwein) Ez a legalacsonyabb osztályozás. Ide kevesebb, mint az 5 

százaléka tartozik a Németországban késztett boroknak. A termelés helyét fel lehet tüntetni, a négy 

kijelölt körzet egyikének kell lennie. (Fontos hogy, ne keverjük össze a német asztali bort az Euro 

asztali borral, mivel ez utóbbi többségét német borászatok palackozzák és árulják eredeti német 

címkével. Ezt az EU-ból származó különböző borok keverékéből állítják elő.)  

Landwein. Ezt a megjelölést 1982-ben vezették be és a francia Vin de Pays megfelelője. 17 

meghatározott termőterület tartozik ide és a megfelelőt fel kell tüntetni a címkén. Egy fontos 

megkötés, hogy a bor vagy száraz (trocken) vagy félszáraz (halb-trocken) kell hogy legyen. Ebbe a 

kategóriába is a német bortermelés kb. 5c százaléka tartozik. 

 

A minőségi boroknak szintén két kategóriája van: 

Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete (QbA), vagyis kijelölt minőségi körzetből származó bor. 

Ez a 13 Anbaugetiete egyikéből kell hogy származzon. Más régiókból származó borokkal tilos 
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keverni. A címkén fel kell tüntetni melyik régióból származik a bor és utalnia kell a bor stílusára. 

Ezeket a borokat általában chaptalozni  kell és így magasabb alkoholtartalommal rendelkezhetnek és 

édesebbek lehetnek mint néhány magasabb minősítési  minőségi bor. 

Qualitatswein mit Predikat (QmP) Ide a minőségi borok meghatározott jellemzőivel rendelkező 

borok tartoznak. Itt is egy meghatározott  Anbaugebiet-ről és bizonyos Bereich-ről kell, hogy 

származzon a bor , melynek nevét fel kell tüntetni a címkén .Az ebbe a kategóriába tartozó borok 

mustját nem lehet gazdagítani ,bár Süssreserve használatával édesíteni lehet. Az ezen a szinten 

előállított borok arány pincészetről pincészetre jelentőse változik. 

 

A minőségi borok osztályozásának két párhuzamos rendszere van. Az egyik a geográfiai helyen 

alapul, a másik a bor stílusán, különösen pedig a must (és nem a bor) cukortartalmán. Ez a második 

osztályozás kizárólag csak a QmP borokra vonatkozik. 

3.3 FÖLDRAJZI JELÖLÉS 

Vizsgáljuk meg a földrajzi osztályozást növekvő méretben. 

 

Einzellage (egy bizonyos dűlő). Ez a német minőségi borok legfontosabb geográfiai osztályozása. 

Ez a Premier Cru vagy Grand Cru megfelelője, amely megjelölést a legnagyobb minőségűburgundi 

boroknál is használják. Amint azt látni fogjuk a probléma az, hogy a címkén nem tüntetik fel, hogy a 

bor egy bizonyos dűlőből származik-e (Einzellage) vagy pedig egy bizonyos szőlők csoportjá 

ból(Grosslage).  Az átlagfogyasztó, aki nem jegyezte meg a több száz Einzellage és Grosslage nevét, 

hogyan tudja megkülönböztetni őket? A termelő neve útmutató lehet, mivel a csúcstermelők közül 

sokan nem használják a Grosslage nevet. Az egyedüli biztos módszer hogy megismerjük az egyes 

szőlészetek neveit. Az ezekből származó borok minősége nagyon magas és mivel a rieslinget 

termesztő különböző szőlők közötti apró eltérések csodálatosak lehetnek, e tudás megszerzése nem 

olyan fáradságos, mint amilyennek hangzik. 

 

Grosslage (egymás melletti dűlők csoportja) Az 1971-es bortörvényben alkották meg ezt a 

szükségtelen besorolást. A szőlők ilyenfajta csoportosítása különösen félrevezető, mivel a legtöbb 

számukra kiválasztott név azonos a csoporton belüli korábban már létező egyéni szőlő nevével. 

Például a Bernkasteler Badstube-nak egykor mint egyéni ültetvénynek volt jó hírneve a Mosel 

vidéken. Most ezt a nevet egy sokkal nagyobb terület megjelölésére használják, ahol helyenként az 

eredeti Badstube minőséget állítják elő, máshol viszont nem. A Piesporter Michelsberg (Grosslage) 

lehet egy olcsó, meglehetősen jellegtelen, cukros bor melyet magas hozamú enyhe lejtőjű szőlőkben 

termesztenek, amik akár 8 km-re is lehetnek Piesport-tól. A Piesproter Goldtröpfchen (Einzellage) 

meredek, déli fekvésű amfiteátrum szerűen elhelyezkedő szőlőből származik, Piesport falu felett terem 

és egyike Németország legjobb rieslingjeinek. Az utóbbit három-négyszeres áron lehet eladni az 

előbbihez képest. A Grosslage és Einzellage közti különbség tehát nem feltétlenül érthető meg a 

realitást figyelembevéve. 

 

Gemeind (közösség) Burgundiában ennek a megfelelője egy település neve lenne, mint például 

Gevrey-Chambertin vagy Volnay. Ha a közösség neve önmagában áll az azt jelenti, hogy az innen 

származó borok a falut körülvevő szőlőkből származnak. A címkén a közösség neve mellett általában 

feltüntetik vagy a Grosslage vagy az Einzellage nevét. Így a címkén ritkán áll önmagában ’Bernkastel’ 

vagy ’Brauneberg’ megjelölés. Inkább a ’Bernkasteler Badstube’ vagy ’Berkasteler Lay’ vagy 

’Brauneberger Juffer-Sonnenuhr’jelölés található rajta (ha a Lay vagy a Juffer-Sonnenuhr egyéni 

szőlőkből származik). 

(Az a falu neve után álló -er végződés azt jelenti, hogy „tartozik valamihez”. Így például a Juffer-

Sonnenuhr szőlő a Brauneberg faluhoz „tartozik”. Ez vonatkozik az évjáratokra is. Így a ’2002-er’ 

egyszerűen annyit jelent, hogy a 2002 évjáratból való a bor.) 

 

Bereich (számos közösségből álló körzet egy minőségi területen belül). Egy körzeten belül ezekből 

lehet egy vagy több is. Ha ez még nem lenne elég zavaros, egy falu, ami egyben egy közösség is, 

szintén adhatja nevét egy Bereich-nak. Hasonlóképp Beaune város a nevét adja a Beaune közösségnek, 
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valamint a sokkal nagyobb Cote de Beaune-nak is. Így előfrdulhat, hogy a Bereich Bernkastel nevű 

bor nem Bernkastel faluból származik. Több faluból is származhat, például Erdenből, Wehlenből, 

Graachból és Braunebergből. 

 

Anbaugebiet (kijelölt minőségi körzet/ designated Quality Region) Németország szőlőtermő 

területeit 13 ilyen régióra osztják, néhánnyal ezek közül később foglalkozunk a fejezetben. 

 

Ha a Bereich, Grosslage vagy Einzellage meg van nevezve a címkén, a törvényi előírások szerint a 

bor 85 százalékának a meghatározott forrásból kell származnia. 

 

QmP borok típusai 
A következőkben növekvő sorrendben soroljuk fel a különböző borokat aszerint, hogy az erjesztés 

kezdetén a mustnak minimálisan hány cukorfokot kell tartalmaznia. 

 

Kabinette borok a legfinomabb QmP borok, melyek gyakran ideális aperitifek. Az ilyen 

stílusúriesling könnyű,élénk savakkal, zöldalma és citrus ízekkel. 

 

Spätelese késői szüretelésű bort jelöl. Ezeknek a boroknak koncentráltabbak az ízei. Az ilyen 

riesling testesebb, mint a Kabinette bor és általában kicsit édesebb. Érettebbek a gyümölcsízei, 

általában nincs zöldalma jegy, viszont erősebb a citrus aroma és talán egy kis egzotikus 

gyümölcsjellege is lehet benne (ananász, mangó). 

 

Auslese  A borok egyenként kiválogatott  extra-érett fürtökről származnak. Ide tartozik a rieslingek 

legszélesebb választéka. Néhány bortermelő ezeket úgy kezeli, mint egy kicsit gazdagabb, édesebb, 

érettebb Spätelese-t. Mások nagyon édes bort készítenek, sőt az is előfordulhat, hogy botritiszes 

jellegűek és kellően édesek  ahhoz hogy  Beerenauslese-ként osztályozzák. Ez egyben a legmagasabb  

Prädikat kategória ami általában száraz borként jelenik meg. Az Auslese borokhoz a fürtöket és azokat 

a fürtöket, amiket  Beerenauslese-nek és Trockenbeerenauslese-nek válogatnak ki, általában ugyan 

akkor szüretelik, mint Kabinettés Spätlesealapanyagait, de vagy a szőlőben vagy pedig a pincében 

külön kezelik az egyes minőségeket. 

Beerenauslese (BA) ritka, drága bort jelöl, fürtönként válogatott szőlőből, amikor már a botritiszes 

szemek vannak túlsúlyban. Magas sav- és cukortartalom, alacsony alkoholtartalom jellemzi őket. 

Aromatikájuk igen gazdag lehet. 

 

Eiswein (jégbor) Az ilyen bor olyan fürtökből készül, amit a tőkén hagytak egészségesen 

megfagyni. Általában a Beerenauslese kategória boraival azonos analitikai értékekekt mutatnak. A 

leglényegesebb különbség a botritiszes szőlőből készülő borokkal szemben, hogy egészségesek a 

bogyók, a bor pedig egyszerűbb ízvilágú, jóval rövidebb ideig érlelhető lesz. Akkor szüretelnek, 

amikor a hőmérséklet -8 ºC alatti. A szőlőben levő víz megfagy, de a cukor nem. Préseléskor a 

megfagyott vizet (jégkristályok) kivonják a szőlőből és csak az extra-édes levet erjesztik. Ebből drága, 

az édesség és savasság érdekes kontrasztjával rendelkező, nagy gyümölcs koncentrációjú bor készül. 

 

Trockenbeerenauslese (TBA) borokat egészen kis mennyiségben készítenek csak a legjobb 

évjáratokból olyan nemes penészes fürtökből, amelyek egészen apró mazsolává aszalódtak. A fürtök 

cukortartalma potenciálisan 21.5% alkoholtartalmat tenne lehetővé, de emellett magas a savtartalma. 

A fermentálás után ezek a borok ritkán rendelkeznek több mint 8% valódi alkoholtartalommal. A 

csúcsminőségű TBA borok a világ legdrágább borai közé tartoznak.   

 

A különböző osztályú borok musttartalma változó lehet a termőterülettől függően. Így tehát ami a 

Mosel-Saar-Ruwer területen Auslese, lehet hogy csak Kabinett bor Badenben. 

3.4 EGYÉB SZAKKIFEJEZÉSEK  

Van néhány más kifejezés, ami a címkén megjelenhet a bor karakterének megjelölésére. Ezek közé 

tartozik: 
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Trocken: száraz 

Halbtrocken: félszáraz 

Classic: „harmonikusan száraz” min. 12% alkoholtartalommal (11.5% a Mosel-Saar-Ruwer 

vidéken). Ezeket egy bizonyos szőlőfajtából, egy évjáratból egy egyedi területről származó szőlőből 

kell készíteni és mindezt fel kell tüntetni a címkén. 

Selection: mint a Classic, de ezeknek legalább Auslese érettségűeknek kell lenniük (vagy min. 

12.2% potenciális alkoholfokosaknak) és egy bizonyos szőlőből kell származnia (Einzellage) amit fel 

kell tüntetni a címkén. 

Erstes Gewächs (csak Rheingau) riesling vagy pinot noir bor egy elismert csúcsminőségű (Premier 

Cru) Einzellage-ból. Számos követelménynek kell megfelelniük, például szigorúérzékszervi 

vizsgálatnak. Az Erste Lageés Grosses Gewächs megjelölést hasonlóértelemben használják a Mosel-

Saar-Ruwer vidékenés más Anbaugebieten. 

Liebfraumilch, elsősorban a brit piacra: legalább 18g/l maradék cukorral kell rendelkeznie és csak 

a következő négy terület egyikéről származhat: Rheinhessen, Pfalz, Rheingau vagy Nahe. A négy 

közül az első kettő a fontosabb.  A Liebfraumilch csak egy régióból származó borokból készülhet. Ezt 

a régiót - de más földrajzi megjelölést nem- feltüntetik a címkén. A szőlőfajtákat nem nevezik meg és 

a bor QbA kategóriájú. 

 

Mint ahogy azt már említettük, a német szőlőbirtokok nagyon feldaraboltak így előfordulhat, hogy 

egy Einzellage több tulajdonoshoz tartozik. Emellett minden tulajdonos a legjobb évjáratban több 

különböző stílusú bort készíthet ugyan abból a parcellából származó szőlőből. Így előfordulhat, hogy 

valaki, akinek van például egy hektár szőlője három különböző területen, akár 20 különböző bort 

készíthet egy évjáratban. 

3.5 SZŐLŐFAJTÁK 

Éghajlata miatt Németországban sok különböző szőlőfajtát nemesítettek, amelyek a legjobban 

megfelelnek az igényeinek. Geisenheiben és Rreingauban a kutató központok nagy szerepet játszottak 

ebben a programban. 

 

3.5.1 Fehér szőlők 

A német ültetvények közel négyötödét teszik ki, de ez az arány lassan csökken.  

A főbb fajták a következők. 

 

Riesling. Ez a nemes német szőlő az összes ültetvénynek majdnem a negyedét teszi ki. 

Ezáltal ez a legelterjedtebb fajta. Különösen a Mosel-Saar-Ruwer és Rheingau területén fontos a 

legjobb minőségű borok készítésénél. Későn érik, általában október-novemberben, de szívóssága miatt 

ideális kései szüretelésű szőlőnek.  Természetesen magas savtartalma segíti a bort az érésben. A fiatal 

bornak friss virágos jellege van, de ahogy fejlődik, benzines tónusai lehetnek ízben és illatban. A 

riesling főszerepet játszott több szőlőfajta keresztezésénél. 

 

Müller-Thurgau (Rivaner). Attól függ, kivel beszélünk, ez a bor a német borászat megmentője vagy 

pedig éppen csapás számára. Az 1880-as években nemesítették, ismeretlen alanyokból. Az egyik 

vélhetően a riesling, a másik ismeretlen. Korán érik és nagy a terméshozama.  Hajlamos a rothadásra 

és érzékeny a fagyra is. A legtöbb Liebfraumilch gerince és barátai szerint virág, az ellenségei szerint 

egér ízt ad neki. 

 

Sílvaner. A tegnap bora. Az ültetvények drámaian csökkentek, ahogy új keresztezések születtek. 

Manapság azokon a területeken lehet megtalálni, ahol hagyományosan nagy volt a jelentősége, például 

Frankföld. Kora októberben érik, alacsony savtartalmú, meglehetősen semleges gyümölcs ízekkel. 

Ezzel együtt nem ajánljuk, hogy ezt a fajtát lebecsüljék, ugyanis remek meglepetésekre képes! 

Az egyéb fehér fajtákhoz tartozik még a Scheurebe (Sylvaner/Riesling), melynek teljesen 

érettségben erős grapefruit aromája van.Más fajták különösen alkalmasakédes borok készítésére, mint 

pld. Kerner.  
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3.5.2 Kék szőlők  

Spätburgunder (pinot noir) késői érésű fajta melyből testes, gyümölcsös borokat készítenek 

Németországban. Különösen a délebbi szőlőkben, Pfalz és Baden tartományokban termesztik. 

A németek most kezdenek némi sikert elérni a nemzetközi minőségű hordós érlelésűpinot noir 

előállításában. Ennek eredményeképpen egyre több helyen ültetik. 

Adornfeldert csak 1956-ban nemesítették. Az erjesztés során az erősen pigmentált szőlőhéj hamar 

megfesti a mustot, az így keletkező bor pedig - különösen német viszonylatban – meglehetősen mély 

színű lesz. Főleg ezért nagy potenciállal rendelkező szőlőnek tartják. Mély színű borai és nagyon nagy 

terméshozama miatt nagy jövő előtt álló fajtának tekintik. 

Termelők egy kicsiny, de növekvő csoportja kísérletezik olyan fajtákkal, mint a merlot vagy a 

cabernet sauvignon, ami – melegebb évjáratokban – a bordeaux-ihoz hasonló jellemzőkkel bíró bort 

ad. 

3.6 SZŐLŐMŰVELÉS 

A szőlők nagy változatossága miatt a szőlőművelésben is nagy eltérések vannak. A legjobb szőlők, 

amelyekben főleg jobb minőségű borokat adnak, folyóvölgyek meredek lejtőin találhatók. Itt a szőlők 

teraszos művelésűek lehetnek, de minden munkát kézzel végeznek és gyakran csak kötéllel lehet 

hozzájutni a felszereléshez. Ilyen szőlőkben a tőkéket általában egymástól 1.3 méterre ültetik és 

mindegyik mellett karó van. Becslések szerint a német borok 8 százalékát így termesztik. 

Természetesen nagyon magasak a költségek, amit az eladási árnak tükröznie kell. Egyre több 

elhagyatott szőlőt lehet látni, például a Mosel alsó vidékén. 

A legtöbb szőlőt manapság a völgyek aljában és síkságon telepítik. Itt általában huzal mentén nő a 

szőlő, (kordonművelés) a sorok egymástól 3 méterre vannak, ami lehetővé teszi a gépi művelést. Itt a 

hangsúly a hozam maximalizálásán van és azon, hogy könnyen iható, elfogadhatóáru bort készítsenek. 

Ezekben a szőlőkben van néha a legnagyobb terméshozam, amit a világon bárhol elérnek. 

A szüret előtti pár napban a szőlő mindenki előtt zárva van, még a tulajdonosok előtt is. Ilyenkor 

sok szőlőt hálóval borítanak, hogy megvédjék a madaraktól. Az évjárat szüretelésének hivatalos 

kezdete előtt nem szabad szőlőt leszedni. Ezt a napot általában a helyi kereskedő szervezet jelöli ki. Ez 

után a termelők maguk dönthetik el, hogy mikor kezdik meg a szüretet. A várható időjárástól függően 

dönthetnek úgy, hogy tovább a tőkén hagyják a fürtöket azért, hogy magasabb értékeket érhessenek el 

a QmP hierarchiában. A szüret lehet kézi vagy gépi a szőlő jellegétől függően, illetve attól függően, 

hogy milyen minőségű bort készítenek. 

3.7 BORKÉSZÍTÉS 

Mivel a legtöbb német bornak alacsony a természetes cukortartalma szinte az összes bornál 

chaptalizáció-t, vagy mustdúsítást alkalmaznak egészen a QbA szintig – de a QmP-nél tilos. Az 

északabbi területeken egészen 4.5% potenciálsi alkoholnak megfelelő cukrot lehet hozzáadni. A borok 

magas savtartalma miatt gyakran savcsökkentést végeznek calcium carbonát hozzáadásával. Amíg a 

chaptalizációt azért alkalmazzák, hogy a bor potenciális alkoholszintjét megemeljék az erjesztés előtt, 

nem fermentált szőlőlevet (Süssreserve) adhatnak a kierjesztett borhoz, hogy édesebb legyen. A 

chapitalizációt és a Süssreserve hozzáadását nem szabad összetéveszteni. A Süssreserve hozzáadása a 

QmP minőségű boroknál is megengedett és gyakran alkalmazzák is, egészen az Auslese szintig. A 

szőlőlének ugyan arról a helyről, szőlőfajtából vagy legalább minőségből kell, hogy származzon,  mint 

a bor, amihez hozzáadják. 

 

A pincészetben először lemérik a szőlőt, aztán cukortartalom szerint osztályozzák, mielőtt 

kipréselnék. A gazdaságok pincészetében nem csak súly szerint fizetnek, hanem a szőlőfajta és a 

cukortartalom szerint.  Préselés után az alacsonyabb minőségű boroknál a mustot gazdagítják. A 

különböző mustok egy részét meg kell őrizni Süssreservenek.  A megmaradó mustot kierjesztek a 

lehetséges legszárazabb értékig. Ez által stabilabb lesz, mint az alacsony alkoholtartalmú bor ami 

maradék cukrot tartalmaz. A nem fermentált mustot mikroszűrőn átszűrik, hogy kivegyék belőle az 

élesztőt és vagy alacsony hőmérsékleten, vagy nyomás alatt tárolják, hogy megakadályozzák az 
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erjedés beindulását. Pontosan a palackozás előtt a borhoz hozzáadják a szükséges Süssreserve-t. 

Ezután a bort palackozni kell és teljesen  

steril körülmények között kell tartani. 

 

 

3.8 MINŐSÉGI TERMŐTERÜLETEK (ANBAUGEBIETE) 

3.8.1 Mosel-Saar-Ruwer 

Ebbe a fontos régióba tartozik a Mosel völgye, onnan, ahol Koblenz-nél csatlakozik a Rajnához 

egészen a luxemburgi határig és két mellékfolyójáig - Saar és Ruwer -ig. A legjobb borok a meredek, 

palás, ásványokban gazdak lejtőkről származnak és rieslingből készülnek, ami a terület ültetvényeinek 

felét adja. Ezek Németország legjobb boraihoz tartoznak. A Mosel vidéki Riesling Kabinett borok a 

szőlőédességének és savasságának tökéletes harmóniáját mutatják. Savassága miatt a borok frissnek 

tűnhetnek, de soha nem túlzottan. Ezek a legkevésbé testes német rieslingek. Élénkségét egy kis 

maradék széndioxiddal lehet hangsúlyozni. A QmP szinten a legjobb borok Piesport, Braunebern, 

Bernkastel, Graach, Wehlen és Erden falvak körül elhelyezkedő Einzellage-kból származnak a Mosel 

középső szakaszán. (Mittel-Mosel). A gyakoribb barna üvegekkel szemben ezeket a borokat zöld 

üvegben palackozzák.  

 A Saar és Ruwer mentéről származó borok gyakran acélos savkaraktert mutatnak és a moseli 

boroknál robosztusabbak. 

3.8.2 Nahe 

A Nahe völgye a Rajnától nyugatra, a Moseltől délre található. Északról a Hunsrück hegység jelent 

védelmet számára. E területen sokféle talaj található. Északon uralkodóan homokos vályogtalaj, ahol a 

Müller-Thurgau és a Sylvaner elfogadható, nem túl bonyolult borokat ad. Schlossböckelheim és Bad 

Kreuznach városok körüli lejtőkön porfíros, kvarcés színes homokkő tajalon a riesling finom és 

megkülönböztetett minőségű, gyakran határozottan ananászos aromájú bort ad. 
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3.8.3 Rheingau 

Ezen a ponton a Rajna nyugatra folyik így az északi partján a rheingaui szőlők délre néznek, a 

hideg északi szelektől pedig a Taunus hegység védi. Ez optimális körülményeket teremt a 

szőlőérésének. A talaj a lejtőkön mállott pala, lösz és vályog keveréke, a völgyben homokos agyag és 

kavics.A riesling számára különösen jó a palás talaj, amitől bővelkedik ásványokban. Emelett a palán 

sötét talaj keletkezik, ami nappal elnyeli a hőt, éjjel pedig meleget ad a szőlőnek. Ez különösen segíti a 

késői érésű fajtákat, mint pld. a riesling, ami az ültetvények 80 százalékán található. Németország 

legjobb birtokai és borai közül sok Rüdesheim, Geisenheim, Johannisberg, Winkel, Oestrich és 

Eltville falvaknál van. A domboldali szőlőkről fűszeres, elegánsan kiegyensúlyozott gyümölcsös 

savakkal bíró borok származnak. A völgyből szüretelt borok testesebbek, gazdagabbak és 

karakteresebbek. 1984-ben a legprominensebb riesling termelők közül néhányan megalapították a 

Charta Group-ot, hogy támogassák a bor étellel való fogyasztását. Kampányukban a szárazabb borok 

készítésének voltak szószólói. 

Rüdesheim mögött, ahol a Rajna ismét észak felé veszi az irányt található Assmanshausen városa, 

amely inkább a vörös borairól híres. Egykor ezekről úgy vélték, hogy a legjobbak Németországban, de 

mára Pfalz-nak és Baden-nek adta át a helyet. 

3.8.4 Rheinhessen 

A szőlővel való beültetettség szempontjából ez Németország legnagyobb szőlőtermő területe. Sok, 

világszerte a legismertebb címkével rendelkező bor innen származik. Egyúttal innen származik Worms 

központjában egy kis szőlőből, a Liebfrauenstift-ből a Liebfraumilch. 

A XX. század közepéig az ebbe a körzetbe tartozó szőlők szinte mindegyike a Rajnára nézett. 

Hírnevét az itt készített borokból szerezte. Azóta egyre több mezőgazdasági területet alakítottak át 

szőlőművelésre, főleg olcsóbb, kevésbé jó minőségű borok termesztésére, ami a hírnév megkopásához 

vezetett. Ez sehol sem olyan nyilvánvaló, mint Nierstein Bereich-ben. Itt, a Rajna nyugati partja 

mentén egy keskeny sávban Nackerheim-től északra, Oppenheim-től délre található az a kis riesling 

ültetvény, ami még megmaradt, a folyóra néző vörös homokos lejtőkön. A Rajna teraszán 

(Rheinterasse) levő területekről származnak Rheinhessen legjobb borai, melyek egyben Németország 

legjobb borai is.  Ezek a legtestesebb német rieslingek közé tartoznak, komplex, egzotikus 

gyümölcsaromákkal. Sajnos Nierstein borainak hírnevét megfolytja annak a 15 falunak a szinte 

korlátlan termelése, ami Niersteiner Gutes Domtal Grosslage-t alkotja, és ahol a minőség másodlagos 

szempont. A gyakran homokos talajról könnyű, magukat jól itató borok kerülnek palackba. Nincs 

uralkodó szőlőfajta, bár a magas élesztő tartalommal rendelkező Müller-Thurgau a legáltalánosabb. Ez 

adja a termelés negyedét. A sylvaner a következő legelterjedtebb fajta. Itt a pincegazdaságok játszanak 

vezető szerepet, melyek hatalmas mennyiségű, olcsó, jellegtelen cukros bort készítenek. 

3.8.5 Pfalz 

Ez a régió a francia határtól észak felé nyúlik és a Haardt hegység nyújt védelmet számára, ami a 

Vogézek folytatása Elzászban. Mennyiség vonatkozásában ez a legfontosabb régió Németországban. 

A legjobb borok a német borútról, Deutsche Weinterasse származnak. (Wachenheim, Forst, 

Deidesheim és Ruppertsberg).  Reingau-tól kb. 80  kilométerre, délre a kedvezőéghajlat, enyhe 

telekkel és meleg nyarakkal lehetővé teszi Németország néhány legjobb vörös és fehér borának 

készítését olyan nagy mennyiségben, mint sehol másutt az országban. A falvak e keskeny sávjától 

távolabb a minőség az élesztő-tartalom növekedése miatt csökken. A talaj főleg mállott homokkő. Fő 

szőlőfajták: Müller-Thurgau, riesling és kerner. 

3.8.6 Baden 

A badeni borokat, melyek az ország legdélebbi szőlőterületéről származnak jól őrzött titokban 

tartják. Nagy testességük és gazdag karakterük nagyon vonzóvá teszi őket. A régió kis szőlőkből áll; a 

többségük a Rajna keleti partja mentén terül el Heidelbergtől Baselig. Vannak még elszórtan a Bodeni 

tóészaki partján és messze északra egy közbeágyazott területen Württemberg és Frankföld szőlői 

között. 
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A két fő szőlőfajta a Spätburgunder (pinot noir) és a Müller-Thurgau. Ezeket szorosan követi a 

Grauburgunder (pinot gris). A régió kiemelkedő borai Kaiserstuhl-Tuniberg-ből származnak, Freiburg 

és a Rajna közötti területről, ahol az egy kialudt vulkán kráterében az ásványokban gazdag talaj és a 

sok napsugárzás együttes hatására mind a vörös, mind a fehér borok extra testesek lesznek. A 

Kaiserstuhlból származó Spätburgunder borok nagytestűek és gyümölcsben gazdagok. Sok bor új 

kishordós érlelésű. A magas minőség és a német vörösborok iránti nagy igény miatt ezek a borok soha 

nem olcsók. 
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4. AUSZTRIA 

Még egyetlen országnak sem sikerült bortermeléssel kapcsolatos arculatát úgy megváltoztatnia, 

mint Ausztriának. 1985-ben az ország egy sor boros botrányba keveredett, ami hírnevét úgy ahogy 

van, tönkretette. Mára pedig fehérboraikat, különösen a helyi grüner veltliner (zöld veltelini) fajtából 

készülteket a világ legizgalmasabb borai között tartják számon. 

 

 

4.1 BORTÖRVÉNY 

Ausztria hírneve visszaállításának fontos eleme volt az 1993-ban bevezetett új bortörvény. Ez, 

többek között, szigorúan korlátozza a földrajzi eredet megjelöléssel rendelkező borok alapanyagának 

termésmennyiségét. Ily módon, Ausztria, ahol a szőlőtermő terület mintegy fele a németországinak, 

összességében csak negyedannyi bort termel. A bortörvény sokban hasonlít a némethez: tilos például a 

minőségi borok cukrozása, „chaptálozása”, és sok, a címkéken található megjelölés azonos mindkét 

országban. A Prädikatswein borok Németországban meglevő szintjei Ausztriában is használatosak 

(bár itt főleg az édes borokra). Ausztriában azonban két további „predikátum” is van: az egyik az 

Ausbruch (tulajdonképpen aszúbor), ami a Beerenauslese (BA) és a Trockenbeerenauslese (TBA) 

közötti kategória. Másik a Strohwein vagy Schilfwein, amelynél a szőlőfürtöket télen szalmaágyra 

vagy nádra terítik, hogy vízvesztés révén koncentrálódjon a cukortartalom. Meg kell jegyezni, hogy az 

egyes Prädikate borok minimális mustfokainak magasabbaknak kell lenniük, mint Németországban. 

Jóllehet, az édes borok különösen a burgenlandi Fertő-tó (Neusiedlersee) környékének 

különlegességei, a borkészítők szinte minden borvidéken készítenek alkalmanként TBA-t vagy jégbort 

(Eiswein), amennyiben a körülmények megfelelőek. 
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A borvidékek jellegzetességeinek bemutatására Ausztria egy sor földrajzi eredetvédelmi területet, 

ún. DAC-t (Districtus Austriae Controllatus) alakított ki. Ez durván megfelel a francia Appellation 

Contrôlée-nak, de szigorúbb minőségi és stílusbeli követelményekkel. Az első a Weinviertel DAC 

volt, amit 2003-ban hoztak létre a száraz zöld veltelini (Grüner Veltliner) számára. Azóta már újabbak 

is alakultak: Mittelburgenland (blaufränkisch – kékfrankos), Traisental és Kremstal (száraz 

zöldveltelini és rizling). 2012 áprilisától tovább bővült a sor (a 2011-es szürettől kezdődően). A 

tartomány negyedik DAC területe a Neusiedlersee, ami a Fertő tó keleti és északkeleti részét fedi le és 

gyakorlatilag Burgenland legnagyobb területű borvidéke. A védelem a zweigeltre terjed ki, hiszen az 

1812 hektár beültetett területtel messze ez a legjelentősebb fajtája e borvidéknek. 

4.2 ÉGHAJLAT 

Ausztria, Svájccal és Magyarországgal együtt, a közép-európai éghajlati övezetben van, rövid, 

hideg telekkel és hosszú, meleg nyarakkal. Az őszi érési időszak hosszú, ami lehetővé teszi a nemes 

rothadás (botritisz) kialakulását, amennyiben van kellő nedvesség. Az éves időjárási kép kevésbé 

változékony, mint Észak-Európában. 

4.3 BORKÉSZÍTÉS 

A nagyon erős helyi piac és a luxus borokra koncentráló export miatt általában igen magas a borok 

ára. Az ebből származó egyik előny, hogy az osztrák borkészítőknek nem kell sajnálniuk a pénzt 

borászati berendezések vásárlása esetén vagy borászati szakoktatás finanszírozásakor. Még a legkisebb 

borászatban is a legmodernebb rozsdamentes acéltartályokat lehet megtalálni, a drága tölgy barrique 

hordók és egyes, nagyobb hagyományokkal rendelkező helyeken, a szépen faragott régi tölgyfahordók 

mellet. Sok-sok sikert könyvelhetnek ez az osztrákok, bár néhány gazda egyes fajtákkal (mint a grüner 

veltiner és a blaufränkisch) folytatott kísérletei kiegyensúlyozatlan borokhoz, túlzottan tölgyes 

aromákhoz és magas alkoholtartalomhoz vezetett. A legkitűnőbb borok többsége, ideértve a kis 

mennyiségű, de kiemelkedő minőségű vörösborokat is, ritkán jut el az exportpiacra. Legtöbbjüket 

elnyeli a nagy, tehetős helyi piac, még azelőtt, hogy a borok megmutathatnák teljes potenciáljukat. 

4.4 SZŐLŐFAJTÁK 

Összesen valamivel kevesebb, mint 57.000 hektár termőhely található Ausztriában, túlnyomórészt 

fehér fajtákkal betelepítve. Ugyanakkor, a kékszőlőfajták jelentősége nő. 

Az ültetvények harmadát a grüner veltlinerteszi ki. Ez a fajta ízek egész skáláját képes 

felvonultatni: fiatalon megtalálható benne a fehérszőlő, a saláta és a fehérbors, ami az érleléssel mézes 

és pörkölési jegyekké fejlődik. Amennyiben korlátozzák terméshozamát és a megfelelő talajon 

termesztik meglehetősen hangsúlyos ásványi jelleget mutathat. Egészen napjainkig főleg fiatalon, 

tölgyfahordós érlelés nélkül került forgalomba. Azt tartják azonban, hogy ha engedik a bort rövid ideig 

„lélegezni” régi, semleges hordóban, a tolakodó, elsődleges gyümölcsaromák beérnek és 

megmutatkozhatnak a bor kevésbé hangsúlyos ásványi tónusai is. Rizlinget is termesztenek minőségi 

borokhoz, főleg a Wachauban, a Kamptalban és a Kremstalban. Ezek általában száraz, eléggé testes 

borok, és érett őszibarackos, elsődleges gyümölcsaromát mutatnak. A helyzet ugyanaz, mint a legjobb 

grüner veltlinerek esetében: igyekeznek úgy palackozni a bort, hogy az egy adott, nevesített szőlőskert 

jellegzetességeit mutassa. Gyakori az ásványosság jelenléte, és ezek a borok az érlelés során igen 

összetetté válhatnak. Meglepően jó, egyszerű, szaftos, magát jól itató bort készítenek 

welschrieslingből (olaszrizling) Burgenlandban és attól délebbre. Különösen Dél-Ausztriában ezt már 

minőségi szőlőfajtának tekintik. Hajlamos a botritiszesedésre és csodálatos desszert borokat lehet 

belőle készíteni. 

Ami a vörös borokat illeti: a blaufränkisch-ből (kékfrankos) mérsékelt tanninú bort készítenek, 

ropogós savakkal, borsos és meggyes illattal és zamattal. A megfelelő termőhelyről a blaufränkisch 

erős ásványi ízeket mutathat. A tölgyfahordós-érlelés lágyabb savakat és édesebb gyümölcsösséget ad. 

Zweigeltből (Blaufränkisch x St. Laurent) nagyon mély színű bor készül, lágy tanninokkal és szeder 

ízzel. A st. laurent osztrák különlegesség, ami jellegében a pinot noirhoz hasonló borokat ad. Sok 

borász ezeket az osztrák fajtákat nemzetköziekkel (pl. cabernet sauvignon vagy merlot) házasítja. 
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4.5 BORVIDÉKEK ÉS BOROK 

A jelenleg (2008) érvényben lévő törvény szerint Ausztriát négy borrégióra osztják 

(Weinbauregionen). Ezek közül a Weinland Österreich adja a teljes termelés 90 %-át (ide tartozik 

minden termőhely, kivéve Stájerországot, Bécset és a nyugati, hegyekkel borított részek ültetvényeit). 

E régiókat borvidékek (Wienbaugebiete) alkotják. A nemzetközi piac szempontjából legfontosabb 

ezek közül Alsó-Ausztria és Burgenland. 

Az osztrák bortörvény – amit 2009-ben is módosítottak – az alábbiakat mondja ki: a címkén 

szerepelnie kell, hogy a bor Ausztriában készült. Emellett azonban az alábbi szűkebb földrajzi 

egységek léteznek: 

1. Weinbauregionen (borrégiók) 

2. Weinbaugebiete (bestimmte Anbaugebiete) (borvidékek), 

3. Großlagen (termőhelyek nagyobb csoportja), 

4. Gemeinden (Gemeindeteil) (települések), 

5. Riede (az Einzellage, a „cru” osztrák megfelelője) vagy Weinbaufluren (dűlő) 

 

Alsó-Asztria, Burgenland és Bécs alkotja a Weinland Weinbauregiont (borrégió), Karintia, Felső-

Ausztria, Salzburg, Tirol és Voralberg tartományokból áll a Weinbaugerion Bergland, Stájerország 

tartomány pedig önmagában alkot borrégiót, Weinbauregián Steierland néven. Tehát 3, azaz három 

borrégió van. 

A borvidékek pedig az alábbiak: 

4.5.1 Weinbauregion Weinland: 

a) Neusiedlersee 

b) Neusiedlersee-Hügelland (Eisenstadt, Mattersburg és  Rust) 

c) Mittelburgenland (Oberpullendorf) 

d) Südburgenland (Oberwart, Güssing és Jennersdorf) 

e) Thermenregion (Wiener Neustadt, Baden, Mödling, Neunkirchen) 

f) Kremstal (Krems an der Donau, Furth bei Göttweig, Gedersdorf, Imbach, Paudorf, Rohrendorf 

bei Krems, Senftenberg und Stratzing-Droß) 

g) Kamptal (Etsdorf-Haitzendorf, Hadersdorf-Kammern, Langenlois, Lengenfeld, Schönberg am 

Kamp, Straß im Straßertale) 

h) Wagram (Tulln, Sitzenberg-Reidling kivételével, Stetteldorf am Wagram és Klosterneuburg) 

i) Traisental (St. Pölten, Sitzenberg-Reidling) 

j) Carnuntum (Bruck an der Leithe, Schwechat) 

k) Wachau (Aggsbach, Bergern im Dunkelsteinerwald, Dürnstein, Mautern an der Donau, 

Mühldorf, Rossatz, Spitz és Weißenkirchen in der Wachau) 

l) Weinviertel (Gänserndorf, Korneuburg, kivéve Stetteldorf am Wagram, Mistelbach, Hollabrunn 

és Horn) 

m) Wien: Wien tartomány 

n) Burgenland: Burgenland tartomány 

o) Niederösterreich (Alsó-Ausztria tartomány) 

4.5.2 Weinbauregion Bergland: 

a) Kärnten: Karintia tartomány 

b) Oberösterreich: Felső-Ausztria tartomány 

c) Salzburg: Salzburg tartomány; 

d) Tirol: Tirol tartomány; 

e) Vorarlberg: Vorarlberg tartomány; 

4.5.3 Weinbauregion Steirerland: 

a) Südsteiermark: Leibnitz, a Mura bal partjának települései kivételével 

b) Weststeiermark: Graz és környéke,a Mura bal partjának települései kivételével, valamint 

Deutschlandsberg és Voitsberg; 
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c) Süd-Oststeiermark: Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg, Radkersburg und és a Mura bal partja 

d) Steiermark: Leibnitz, Graz városa, Graz kkörnyéke, Deutschlandsberg, Voitsberg, 

Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg, Radkersburg és Weiz – szerk.). 

4.5.4 Alsó-Ausztria (Niederösterreich) 

Ez a legnagyobb területű borvidék, és mind termelésben, mind exportban élenjáró. A termőhelyek 

többsége a Duna partjánál található valamint északabbra, a szlovák határ felé. A nyolc borvidék közül 

a minőségibor-export szempontjából a legfontosabb a Wachau, a Kamptal és a Kremstal. A meredek, 

teraszos szőlők lehetővé teszik a napnak való maximális kitettséget, a hosszú és száraz ősz 

következtében a grüner veltliner és a rizling héjában az érés során az íz összetevők hatalmas 

koncentrációja alakul ki. A borokat palackozás előtt néha nagy, semleges, régi tölgyfahordókban 

érlelik. A fajtajelleges gyümölcsösség és az ásványosság idővel mézes és pörkölési jegyek összetett 

rétegeinek engedik át a helyet. A legjobb szőlőskertekből származó grüner veltlinerek minőségben, és 

bizonyos fokig stílusban is a legjobb fehér burgundikhoz hasonlíthatók.  

 

 
 

A rizlingek szárazak és a Pfalz-ból és Elzászból származókhoz képest általában testesebbek. 

Mindkét fajta iránt igen nagy az igény és a borok nagyon magas áron kelnek el. Olcsóbb, nagyobb 

mennyiségű bor származik Weinviertelből. Ez a borvidék adja Auszria első DAC borát. A Weinviertel 

DAC-ként címkézett bor grüner veltlinerből készül, könnyűnek, frissnek, gyümölcsösnek kell lennie, 

felismerhető tölgy íz nélkül. 

4.5.5 Burgenland (Őrvidék) 

Ez a borvidék Ausztria keleti részén terül el, a magyar határ mentén, és innen csúcsminőségű édes 

borok kerülnek ki. Négy borvidék alkotja. 

Neusiedlersee (Fertő-tó) és Neusiedlersee-Hügelland (Fertő-tavi dombvidék). Ide tartozik a jól 

ismert falu, Ruszt is. A tartomány északi részén e két borvidék veszi közre a nagy, sekély tavat 

(sztyepptó), a Feltő-tavat (Neusiedlersee). A tóból, és a tótól keletre fekvő szikes, lápos területeken 

található kis, sekély tavacskákból felszálló őszi pára – szinte minden évben - ideális körülményeket 

teremt a nemes rothadáshoz (botritisz). A termőhelyek csaknem mindenhol síkságon vannak, és édes 

borokhoz képest viszonylag magas a terméshozam is. Ez, valamint a tény, hogy szinte minden évben 

elő lehet állítani botritiszes bort, az oka annak, hogy az itteni árak általában alacsonyabbak, mint a 

hasonló német és francia borokéi. A Beerenaulese és a Trockenbeerenauslese borokat általában 
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félliteres palackokban árulják. Más jellemző termék itt az Eiswein, a Schilfwein és a Strohwein. A tótól 

távolabb eső dombok lejtőin magas minőségű fehér- és vörösborokat is készítenek, pl.. zweigeltből, st 

laurentből, pinot noirból, pinot gris-ból, pinot blanc-ból és chardonnayból. 

Mittelburgenland és Südburgenland 

E két borvidék viszont a tótól délnyugatra fekvő dombokon terül el. Innen kerülnek ki Ausztria 

legfinomabb, blaufränkisch-ből (kékfrankos) vagy a kékfrankos és bordeauxi fajták házasításából 

készülő vörösborai. Ezeket általában új francia kis tölgyfahordóban érlelik. 
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5. OLASZORSZÁG 

Olaszország – Franciaország mellett – közel 5 milliárd literes (50 millió hektoliter) éves 

bortermelésével a világ két bornagyhatalma közül az egyik. Az első tőkéket görög telepesek ültették, 

valószínűleg már i.e. 800-ban és a dacos itáliai viselkedést a buzgóság váltotta fel. A görögök 

Oenotriának, azaz „borok földjének” nevezték az országot, és 476-ra, amikor is összeomlott a 

Nyugatrómai Birodalom, már minden ma ismert európai borvidék kialakult, kivéve Bordeauxt. Római 

császárok generációinak kicsapongásait táplálta a bor, az i.sz. I. században alkotó Plinius pedig olyan 

fogalmakat vezetett be, mint „termőhely kiválasztás” és „szőlőtermelés” („szőlészet”), amelyek még 

kétezer év elteltével is használatosak. 

 

A bíztató kezdetek ellenére, a mai Olaszország kialakulása 1870-re datálódik, azaz alig több mint 

egy évszázadra tud visszatekinteni, és a római kor és a Rissorgimento közötti évszázadok a félsziget 

városállamai közötti folyamatos és heves viszályokkal teltek. Egyikük sem volt elég erős ahhoz, hogy 

a másik fölébe kerekedjen, még Róma sem, szuverén területek szövevénye alakult ki, amelyek még 

évszázadokon át folytatták az egymással vívott harcot. A belharc ellenére a bort továbbra is nagyra 

értékelték, és minden állam büszkén őrizte hagyományait és hagyományos fajtáit. 

5.1 SZABÁLYOZÁS 

Más EU tagállamokhoz hasonlóan, az olasz bortörvény négy minőséi szintet határoz meg, kettőt a 

minőségi borok (QWPSR) és kettőt az asztali borok szintjén. 

Ezek az alábbiak, csökkenő sorrendben: 

5.1.1 Denominazione di Origine Controllata e Garantia (DOCG) 

A boroknak a DOC összes követelményének meg kell felelniük, abban a régióban kell palackozni, 

ahonnan származnak és a Mezőgazdasági Minisztérium kóstolás alapján adja ki a minősítést. Minden 

palackot számozott állami ellenőrzőjeggyel látnak el.  
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Ezek közül a leggyakoribbak: 

A DOCG borok: 

VÖRÖSBOROK 

Barbaresco 

Bardolino Superiore 

Barolo 

Brachetto d’Acqui (pezsgő) 

Brunello di Montalcino 

Carmignano 

Ceresuolo di Vittoria 

Chianti Classico 

Chianti +körzetei 

Cònero 

Gattinara 

Ghemme 

Montepulciano d’Abruzzo Colline 

Morellino di Scansano 

Roero 

Tausasi 

Teramane 

Valtellina Superiore (és Sforzato) 

Vino Nobile di Montepulcioano 

 

FEHÉR BOROK 

Albana di Romagna 

Asti (habzóbor) 

COF Piccolit (édes) 

Fiano d’Avellino 

Franciacorta (pezsgő) 

Gavi (és körzetei) 

Greco di Tufo 

Moscato d’Asti 

Ramandolo (édes) 

Roero Arneis 

Soave Superiore (és Recioto) 

Vermentino di Gallura 

Vernaccia di San Gimignano 

Vernaccia di Serrapetrona 
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Forrás: http://www.vinoinrete.it/sommelier/docg.htm -szerk). 

5.1.2 Deminazione di Origine Controllata (DOC) 

1960-ban vezették be és az volt első osztályozás a minőségi borok között. Csakúgy, mint a francia 

Appellation Contrôllée, meghatározza a földrajzi eredetet, az engedélyezett szőlőfajtákat, a minimális 

alkoholtartalmat. Kikötheti a borkészítési eljárást is, ideértve a minimális érlelési időt. Jelenleg több 

mint 250 DOC bort tartanak nyilván, ami a francia AC borok számának felét sem teszi ki, az olasz 

kormány ezt a számot még így is rettentően magasnak ítélte. A közelmúlt intézkedései fokozatosan 

egyszerűsítések bevezetését ígérik.  

5.1.3 Indicazione Geografica Tipica (IGT) 

Ezt a kategóriát 1992-be vezették be a francia vin de pays megfelelőjeként. Néhány IGT igen nagy 

területet ölel fel és gyakran találkozni nevével (pl. IGT Sicilia), másokról meg egyáltalán nem hallani. 

Az IGT szabályozás nagyobb szabadságot ad mind a terület, mind pedig a felhasznált szőlő 

vonatkozásában, így sokkal elterjedtebb délen, ahol kevesebb a figyelemre érdemes minőségi 

(QWPSR) bor. Az IGT rendelkezései szintén lehetővé teszik, hogy a felhasznált szőlő nagyobb 

területről származhasson, ami márkaépítés során igen fontos tényező. 

5.1.4 Vino da Tavola (asztali bor) 

Nagy, de hanyatló szegmense a piacnak. Részben ez az EU bortúlteremést csökkenteni szándékozó 

rendelkezéseinek köszönhető, részben pedig annak, hogy sok, korábban a minőségi borok rendszerén 

kívül eső jobb minőségű bor utat talált magának a magasabb minőségi kategóriákba, mivel új DOC-k 

alakultak.  

Az asztali boroknál nem lehet a címkén feltüntetni a földrajzi eredetet, szőlőfajtát vagy évjáratot. 

Hatalmas mennyiségben adnak el ilyen módon, délen készült borokat házasításokhoz. 

http://www.vinoinrete.it/sommelier/docg.htm
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5.2 CÍMKÉZÉS 

Tulajdonképpen minden olasz DOC vagy DOCG bor címkézéséhez az alábbi három séma 

valamelyikét használják: 

Helységnév: az olyan megjelölések, mint Barolo, Taurasi vagy Collio helységneveket türköznek. 

Barolo és Taurasi város, míg Collio körzet. 

Szőlőfajta + helységnév: Brunello di Montalcino, Barbera d’Asti és Trebbiano d’Abruzzo jól 

példázza az „adott hely és az ahhoz köthető szőlőfajta” modellt. Itt is, Montalcino és Asti város, míg 

Abruzzo régió. 

Történeti elnevezés: Chianti és Valpolicella a régi római és görög nomenklatúrából nyerik 

nevüket. 

5.3 EGYÉB FOGALMAK 

Classico: az 1950-es és 1960-as években olthatatlannak tűnt az olcsó olasz borok, a Soave, Chianti 

és a Valpolicella iránt megnyilvánuló általános szomjúság, így újabb szőlőtelepítések történtek, 

immáron az eredeti borvidéki határokon jóval túl, s ez sokszor a borok minőségének romlásához 

vezetett. A „classico” annak elismerése, hogy a bor az eredeti borvidéki határokon belül, jobb, és 

feltétlenül hegyes-dombos területen készült. 

Riserva: egy fogalom, amivel igen sokszor visszaélnek, és amely – elvben – magasabb minőségre 

utal, pedig gyakran átlagos minőségű, de hosszabban érlelt bort takar. 

Passito: Olaszország területén hosszú hagyománya van az aszalt szőlőből készülő boroknak, hiszen 

a száraz őszi időszak miatt nem következik be a botritiszesedés. Az eljárás Velence tartományból ered, 

és jelentősem különbözik a botritiszes borok készítésétől. Mind fehér-, mind kékszőlő esetében 

alkalmazható, és a fürtöket korán szedik le, hogy biztosítva legyenek a savak az aszalás utáni 

időszakra is. Csak teljesen egészséges fürtök használhatók, amit vagy gyékényen aszalnak a napon 

(főleg délen szokásos) vagy pedig jól szellőző helyiségekben, az ún. fruttaiokban, rácsokon tárolnak. 

Ez a folyamat néhány héttől egészen hat hónapig is tarthat, függően az éghajlati viszonyoktól és a 

készítendő bor stílusától. A fehér passito borok, mint amilyen Recioto di Soave DOC, a Passito di 

Pantelleria DOC és a toszták Vin Santo DOC, édesek. A vörösek azonban, különböző arányban 

tartalmazhatnak maradék cukrot, a szárítás mértékének függvényében. A szárazak, mint az Amarone 

della Valpolicella DOC és a Valtellina Sforzato DOCG, óhatatlanul magas alkoholszintet érnek el és 

igen testesek. A pugliai Aleatico DOC és a velencei Reciotto della Valpolicella DOC ugyanakkor 

alacsonyabb alkoholtartalommal bírnak. Az édes vörös passitók a világ ritka természetes édes borainak 

egyike.  

5.4 ÉGHAJLAT 

Az ország méretét, formáját és elhelyezkedését figyelembe véve nem meglepő, hogy jelentős 

eltérések vannak a különböző bortermő területek éghajlatai között. Ezek a különbségek ugyanakkor 

nagyrészt a tengerszint feletti magasság különbségeiből adódnak sokkal inkább, mint a földrajzi 

szélességbeliekből. A rómaiak kizárólagosan domboldalakra telepítettek szőlőt, és az olasz szőlészetet, 

Dél-Puglia, Maremma és Dél-Szicília kivételével, ma is a hegyek határozzák meg. Az Alpok, mint egy 

hatalmas félhold fogja közre az ország északi részét, amely Liguriánál indulva jut el a francia határ 

mentén először Svájc, majd Ausztria határvidékén át haladva kezd majd ismét délfelé hajolni, ahol 

végigköveti a Szlovéniával közös határt. A hatalmas termékeny Po-síkság háromszöge választja el az 

Alpokat az Appenninektől, ami a félsziget gerincét képezi és Emilia-Romagnától délen, Calabriáig 

húzódik. 

Az olasz tél kemény lehet. Potenzában, Basilicata fővárosában ugyanannyi hó eshet, mint 

Trentóban, 1.000 kilométerrel északabbra. Az alacsonyabban (és a tengerhez közelebb) fekvő 

ültetvényeken hűvösebbek a nappalok, melegebbek az éjszakák és korábban szüretelnek, de valójában 

az ültetvények többsége a 600 méteres tengerszint feletti magasság környékén található. Ezek közül 

néhány, mint pl. Alto Adige és az Etna ültetvényei felkúsznak az 1000 méteres magasságig is. Ezek a 

szárazföldi Európa legmagasabban fekvő termőhelyei, és az itt termett borok a parfümösség és a savak 

ritkán látható egyensúlyát mutatják.  
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Az érést kikerülhetetlenül befolyásolja az Alpok és a Földközi-tenger kölcsönhatása. Az 

Egyenlítőtől való távolságától függetlenül, Európában szinte Itáliában lehet a szőlő leghosszabb ideig 

a tőkén, itt szüretelnek utoljára. Egyes fajták, mint pl. a nebbiolo, az aglianico és a nerollo mascalese 

ritkán érnek be október előtt, és a szüret idejében így is nagy eltérések lehetnek. 

A csapadék mennyisége már jobban tükrözi azt, hogy az országban a mediterrán éghajlat az 

uralkodó. Március és szeptember között elvétve esik eső, az őshonos olasz szőlőfajták pedig 

alkalmazkodtak a forró, száraz nyarakhoz. A téli csapadék elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű 

szüretet lehessen garantálni a következő őszön. Mivel az időjárási körülmények általában 

kiszámíthatatlanabbak lettek, a gazdák egyre többször telepítenek öntözőrendszereket szükség esetére. 

Ugyanakkor, az olasz szőlőtermelők számára a jégverés jelenti a legnagyobb veszélyt, különösen 

Piemonte és Veneto tartományban, ahol az egész termés odaveszhet percek leforgása alatt. 

5.5 TALAJOK 

A talajok tükrözik az ország „tüzes és jeges” eredetét, és három csoportba oszthatók: 

Tengeri eredetű talajok: a hagyományos, mészköves altalaj és az agyag keverékén, ami olyan jól 

működik Burgundiában, teremnek a sajátos olasz vörösborok, a valpolicella, a barolo, a barbaresco és 

a chianti. A talaj összetételének kisebb változása is kitapintható: a barbera az agyagot kedveli, míg a 

nebbiolo a mészkövet. A fehér fajták, mint a cortese, a verdicchio és Trentino illatos fajtái mind-mind 

a mészkőben gazdag talajon érzik legjobban magukat. 

Vulkáni: kevés bortermelő országban található ennyi vulkanikus talaj. A Soave, a Colli Euganei, a 

Lacryma Christi és az Etna DOC-k ültetvényei mind egykori vulkánok lejtőin találhatók. Ezek közül 

néhány, mint pl. az Etna, ma is működik, és egyedülálló, ahogyan a tőkék ehhez a holdbéli tájhoz 

adaptálódtak. 

Folyami, hordalékos talaj: a Napára és Marlborough-ra jellemző teraszos talaj csaknem ismeretlen 

Itáliában, mivel csak igen kevés ültetvényt telepítettek síkságon. Kivételt jelent ez alól Bardolino 

(szakmai szempontból az az Alpok volt morénája) valamint Piave, Aquileia és Isonzo DOC, amelyek 

az Adriai-tengertől északra fekvő székes síkságon helyezkednek el. 

5.6 SZŐLŐFAJTÁK 

Olaszország még mindig a szőlőtermesztés Jurassic Parkja. Sok szőlőfajta gyökerei, mint pl. az 

aglianico és a greco a görögökig nyúlik vissza, akik az ország déli részét gyarmatosították 3.000 évvel 

ezelőtt. Más fajtákat, mint a sangiovesét, az etruszkok hozták magukkal ugyanabban az időszakban. 

Ugyanakkor, ezek az őshonosnak számító olasz fajták az évezredek alatt szép lassan alkalmazkodtak a 

helyi körülményekhez. Kivételes szárazságtűrésük és hosszú érési ciklusuk révén igen jól ki tudják 

használni az olasz terroirokból adódó előnyöket. 

Az a tény, hogy csak kevés olasz szőlőfajtával találkozhatunk a nagyvilágban, nem azok minőségét 

tükrözi, hanem sokkal inkább az újvilági bortermelők szükségszerű tartózkodását, miszerint nem 

bíznak olyan fajtákban, amelyek még a közelmúltban is igen kevéssé n épszerű borokat adtak. 

Becslések alapján Olaszországot a mintegy 1.000, a Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajta hazájaként 

szoktak emlegetni, nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek közül csak mintegy 40 számít a 

termelés szempontjából fontosnak. De még ennél is fontosabb azonban, hogy éppen ez a biodiverzitás 

áll az olasz borkészítés egyedülálló sokrétűsége mögött. 

5.7 SZŐLŐMŰVELÉS 

A szőlőművelés felosztása alacsony,- illetve magas kordonosra, egyre kevésbé fontos. Veneto, 

Trentino és Alto Adige tartományokban már régen is mindenütt magas támrendszert, ún. pergolát 

alkalmaztak, és bár ma is sok termelő használja ezt, már nem kizárólagos. Dél-Pugliában és 

Sziciliában a bakművelés (albarello) dívik, és sokszor meglepően szép eredményt érnek el. 

Olaszország nagy részén ugyanakkor az ismert, kétkordonos VSP valamilyen változatát alkalmazzák, 

egyes vagy dupla Guyot metszéssel (egy vagy két szálvesszős váltómetszés) vagy a Cordone 

Speronato (egyes kordon, Condon de Royat) művelési módot. 
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5.8 BORKÉSZÍTÉS 

Az utolsó 20 évben forradalom ment végbe az olasz borkészítésben. Az EU nagylelkű 

támogatásának köszönhetően az acéltartály és a hőmérsékletszabályozás még a legszerényebb 

szövetkezetek számára is elérhető közelségbe került, a kellemetlen, oxidált borok mára inkább 

kivételnek számítanak. Nagy, szlovén tölgyből készült hordókat (botte) használnak még Piemontéban, 

Toszkánában és Campaniában hagyományos, hosszú előírt érlelési idejű DOCG borok készítésénél, de 

a barrique és a tonneau (nagy francia hordó, 900 literes) használata még itt is egyre gyakoribb. Az 

erjedési időt is csökkentik és megengedett a forgó erjesztő tartályok használata a különösen tanninos 

fajták (nebbiolo) esetében. Bár mind a savfokozás, mind a mustcukrozás (chaptalisation) 

engedélyezett, csak ritkán alkalmazzák. Örömteli, hogy a termelők nagy része képes volt megőrizni az 

olasz borokra jellemző strukturális összetevőket: a ropogós savak, a harapós tannin teszi az olasz bort 

utolérhetetlen ajánlattá az olasz gasztronómiára oly jellemző erős paradicsomszószhoz vagy változatos 

húsételekhez. A francia „haute cuisine” kifinomultságával szöges ellentétben az olasz konyha inkább 

az a sokszor szegénységbe süllyedő országot tükrözi. Az olasz fogások egyszerűen készíthetők el, 

határozott ízekkel, és boraik is hasonló jelleget mutatnak.  

Bár nehéz általánosítani egy ország borai esetében, az olasz vörösek általában savasak, magas 

tanninszinttel, következésképpen, jól érlelhetők. Fiatal korukban piros vagy fekete bogyós 

gyümölcsöket fedezhetünk föl bennük, amihez fűszeresség párosul a palackos érlelés során. A 

hűvösebb éghajlatra jellemző vegetális és virágos jegyeket csak ritkán találhatjuk meg a borokban. Az 

olcsó olasz fehérborok jellegtelenek, ami a lehetetlenül magas terméshozam eredménye, de a jobb 

minőségű borok fűszeres, gyógynövényes jelleget mutatnak, amihez természetesen magas sav- és 

alkoholszint párosul. 

5.9 ÉSZAKNYUGAT-OLASZORSZÁG 

Olaszország északnyugati része a Savoyai Királyság része volt a XIX. századi Risorgimentóig és 

hosszú időre visszatekintő hagyománya van itt a minőségibor-termelésnek, s ez is szoros 

kapcsolatokra utal Franciaországgal. Viszont a nyugati szomszéddal ellentétben itt a XX. század nem a 

nagy ívű szőlőtermelés korszakaként vonul majd be a történelembe, ebben sokkal inkább Olaszország 

többi részével osztozott. Az 1980-as évek vége felé Piemonte kezdett kiemelkedni a szőlőtermelés 

apátiájának évtizedeiből és igyekezett újjáépíteni hírnevét. Mára pedig Toszkánával versenyez az 

ország legjobb vörösborainak termelője címért. Ugyanakkor nemcsak a nebbioloról szól az élet 

északnyugaton, Lombardia és Liguria fehérborai pedig fontos mellékszereplők. 

5.9.1 Piemonte 

Az elnevezés jelentése: „a hegy lába” és nem lehet kétséges a régiót körbeölelő Alpok hatása. A 

szinte egybefüggő ültetvények a tartomány székhelyét, Torinót közrefogó hegyek lábaira 

kapaszkodnak fel, A DOC és DOCG borok készítésére használt szőlők területét illetően Piemonte az 

első helyet foglalja el Olaszországban és 50 eredetvédett borával számban, egyetlen más borvidék sem 

tud versenyre kelni. Bár az itt készülő fehérborok közül sok említésre méltó, a régió hírnevét mégis 

elsősorban vörösborai alapozzák meg 

Albától délre egy sor meredek, mészkő hegy alkotja a Langhe-hegységet. Itt születnek nebbiolóból 

világklasszis borok. Azzal, hogy a nebbiolo vékonyhéjú, alacsony hozamú és betegségekre hajlamos 

fajta, nem tűnik a szőlősgazdák kedvencének, mégis, megkérdőjelezhetetlen, hogy elsőrendű borok 

készülnek belőle komplex aromákkal, amiben felfedezhetjük a feketebogyós gyümölcsöket, a rózsa, az 

édesgyökér és a széna illatát és ízét. A bor igencsak bővelkedik alkoholban, tanninban és savakban. 

Halványabb színe pedig becsapós: szerkezeti tartása folytán évtizedekig képes fejlődésre a palackozást 

követően. 
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A Barolo DOCG a világ egyik legjobb vörösbora és kizárólag nebbiolo szőlőből készül. Sokáig 

érlelik, hagyományosan nagy tölgyfahordókban (legalább két évig + még egy évig még palackban), de 

kísérleteznek az új kis francia tölgyfa hordóval, a barrique-kal is. A Barolo készítése öt főbb 

településhez köthető: La Morra, Serralunga, Monforte, Castiglione és maga Barolo. Ezek feltűnhetnek 

a címkén, a termelő –Burgundiához hasonlóan – feltüntetheti azonban az ültetvény, szőlőskert nevét 

is. A „szomszédban” található a Barbaresco DOCG bora szintén kizárólag nebbiolo szőlőből készül. 

Bár ezeknél korábban hiányzott a Barolo összetettsége, mára a különbségek jelentéktelenné váltak.A 

Langhe DOC átfogja mind Barolót, mind Barbarescót, és a termelők sokszor, boraikat „leminősítve”, 

éppen ebben az alacsonyabb besorolású osztályban hozzák forgalomba, ezért ezek a borok 

számíthatnak legjobb vételnek Piemontéban. Langhéval szemben a Tanaro folyó túlpartján egy másik 

hegység található, a Roero. A talaj itt főleg homokos, amin a nebbiolóból könnyebben érthető és 

jobban iható bor terem és amit Roero DOCG-ként hoznak forgalomba. A helyi fehérszőlő az arneis, 

amely szerethető bort ad, őszi- és sárgabarack aromákkal. Ez Roero Arneis DOCD névvel kerül 

palackba. Nebbiolót még sokkal északabbra is termesztenek, az ottani borokat pedig Ghemme és 

Gattinara DOCG címkével forgalmazzák. 

Míg Piemontéban a nebbiolo a „király” a kékszőlők között, több más fajtából is készülnek jó 

borok. A barbera például, jó savaival és alacsony tanninszintjével, úgy tűnik, sokkal jobban érlelhető 

új francia kis tölgyfahordóban, mint a nebbiolo. Klasszikus meggyes és pikáns jegyei legjobban a 

Barbera d’Asti DOC és a Barbera del Monferrato DOC területén található agyagos talajon fejlődnek 

ki. A dolcetto pedig, éppen ellenkezőleg, igen tanninos és savszegény fajta, ezért aztán érdemes 

fiatalon fogyasztani, ekkor élvezhetjük leginkább gazdag gyümölcsösségét, szilvaízeit. Csak igen 

ritkán érlelik tölgyfahordóban, s ugyanaszt a mészköves talajt kedveli, mint a nebbiolo. Sok 

eredetvédett bor készül kizárólag dolcettóból: a legismertebb talán a Dolcetto d’Alba DOC, de a 

legjobb a Dogliani DOCG. A legkitűnőbbeket leszámítva, a barbera és a dolcetto közepes áron kerül 

forgalomba, és igen jó ár/érték arányt képvisel. 

Messze, keletre találjuk a Gavi DOCG területét, amely kizárólag a cortese fajtából készül. Bora 

könnyű és friss, egy leheletnyi kandírozott gyümölcs aromával, kitűnően megy a tenger 

gyümölcseihez. Piemontéban jelentős mennyiségű pezsgő/habzóbor is készül, sokuk édes. A fehét 

moscatóból, a vörös brachettóból készül. Piemonte a vermut (vermouth) készítés legfontosabb régiója 

is, a főbb központok. Torino, Canelli és Asti. Piemonte nem ismeri el az IGT besorolást és neve egy 

általános borvidéki, mindent magába foglaló DOC-t is jelöl. 

5.9.2 Lombardia 

Ez a dúsgazdag tartomány sokkal inkább a divat és a pénzügyek fellegvára, mint a 

szőlőtermesztésé, de azért két figyelemre érdemes bor is készül itt. Magasan az Alpokban, a svájci 

határ közelében, a meredek teraszokon termett nebbiolóból készül a Valtellina DOC és a Valtellina 
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Superiore DOCG. Kicsit savasabb, mint a Barolo, viszont alkoholszintje alacsonyabb, ezért aztán 

talán nem meglepő, hogy Sforzato névvel készül egy amarone stílusú bor is. Milánó közelében, attól 

keletre található Franciacorta DOCG, ahol kizárólagosan pezsgő készül, hagyományos módón, 

palackos erjesztéssel. 

5.9.3 Liguria 

Liguria Olaszországnak a francia határtól Toszkánáig húzódó keskeny, szédítő tengerparti 

szakasza. A turisták Mekkája. A parton sorakozó üdülőtelepek vendégeinek torkán folyik le a 

régióban, pigato és vermentino fajtákból készült legtöbb különösen finom bor. A Rossese di 

Dolceaqua DOC könnyű vörösbor, amely jól passzol a tengeri halakhoz. Liguria legrégebbi múltra 

visszatekintő fehérbora azonban a Cinqueterre fokon a római korban kialakított teraszokon terem. 

Igaz, egyre kevesebb készül belőlük, mégis, a Cinqueterre DOC és a mitikus passito, a Sciacchetrà 

DOC is Itália páratlan szőlőtermesztési örökségének élő bizonyítékai.  

5.10 ÉSZAKKELET-OLASZORSZÁG 

Olaszország gazdasági „erőműve” a Milánót Velencével összekötő tengely mellé települt, és itt, a 

szőlőskertek üzemekkel küzdenek a völgyben elterülő földekért. Északon, a hegyekben találjuk 

Olaszország néhány legtermékenyebb és legismertebb védett termőhelyét. A hatalmas helyi kereslet 

miatt a legjobb itteni borok csak ritkán jutnak el külföldre. A túlzott terméshozamok miatt teljesen 

jellegtelen, nagyon rossz borok azonban azt a képet éltetik tovább, miszerint Olaszország a középszer 

hazája. Szerencsére sok termelő rájött, hogy a gazdasági biztonságot nem a krónikus túltermelés 

teremti meg, így ismét tetszetősebb borokkal találkozhatunk. 

5.10.1 Trentino-Alto Adige 

Olaszország legészakabbi része annyira hegyes, hogy területének csak 15% művelhető meg (az 

Adige folyó völgyében). A völgyben levő termékenyebb területeken általában gyümölcsöt 

termesztenek; a szőlőskertek a völgyet övező hegyek lejtőinek teraszain találhatók. Trentino, a körzet 

déli része, mindig olasz volt, míg az északi rész, Alto Adige valaha az Osztrák-Magyar Monarchia 

része volt. A régiónak ezt a részét Dél-Tirolnak is nevezik, és még mindig beszélnek németül. Így a 

címkéken kétnyelvű feliratokat is láthatunk. 

Az előállított bor mennyiségét tekintve Alto Adige nem számít fontos régiónak, viszont 

Olaszországban itt képviselik a legnagyobb hányadot a DOC borok. És e régió első abban a 

tekintetben is, hogy itt a legmagasabb az exportra kerülő borok aránya. Ennek az az oka, hogy a 

schiavából és a lagreinből készülő vörösborok iránti osztrák kereslet töretlen. A vörösborok 

népszerűsége dacára a jövőt – éghajlati és kereskedelmi okok miatt is – a pinot grigio, traminer 

aromatico (fűszeres tramini), pinot bianco, sauvignon blanc és rizling fajtákból készítendő, gazdag 

illatú borok jelenthetik. Trentino kevésbé meredek lejtői a ropogós, könnyű „kommersz” pinot grigio 

fő forrásai. Teroldego fajtából készül a helyi vörösbor, a Teroldego di Rotaliano DOC, amit magas 

savszint, feketecseresznye íz és lágy tannin jellemez. 

5.10.2 Friuli-Venezia Giulia 

A régió legkeletibb, Szlovéniával határos dombjain a szőlők számára előnyösek az Alpokból és az 

Adria felől jövő, egymással szembe fújó légáramlatok. Mennyiség tekintetében a legfontosabb Grave 

del Friuli DOC. Ezen az elég lapos, kavicsos síkságon leginkább vörösbor terem, amely általában 

könnyű, és bordeaux-i fajták házasítása. Az Aquileia DOC bora refosco fajtából készül, és jobb 

hírnévnek örvend. Friss savak és vörös bogyós gyümölcsök ízei jellemzik.  

A szlovén határ mellől jönnek Friuli legjobb borai. Vörös- és fehérborok is készülnek a Colli 

Orientali del Friuli DOC és a Collio DOC címkével (ez utóbbi korábban Collio Goriziano névre 

hallgatott, és vannak ültetvények, amelyek átnyúlnak a szomszédos Szlovéniába is). E területekről 

sokszor fajtaborok kerülnek palackozásra. Collióban készül Olaszország néhány legjobban eltartható 

fehérbora, magas sav- és alkoholszinttel és elképesztő koncentráltsággal. Egy sereg nemzetközi fajta 

mellett fontos helyi fehérszőlő fajtákat is - friulano, malvasia és ribolla gaia – telepítenek. A 

csúcsházasítások esetén sokszor érlelik a borokat tölgyfahordóban. A picolit (gyakorlatilag a mi 
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kéknyelünkkel azonos fajta –szerk.) és a verduzzo két ősi fajta, amelyek újabb kori sikereiket a 

különösen drága desszertboraiknak köszönhetik; mindkettő, a COF Picolit és a Ramandolo is DOCG 

státuszban van. 

5.11 VENETO 

Veneto Olaszország legnagyobb bortermelő régiója és itt készül a legtöbb DOC minősítésű bor is. 

És ez a hazája a Soavénak és a Valpolicellának, Olaszország két legjobban ismert exportborának is. A 

termőhelyen a Dolomitok lábánál helyezkednek el a Garda-tótól a Piave folyóig, Velencétől északra, 

de a legsűrűbben beültetett rész Verona környéke. 

A Valpolicella DOC Chianti után a második legfontosabb vörösbor termelő DOC Olaszországban. 

Az ültetvények egy sávban, Veronától északra, mészköves, gránitos lejtőkön helyezkednek el. A fő 

szőlőfajta a kék corvina, aminek telt, gyógynövényes jegyeit áthatják a fekete bogyós gyümölcsök. 

További fajták a corvinone, a rondinella és a molinara. A „sima” valpolicella gyümölcsös és könnyű, 

legjobb fiatalon fogyasztani. Jól illik a kacsához, a sonkához és egyéb húsárukhoz. Sajnos, a 

túltermelés még most is beteges, és ráadásul igen sok ültetvény található a forró és termékeny Pó 

síkságon; a jobb ültetvényekre a Valpolicella Classico DOC zónában bukkanhatunk, illetve az Illasi-

völgyben. De ez az olasz passito hagyományának hazája is és mindennapos, hogy a szőlő egy részét az 

Amarone della Valpolicella DOC készítésére használják, ami, bizony nem egyszerű feladat. A bor 

illata csokoládéra, érlelt rumra, bőrre emlékeztet. Az édes Reciotto della Valpolicella DOC ideális 

kísérője a kéksajtoknak. A hibrid ripasso eljárás azt jelenti, hogy az amarone készítése során 

megmaradt, nem kipréselt szőlőhéjat alap Valpolicella borhoz adják, és az ennek következtében újra 

beinduló erjedéssel a borban emelkedik a tannin és az alkohol szintje és komplexebbé válik (egy kicsit 

a tokaji máslásra hasonlító eljárás). 

A Bardolino DOC könnyű, gyümölcsös vörösbor ugyanazokból a szőlőfajtákból, mint a 

Valpolicella, de a termőhely egy morénán (gleccser által kialakított kőmálladékos talaj) található 

Verona és a Garda-tó között. A Bardolino Classico DOC mellett ma már létezik a Bardolino 

Superiore DOCG is, mi több, egyes termelők itt készítik Olaszország egyik legjobb rozéját, a 

Bardolino Chiaretto DOC-t. 

Mennyiségi tekintetben a Soave DOC Olaszország legfontosabb fehérbora. Évtizedekig volt e bor 

ismertetőjegye a semlegesség, de az elmúlt években a termelők emelték a tétet. Hagyományosan 

garganega szőlőből készítik, amit a Classico zónában, a Veronától keletre található meredek vulkáni 

hegyoldalakon termelnek. Ezen a bazalt altalajon meglepően savas borok születnek, kifejezetten a 

kamilla és az írisz virágainak illatával. A Soave Superiore és a Recioto di Soave mára már megkapta 

a DOCG besorolást.  

A Soavénál induló vulkanikus hegylánc kelet felé eléri a Colli Berici és a Colli Euganei DOC 

területeit, míg észak felé az ültetvények egészen az Alpok lábáig terjednek, a Prosecco habzóbor 

előállításának helye irányába. 
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5.12 KÖZÉP-OLASZORSZÁG 

Toszkánában nem ritkán találni olyan szőlőbirtokot, amely több mint öt évszázada ugyanannak a 

családnak a tulajdonában van. Az idő múlása - más területekkel összehasonlítva - talán itt hagyott 

legkevesebb nyomot a korábbi civilizációk eredményein. Az elbűvölő táj már a középkor óta vonzza 

ide a turistákat, a mindenünnen elénk tűnő ciprusok, a sárgás dombok, a szőlőskertek és az 

olajfaligetek olyanok, mintha egy kimerevített mozgóképet látnánk. Mint bárhol másutt, a minőségben 

óriási különbségek lehetnek, a legjobb boroknak azonban másutt nem tapasztalható arisztokratikus 

tartásuk van. 

5.12.1 Emilia-Romagna 

Ez a tartomány a Pó folyótól délre terül el, ahol a termőhely sík, termékeny és nagy hozamra képes. 

Ennek eredményeképpen, Emilia-Romagna tartományban évente, egészen elképesztő módon, 6 millió 

hektoliter bort készítenek. A régió legismertebb szőlőfajtája a lambrusco, de az üdítő, csontszáraz, 

enyhén szénsavas DOC minőségű vörösbor, ami oly jól passzol a parmigianóhoz és a prosciuttóhoz, 

igen ritka madár. A Sangiovese di Romagna DOC a fajta északi, előretolt bástyája, és azok a 

birtokok, amelyek megfelelő termőhelyet és klónokat találtak, a régió átlagánál lényeges jobb borokat 

állatanak elő. 

5.12.2 Toszkána 

Látva pazar történelmét és a kiemelkedő szépségeket, talán nem meglepő, hogy Toszkána már 

régen is rendelkezett azzal a pénzügyi erőforrással, amivel az olasz szőlőtermesztés élvonalában tudott 

maradni. Határain belül található az ország DOCG területei közül hat, és itt alkották meg a „Super-

Tuscans” kategóriát is. A szőlőművelést két, északról délre húzódó sávra lehet osztani: a partmenti 

sávban a szőlőskertek viszonylagosan alacsonyan helyezkednek el, az éghajlat pedig kifejezetten 

óceáni, ami kedvez a bordeaux-i fajtáknak. Toszkána eredetvédett fehérborainak többségét is itt 

találjuk. A szárazföld belsejében a nappali és éjszakai hőmérsékletek közötti nagy különbség miatt 

szép aromák fejlődnek, miközben megmarad a szőlő savtartalma. A szőlőskertek itt akár eléirhetik az 

500 méteres tengerszint feletti magasságot. Ma már sangiovese ültetlvényéket találunk Romagnától 

Pugliáig; szellemi otthona azonban Toszkána marad, és hát itt is készülnek belőle a legszebb borok. A 

sangiovese tölgyfahordóban jól érlelhető, magas sav és tanninszintű borokat ad, közepes alkohollal, és 

komplex gyümölcsösséggel, amelyek között földes, fekete áfonyás, meggyes jegyeket fedezhetünk fel.  

A Chianti talán Olaszország legtöbbet exportált bora, és mind minőségben, mind pedig a stílusban 

óriási eltérések mutatkozhatnak, hiszen a házasításokban max. 20% hozzáadása más fajtákból 

engedélyezett. A törvények valamikor kimondták, hogy csak fehéret lehet hozzáadni, de ma már ez 

bármi lehet. És a termelők élnek is ezzel. A házasításba helyi fajták – colorino, canaiolo – mellett 

nemzetköziek is – cabernet, merlot – kerülnek. Mára viszont a fehér fajták hozzáadását tiltották be… 
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A Chianti Classico DOCG termőhelyeit Firenze és Siena városai között találjuk, s itt készülnek a 

legszebb borok, mára azonban mind a hat Chianti peremkerület (satellite) és maga Chianti is DOCG 

besorolást kapott egy szuszra, ami igencsak nagy felzúdulást keltett a Classico-birtokok tulajdonosai 

között. Az érlelés szintén nagy vitákat váltott ki a termelők között, mert egyesek a nagy szlovén 

tölgyfahordó, a botte mellett kardoskodnak, míg mások a francia új kis tölgyfahordó (barrique) mellett 

tették le voksukat. A Carmignano DOCG közvetlenül Firenzétől nyugatra helyezkedik el. Borában a 

sangiovese azonban csak 50%. 

Sienától délre van néhány DOCG terület, ahol a borok kizárólag sangioveséből készülnek. Ilyen a 

Brunello di Montalcino DOCG. Ezek legjobbjai a legnagyobb Barolókkal versenyeznek Olaszország 

legjobb, leghosszabb életű borai címéért. Montalcino terroirja egy tengeri-alpesi hibrid: a tenger felől a 

Montalcino masszívum felé húzódó Orcia-völgyön keresztül meleg és párás levegő érkezik az 

Appenninek szívébe, ami mérsékli a nappali felmelelédést. A brunello-szabályzat legkevesebb öt éves 

érlelési időt ír elő, ami a leghosszabb Olaszországban. A Vino Nobile de Montepulciano DOCG a 

Montalcinótól keletre található Montepulciano városa körül készül. Gyorsabban érik, de hiányzik 

belőle a brunello fineszessége. 

Egy DOCG besorolásban lévő fehérbor van Toszkánában, a Vernaccia di San Gimignano, ami a 

Chianti Classico zónától nyugatra lévő termőhelyen készül. A Chiantihoz hasonlóan itt is óriási 

minőségbeli különbségek vannak, és a zömét a San Gimignano erődített városát felkereső 

turistatömegek fogyasztják el. Más toszkán DOC minősítésű fehérbor-termőhelyet is találunk a 

tengerpart mentén, ezek egyike a vermentino fajtából készülő Colli di Luni DOC. 

Toszkána partja volt tanúja az első ún. „Super-Tuscan” bor megszületésének is: ez úgy történt, 

hogy a termelők e borok készítésekor nem tartották be a DOC-szabályokat, következésképpen a 

terméket csak Vino da Tavola, azaz asztali borként hozhatták forgalomba, viszont olyan minőséget 

értek el, amiért - kevéssé időtálló rokonukénál - lényegesen több pénzt tudtak elkérni. A mozgalom 

1948-ban tulajdonképpen hobbiként indult, amikor is Maremmában, a Tenuta San Guidón cabernet 

sauvignont telepítettek. 1968-ban piacra került a Sassicaia, a tisztán cabernet-ből készült bor, ami 

hamarosan több pénzért cserélt gazdát, mint bármelyik másik toszkán vörösbor. A „szuper-toszkánok” 

megjelenése fordulópontot jelentett az olasz borok nemzetközi megítélésben is. Mivel csak kis 

mennyiségben, de magas minőségben készültek, a borbarátok új generációja számára vált világossá, 

hogy Olaszországban kiváló dolgok is születhetnek. 

 

 

Manapság toszkán termelő százai készítenek presztízsborokat sangioveséből, cabernet 

sauvignonból, merlot-ból, syrah-ból és ezek számtalan változatából. Ezek közül sok IGT Toscana 

címkével kerül forgalomba, de a toszkán partok igencsak bővelkednek ma már DOC területekben, 

amelyek a modern borászok kényének-kedvének megfelelhetnek. Ezek között van Bolgheri, 

Montecucco és Val di Cornia. Morellino di Scansano DOCG pedig egyike a partszakasz néhány 

termőhelyének, ahol hagyományosan sangioveséből készítenek bort. 
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5.12.3 Marche 

Kicsi, hegyekkel tarkított és kimondhatatlanul szép vidék Marche, amelynek a verdicchio, ez 

fényesebb hírnévre hivatott fehérbor a szinonimája is lehetne. A szövetkezeti pincészetekben készített 

hitvány mosogatólé azonban cseppet sem mutat hasonlóságot azokkal az érlelésre való borokkal, 

amelyek édeskömény, kandírozott gyümölcsök és az ásványosság illatának és ízeinek csábító 

keverékével tűnnek ki. A hatalmas Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC termőterületen folyik a 

termelés oroszlánrésze, míg magasan az Appenninekben, a Verdicchio di Matelica DOC 

szőlőskertjeiben sokkal komplexebb borokat készítenek. 

Cònero DOCG és Rosso Piceno DOC két vörösboros körzet, ahol a borok jellegét a 

montepulciano fajta határozza meg, de adható hozzá 15 % sangiovese is (Picenóban ezt általában meg 

is teszik…). 

5.12.4 Umbria 

Umbria domborzata és éghajlata hasonló Toszkánáéhoz, de itt nem érvényesül a tenger hatása. 

Korábban, a bortermelés szempontjából Umbria egyet jelentett Orvietóval. Ezen az Umbria és Lazio 

határán elterülő DOC területen az ott procanicóként ismert trebbiano fajtából készítenek olcsó borokat. 

A házasításhoz grechettót és malvasiát is adhatnak. Mára azonban az Umbriában készült vörösborok 

hívják föl inkább magukra a figyelmet, főleg a sagrantino hírnevének köszönhetően. A Montefalco 

Sagrantino DOCG ültetvényein készült vörösbor az alkoholnak, a tanninnak és a savaknak a 

nebbiolóra jellemző egyensúlyát mutatja, és teljes fejlődéséhez hosszabban szükséges érlelni. 

5.12.5 Lazio (Latium) 

A rómaiak hagyományosan a mindenütt jelenlévő Frascati DOC és a Colli Albani DOC 

fehérboraival oltották szomjukat. Bár választható a frissítően gyógynövényes malvasia is, amelynek 

helyi klónja egy jól sikerült nemesítés, és a belőle készített bor – kellő hozamkorlátozás esetén – akár 

egy évtizedig is képes palackban fejlődni. Ezek a boros, sajnos, csak a kivételt jelentik; a minden 

trattoria itallapján fellelhető egyszerű, olcsó borok a kiirthatatlan trebbianóból készülnek.  

5.12.6 Abruzzo és Molise 

A Pugliától északra és Latiumtól keletre elhelyezkedő Abruzzóban csak két fajtát termesztenek, a 

montapulcianót és a trebbianót. Mindkét fajtából sokkal jobb borok készíthetők, mint amit a 

Montepulciano d’Abruzzo DOC és a Trebbiano d’Abruzzo DOC címkével palackozott borok általában 

tükröznek. A montepulciano pikáns, vadhúsra emlékeztető illata, természetesen magas tannin-, 

alkohol- és savszintje gyakran esik áldozatul a nagy terméshozam miatt, de birtokborok egyre nagyobb 

számban bizonyítják a fajta cáfolhatatlan nemesi származását. Fontos megjegyezni, hogy a 

montepulciano szőlőfajtának semmi köze nincs a toszkán Vino Nobile di Montepulciano DOCG-hez. 

A fehér trebbianóból nehéz a „nagyság” jegyeit előcsalogatni, de tetszetős borok készülhetnek belőle, 

piros almára emlékeztető jegyekkel. 

Molise piciny régiójában, helyi fajtákból készül a Biferno DOC, a Tintilia del Molise DOC pedig 

az őshonos tintilia fajta bora. 

5.13 DÉL-OLASZORSZÁG ÉS A SZIGETEK 

Rómától délre az Appennini félsziget mélyen belenyúlik a Földközi-tengerbe. Az éghajlat itt 

melegebb, és ez, a korábban igen nagy stratégiai jelentőséggel bíró terület később a háború utáni 

Olaszország tunyaságának szimbólumává vált: gazdaságilag jelentéktelen, hatalmas, poros térség, 

sötét üzelmek és beteges korrupció. Miközben több mint egy évszázadon át negligálták az ország déli 

részét, Észak-Olaszország hatalmas konszernjeihez a közelmúltban ausztrál és kaliforniai termelők 

csatlakoztak és mindannyian a dél gigantikus lehetőségeit szeretnék kihasználni. A föld tizedébe kerül 

mint Toszkánában vagy Piemontéban, a szőlő érésében minimális eltérések tapasztalhatók az évek 

során, és ez a régiót gyakorlatilag még nem kötötték gúzsba a minőségi bortermeléssel kapcsolatos 

szabályozások, mint sok híres északi borvidéket. 
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5.13.1 Campania 

Évszázadok óta készítenek itt bort. Ez a falernum, a római császároknak fenntartott bor hazája. 

Campaniában ma több DOCG bor készül, mint bárhol másutt, az ország déli részén. Vitathatatlanul az 

aglianico szőlőfajta a király: magas sav- és tanninszintje miatt a Taurasi DOCG –re a „dél Barolója” 

álnevet akasztották rá, és mint a Barolót, ezt is legalább három évig kell a forgalomba hozatal előtt 

érlelni. Ez az egyik olyan olasz kékszőlő, amelynek kétségtelenül virágillata van és a mourvèdre-re 

emlékeztet, ugyanakkor szeder és cseresznyemag jegyeket is felfedezhetünk benne, ami szépen 

harmonizál az új tölgyfa hordóból eredő zamatokkal, s ez a nebbiolónak szinte sohasem sikerül. 

Taurasi szomszédságában találjuk a Fiano d’Avellino és a Greco di Tuffo DOCG ültetvényeit. A 

fianót, lágy, birses jellegével jobbnak ítélik; a greco már fiatalon jól iható, fűszeres, gyógynövényes 

jegyeit citrus aromák hatják át. 

5.13.2 Puglia 

Olaszország örök utolsója, a leginkább alulteljesítő régió Puglia, pedig, sík, nap perzselte 

ültetvényei Kalifornia Central Valley-beli és Ausztrália Riverina-beli társainak lehetne párja. 

Természeti előnyei és a nagy szőlővel beültetett terület ellenére Puglia borainak minősége határozottan 

alacsony: csak 5,5%-uk minőségi bor, pedig nem szűkölködnek DOC területekben. A modern birtokok 

szinte mindent IGT-ként palackoznak. A nemzetközi fajták pedig menthetetlenül megvetették lábukat 

a malvasia nera, a negroamaro, az uva di Troia és a primitivo (zenfandel) mellett. Pugliának 

egyszerűen meg kellene határozni identitását! 

A fő DOC északon a Castel del Monte éppen Abruzzo határán fekszik. Az ott készülő borok pedig 

különböző arányokban tartalmaznak uva di Troia, aglianico és montepulciano fajtákat. Puglia 

legfinomabb borára viszont délen lelhetünk, ahol a Primitivo di Manduria DOC készül. Manduria 

köré, terrarossa talajra ültetett öreg tőkékről különösen ízletes primitivo készül, gyakran elképesztő 

alkoholszinttel, amit a lekváros gyümölcsösség és a megdöbbentően erőteljes savak tartanak 

egyensúlyban. Néhány további DOC ültetvénynek van a helyin túlmutató jelentősége; ezek között van 

Salice Salentino és Copertino. Mindkettő lehet akár portó-szerű bor, ami a negroamaro és a malvasia 

nera fajták házasításával készül, és már-már egy kanalas orvosság sűrűségéhez hasonlatos. 

5.13.3 Basilicata 

Az olasz csizma „rüsztje” ez a hegyes, lakatlan vidék, amelynek (az összesen háromból) csak egy 

számottevő DOC ültetvénye van, az Aglianico del Vulture. Az ültetvények a Monte Vulture régi 

vulkáni kúpját körülvevő magas fennsíkon felkúszhatnak akár 900 méterig is a tenger szintje fölé. Bár 

tízszer többet termelnek, mint a szomszédos Tausasiban, annak finomságával nem vetekedhet. A 

zömét azonnali fogyasztásra készítik. 
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5.13.4 Calabria 

Olaszország „talpa” csupán fél millió hektoliter bort termel, aminek zöme még a régió határain sem 

jut ki. A Cirò DOC ültetvényein ugyanakkor szaftos, meglepően jól érlelhető vörösbort készítenek a 

két helyi fajtából, a gaglioppóból és a maglioccóból.  

5.13.5 Szicília 

Szicília Olaszország legnagyobb régiója, és itt a legnagyobb a szőlővel beültetett terület is. 

Ugyanakkor, a megtermelt évi 5,5 millió hektoliter borral csupán a negyedik helyet foglalja el a 

tabellán Puglia, Veneto és Emilia-Romagna után. No és, kevesebb mint 1% a DOC minősítési 

termőhelyek aránya, azaz, a legalacsonyabb egész Olaszországban. Persze, ez elsősorban az egész 

szigetet felölelő IGT Sicilia sikerének köszönhető, hiszen így a márkaépítők hatalmas mennyiségű, 

olcsó fajtaborokat tudnak felvásárolni és termelni is. Pugliával szöges ellentétben, itt, úgy tűnik, mind 

a hatalmas szövetkezetek, mind pedig a kisbirtokok tulajdonosai megértették a megbízható és elérhető 

árú borok készítésének szükségességét. A hagyományos fajták, mint a kék nero d’avola és a fehér 

inzolia vagy catarratto erős csapatot alkot a shirazzal és a chardonnay-val. 

Azért a minőségibor-készítés is kezd felzárkózni. A közelmúltban ismert befektetők vásároltak 

tulajdont az Etna hegyen, és ez mind az Etna DOC-t, mind pedig az ősi Nerello Mascalesét a figyelem 

középpontjába helyezte. Az elhagyatott, filoxéravész előttről származó, akár 1100 méter magasan lévő 

termőhelyekről igen alacsony hozammal halvány színű, a nagy burgundi borokra emlékeztető illatos 

borokat készítenek. A nero d’avola szülőhazája az Avola DOC, ami a sziget legdélnyugatibb sarkában 

található, ahol a hőmérséklet gyakran meghaladhatja a 40°C fokot. Ez az olasz szőlészet szuperhőse, 

amivel feltétlenül számolni kell a nagy olasz vörösek között valami módon, hiszen a nagy hőség 

ellenére is egyensúlyos, elegáns borokat képes adni lágy tanninokkal, szilvás, epres (fán termő eper) 

jelleggel. A nero d’avola és a frappato házasításából készül a sziget egyetlen DOCG bora, a Cerasuolo 

di Vittoria, ami egy kellemes, beaujolais-szerű vörösbor. Az Alcamo DOC ültetvényein pedig egy jó 

textúráju, viaszos fehérbor készül, catarratto szőlőből. 

Szicíliától 50 km-re, délre, Pantelleria szigetén készül aszalt muskotály szőlőből (moscato) a 

Passito di Pantelleria DOC, egy mézédes desszertbor. Hasonló bor készül az Aeolus (Lipari) 

szigeten, Malvasia delle Lipari névvel és a szomszédos Salina szigeten is (ezek a szigetek Szicíliától 

északra találhatók, egyik ismertebb tagja a Stromboli –szerk.) 

5.13.6 Szardínia 

Ezen a szigeten elképesztően charme-os borokat készítenek, amelyek észrevétlenek maradnka, 

hisen mindenki a könnyebben megfizethető szicíliai termékeket keresi. Ezek vagy tisztán cannonauból 

(grenache) készülnek vagy carignanóval házasítva. A Malvasia di Bosa DOC mára szinte a feledés 

homályába vész, pedig egykoron szinte minden királyi udvarban felszolgálták. A Vermentino di 

Gallura DOCG ideje még lehet hogy nem jött el, pedig a fajtával kapcsolatban nem lehetnek kétségek. 

A Vernaccia di Oristano DOC érdekes bor, amelyet flor (élesztőhártya) alatt érlelnek. Szúrós illata, 

minő véletlen, a sherryre emlékeztet. 
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6. SPANYOLORSZÁG 

Spanyolország hosszú bortörténelemmel rendelkezik. Columella, a borkészítésről szóló 

legrészletesebb római kori szöveg szerzője egy olyan családból származott, amelyiknek a mai Cadiz 

közelében volt szőlője. Abban az időben az ország magának Rómának volt nagy bortermelője. 

Valószínű azonban, hogy több változás történt a spanyol borszektorban azóta, amióta az ország 

belépett az EU-ba, mint amennyit fejlődött az ágazat az azt megelőző évszázadokban. A modernizáció 

nagyon gyorsan ment végbe, és ez nem csak a szőlészetre és a borászatra érvényes, de a 

törvényhozásra is. Minden cseppfolyós állapotban van, ezért ha a spanyol borászatról beszélünk, az 

nem több mint egy adott pillanatbeli állapotról készült felvétel. Spanyolországban sokkal nagyobb a 

szőlővel beültetett terület, mint akár Franciaországban vagy Olaszországban, de éves termelése 

lényegesen kisebb, mint azoké. Ennek oka az, hogy a termőhelyek jelentős részén igen alacsony a 

tőkesűrűség, és a nagyon aszályos éghajlat, valamint az ültetvények idős tőkéi nagyon alacsony 

terméshozamot eredményeznek.  

 

 

6.1 SZABÁLYOZÁS 

Spanyolország bortörvényei folyamatos változásban vannak, mivel egyre újabb területek 

szeretnének hivatalos státust szerezni boraik számára. Más országokhoz hasonlóan itt is nő a 

felaprózódás. A jelenlegi hierarchia csökkenő sorrendben: 

 

Denominación de Origen Calificada(DOC vagy DOCa). Jelenleg (2008) csak egy ilyen bort 

ismer el a spanyol Mezőgazdasági Minisztérium, ez pedig a Rioja. (Megj: 2009. július 6-án 
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Priorato(katalánul Priorat) lett a második országosan elismert DOCa borvidék. Igaz, 2000 óra már 

ebben a besorolásban volt – tartományi szinten.) 

Denominación de Origen – Pago (DO Pago). Ez egy viszonylag új kategória, és olyan kitűnő 

szőlőskertek kaphatják meg, amelyek a DO rendszeren kívül esnek, és csak saját szőlőből készítenek 

bort. 2008-ig négy ültetvény kapta meg ezt a besorolást, de ez a szám várhatóan növekszik a 

következő években. (Megjegyzés: olyannyira növekszik, 11 DO Pago termőhely alakult.) 

Denominación de Origen (DO). Ezeknek a száma már elérte a 65-öt (2009-ben már 69 –szerk.). 

Csakúgy, mint a francia AOC rendszerben, a boroknak bizonyos minimális minőségi 

követelményeknek kell megfelelniük. A szabályozás érinti az ültethető szőlőfajtákat, a szőlészeti 

eljárásokat és a termőhely elhelyezkedését és olyan borstílust ír elő, amely túlmutat a helyi fogyasztási 

szokásokon. 

Vino de la Tierra (VdlT). Ez a francia Vin de Pays megfelelője. Bár jelenleg 42 bor tartozik ebbe 

a kategóriába, csak kettő számít jelentősnek és a kereskedelemben növekvő fontosságúnak: ezek a 

Vino de la Tierra de Castilla és a Vino de la Tierra de Castilla y León. A spanyol borok néhány 

legszebbike éppen a Vino de la Tierra kategóriában található, mert a borászok itt kiélhetik 

kísérletezőkedvüket, új utakat kereshetnek, mert a Denominación de Origen szabályai nem kötik 

gúzsba őket. 

El alatt az egyszerű Vino de Mesa van, a francia Vin de table, azaz az asztali bor megfelelője. 

6.2 ÉRLELÉS 

Mindegyik DO vagy DOC bornak hátsó címkéje van, sorszámmal, amit a Consejo Regulador, 

vagyis a helyi ellenőrző testület bocsát ki és a bor besorolás szerinti minőségét garantálja. De 

bizonyíthatja a bor földrajzi eredetét és az érlelés hosszát is. Mind a négy kategóriának megvannak a 

minimális követelményei, és ezek országos szinten, az összes DO borra vonatkoznak. Néhány 

körzetben azonban– például Riojában – hosszabb érlelési időt írhatnak elő. 

Vino Joven (szó szerint fiatal bort jelent) olyan bor, amit a szüretet követő évben palackoznak 

azonnali forgalmazásra és ami kaphat akár rövid hordós érlelést is a palackozás előtt, de ez nem 

kötelező. A Crianza vörösborok legalább kétévesek és minimum hat hónapig kis tölgyfahordóban kell 

érlelni őket a forgalomba hozatal előtt. A fehérborok és a rozék legalább egy évesek. (Tervezik egy új 

kategória bevezetését, a joven és a crianza közé, aminél a bornak bizonyos idejű hordós érlelést kell 

kapnia.) A Reserva borok általában a jobb évjáratok hordóválogatásai. A vörösek legalább hároméves 

érlelést kapnak, amiből egy évet tölgyfahordóban kell tölteniük (a fennmaradó időt pedig palackban). 

A hordós és a palackos érlelés arányát mindig a termelő határozza meg. A fehér- és rozéborokat 

legalább két évig kell érlelni, ebből legalább hat hónapot hordóban kell tölteniük. GranReserva 

borokat csak kiváló évjáratokban lehet készíteni. A vörösborok legalább ötévesek a forgalomba 

hozatalkor, amiből legalább kettőt fahordóban, három évet pedig palackban kell tölteniük. A fehér- és 

roséborok minimálisan négy éves érlelést kapnak, ebből legalább hat hónapot töltenek hordóban. Sok 

Reserva vagy Gran Reserva címkét viselő bort a törvényben előírtnál jóval tovább érlelnek. A fehér- 

és rosé Reserva és Gran Reserva borral igen ritkán találkozhatunk. 

6.3 SZŐLŐFAJTÁK 

A tempranillo név a spanyol temprano szóból származik, aminek a jelentése „korán”, és a fajta 

nagy előnye a korai érés. Bár nem ez a legnagyobb területen ültetett szőlőfajta Spanyolországban, de 

ez az ország legfontosabb fajtája és Észak-Spanyolország legtöbb termőhelyén megtalálható, különféle 

nevek alatt. Kedveli a meszes talajt, és jól fejlődik hűvös éghajlaton. A belőle készülő eperillatú borok 

alacsony savtartalmúak, és akkor mutatják legjobb formájukat, ha más fajtákkal házasítják. Jól 

érlelhető. A garnachaugyanaz a fajta, mint Dél-Franciaországban a grenache (persze, ez inkább 

fordítva igaz, mivel ez a fajta ibériai eredetű –szerk.) és jelenleg ez a legnagyobb területen ültetett 

kékszőlő Spanyolországban. Nagy terméshozamú fajta. Bora magas alkoholtartalmú és általában 

viszonylag korán érik. Gyakran használják rosado készítésére. Alacsony terméshozama miatt a 

graciano fajtával csak kis területen találkozhatunk. Főleg Riojában termesztik, ahol a legfinomabb 

borok készítésénél használják. Csupán kis mennyiségben kerül a házasításokba, hogy érlelést segítő 

erőteljes aromát, testességet és tanninokat adjon a borhoz. A masuelo, ahogy Riojában, vagy cariñena, 

a hogy Spanyolország többi részén nevezik, megegyezik a francia carignan fajtával. Magas tannin- és 
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savtartalmú, és színanyagokban bővelkedő bor készül belőle. Ha tempranillóhoz egy kis mennyiséget 

adnak belőle, ideális cuvée születik. Nem keverendő össze a Cariñena DO körzettel, amely Riojától és 

Navarrától délkeletre található. A monastrell a dél-franciaországi mourvèdre itteni neve. Délkeleti DO 

régiókban (például Yecla, Jumilla) termesztik. Nagyon sötét, erőteljes, fűszeres bor készül belőle.  

Viura(Rioja) vagy macabéo (Katalónia) ugyan az a fajta, mint a macabeo/maccabeu Dél-

Franciaországban. Az ebből készült fehérborokat a gyümölcsös jelleg és szép savak jellemzik, ehhez 

azonban korlátozni kell a terméshozamot. Riojában termesztik és feltűnik Katalóniában is, ahol 

általában a parelladaés xarel-lofajtákkal házasítják. A malvasiából testes, nehéz fehérborok készülnek 

és általában ez a fő alkotó eleme a legjobb, hagyományos stílusú riojáknak, ahol gazdagsága 

egyensúlyozni tudja a viurára jellemző könnyű testet. Az Atlanti-óceán partvidékének baszk és galíciai 

részein sokféle könnyű, friss, aromás fajtát termesztenek, melyek közül a legfontosabb az Albariño. 

A világfajták egyre fontosabbá válnak itt is. Spanyolország sok részén a hagyományos helyi fajták 

kevéssé mutatkoztak alkalmasnak minőségi borok készítéséhez. Jobb borokat és kisebb erőfeszítéssel 

lehet például cabernetsauvignonból, merlotból vagy chardonnay-ból készíteni. Ezek, és más 

világfajták már meghonosodtak és általánosan elterjedtek, különösen az ország északkeleti részén. 

Néha helyi fajtákkal házasítják őket. Ilyenkor az ismert fajta neve „kapaszkodót” jelent a fogyasztó 

számára a címkén: emellett, ezek adnak jelleget e boroknak, míg a helyi fajták a mennyiséget jelentik 

a házasításoknál. Nem mellékes, hogy a helyi termelők így el tudják adni a megtermelt szőlőt, ami 

egyébként nehezen találna piacot magának. 

6.4 RÉGIÓK ÉS BOROK 

Spanyolország fő DO vidékeit hat földrajzi körzetbe lehet sorolni. Mindegyiknek megvannak 

jellegzetes klimatikus viszonyai és szőlőfajtái. Ez a hat nem hivatalos körzet: az Ebro felső folyása, 

Katalónia, a Duero völgye, az ország északnyugati része (Galicia), Levant és Meseta.  

6.4.1 Az Ebro felső folyása 

A Cantabriai-hegyvidéktől a Földközi-tengerig csaknem végig vannak szőlőskertek az Ebro 

mellett, de a legjobb borok, meglehet, még országos viszonylatban is, a folyó felsőbb vidékről, Rioja 

környékéről származnak, ahol a hegyek három oldalról biztosítnak védelmet. Nevét a körzet a Rio 

Ojáról, az Ebro egyik mellékfolyójától kapta. Már a római korban is voltak itt szőlők, de a régió 

újabbkori története akkor kezdődött, amikor a filoxéra kipusztította a szőlőket Bordeaux-ban. Sok 

nagykereskedő, szőlős- és borosgazda költözött Észak-Spanyolországba és telepedett le a körzetben. 

Ez az oka annak, hogy egészen a közelmúltig a kereskedelem alapját a felvásárlók/nagykereskedők és 

azok márkanevei jelentették, mintsem a szőlőskertek és a termelők. Az érlelésben változások 

kezdődtek: a sokéves fahordós érlelésű borok helyett ma inkább a hosszabb palackos érlelésű borokat 

részesítik előnyben. Ennek ellenére, az érlelési idő általában még mindig meghaladja a szabályokban 

előírt minimumot, amely Riojában hosszabb, mint bárhol másutt Spanyolországban. Például, egy 

crianza vörösbornak 12 hónapot kell fahordóban töltenie, szemben a többi borvidéken előírt 6 

hónappal. A közelmúltban arról is döntöttek, hogy a birtokborokat, sőt a dűlős vagy egy adott 

szőlőskerthez köthető borokat részesítik előnyben a felvásárló/nagykereskedők házasításaival 

szemben.  

Riojára a kisbirtokok jellemzőek, a termelők közül sokan nagykereskedőknek vagy szövetkezeti 

pincészeteknek adják el a szőlőt. Az ültetvényeken gyakori a bakművelés; a kordonos művelés csak 

kísérleti célokból engedélyezett. Rioja termelésének háromnegyede vörösbor, 15% rozé, 10% 

fehérbor. A tempranillót, és kisebb mértékben a gracianót és mazuelót használják a drágább vörösbor 

hazasításokhoz, a garnachát az olcsóbb vino joven és rosado borok készítéséhez, a viurát és a 

malvasiát pedig a fehérborokhoz (a garnacha blanka is engedélyezett). 2007-ben a riojai Consejo 

Regulador megváltoztatta az engedélyezett szőlőfajtákra vonatkozó szabályokat, hogy fehérborok 

készítéséhez fel lehessen használni a chardonnay-t, a sauvignon blanc-t és a verdejót, mivel e téren 

korábban csak a helyi fajták jöhettek szóba. 
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La Rioja régió székhelye Logroño, az Ebro folyó partján fekszik. Ez kiindulási pontja lehet három, 

jól elkülönülő alrégiónak. Általánosságban elmondható, hogy egy riojaként címkézett bor ezen 

alkörzetek közül legalább kettőből származó borok házasítása. Rioja Alavesa Logroñótól nyugatra 

terül el, az Ebro északi partján. Az éghajlatot az Atlanti-óceán hatása befolyásolja, és viszonylagosan 

hűvösnek mondható. A három alkörzet közül itt esik a legtöbb csapadék. A talaj mésztartalma nagyon 

magas, és az itt termelt borok talán a legkönnyebbek Riojában, de egyben a legkifinomultabbak is. Az 

uralkodó szőlőfajta a tempranillo. Rioja Alta szintén Logroñótól nyugatra található, de az Ebrótól 

délre. A talaj főleg agyagos, de sok helyen, a magas vastartalom miatt vöröses színű. Az agyagtalaj 

jobb a viurából készülő fehérborok számára, a vasban gazdag talajok pedig a tempranillóból készülő 

vörösboroknak kedveznek. A folyó völgyében hordalékos talaj található, ami viszont a malvasia 

növekedéséhez jó. Az éghajlat melegebb és szárazabb, mint Alvesában, de még itt is elsősorban 

óceáni. A legnagyobb bodegak közül soknak Logroñóban és a kisebb Haróban van a székhelyük. 

Rioja Baja Logroñótól keletre található, és nagyobb része a déli parton van. Itt kontinentális éghajlat 

van, melegebb nyarakkal és szigorúbb telekkel. A talaj főleg durva agyag, a meghatározó szőlőfajta a 

garnacha. A legtöbb riojai vino joven innen származik. 

A vörösborok mára stílusban meglehetősen nagy választékot mutatnak. A hagyományos Reserva és 

Gran Reserva vörösborokat nagyon hosszú ideig érlelik tölgyfahordóban, aminek eredményeként egy 

bizonyos fokú, ellenőrzés alatt tartott oxidáció megy végbe, és pikáns húsos és karamelles aromák 

fejlődnek ki, amelyek elfedik az édes, lágy eperillatot- és ízt. Gyakran ezek a borok viszonylag 

halvány téglaszínűek, és határozott barnás széli elszíneződést mutatnak. A modernebb boroknál 

megpróbálják megőrizni a gyümölcsösséget. Ezek a borok általában sötétebbek és inkább mutatják a 

tempranillo eperkonzervre és szilvára emlékeztető jegyeit. A modern Crianza és Reserva borok néha 

egyértelműen „tölgyfásak” és vanília, kókusz valamint pörkölési aromák fedezhetők fel bennük, mivel 

az oxidatív érlelés talán túl rövid ahhoz, hogy a bor fejlődése során a tölgyes jegyek jól 

integrálódhassanak a gyümölcsösséggel. 

A fehérborokat hagyományosan hosszabb ideig érlelték amerikai tölgyfahordóban és ezáltal mély, 

arany színt, és ízletes, diós ízeket kaptak. Ez a szándékosan oxidált stílus egyedülálló, de 

meglehetősen sajátos ízt ad a boroknak. A modern fehérborokat gyakran alacsony hőmérsékleten 

erjesztik, rozsdamentes acéltartályban tárolják, és még fiatalon palackozzák, azért, hogy megtartsák a 

gyümölcsös jellegét. Igen érdekes, hogy a modernebb bodegák közül néhány szintén készít 

tölgyfahordós érlelésű fehérbort is, de inkább új francia hordót használnak, nem pedig a hagyományos 

amerikait.  

Korábban Navarra a rozéborairól volt híres. Ezeket garnacha szőlőből készítették, gyakran 15%-

nál magasabb volt az alkoholtartalmuk és korán oxidálódtak. Aligha felelnének meg a mai 

borfogyasztók ízlésének! A régióban megértették ezt és gyorsan más irányt vettek. Ez főleg minőségi 

vörösborok készítését jelenti. A most könnyebb, frissebb stílusban készülő rozéborok előállítása még 

mindig jelentős, de a fehérborok a teljes borkészítésnek csak alig több mint 5 százalékát adják. 

Navarra 18.000 hektárnyi szőlőterülete Riojától lejjebb található az Ebrón, és a folyó völgyétől 

egészen a Pireneusok lábáig terjed. Ebből az is következik, hogy mind talajban, mind pedig éghajlati 

viszonyokban nagy a változatosság. Korábban Navarra termőhelyein ugyanazokat a fajtákat találhattuk 

meg mint Riojában, azzal, hogy a garnacha volt túlsúlyban, de bizonyos mértékű gyakorlatiasság 

eredményeképp néhány más fajtát is engedélyeztek. Ezek vörösbornál a cabernet sauvignon és a 
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merlot, fehérbornál pedig a chardonnay és a moscatel. Mind a szőlészetekben, mind pedig a 

pincészetekben jelentős befektetések történtek, s pincékben már egyre nagyobb hányadban használnak 

új kis tölgyfahordókat. A fehér- és rozéborok előállítása esetében lényegesen jobb eredmények 

születnek az ellenőrzött hőmérsékletű erjesztő tartályok használatával. A hagyományos borok stílusa 

hasonló a Riojában készült borokéhoz, bár sok vörösbor sötétebb színű és erősebb fekete bogyós 

gyümölcs jelleget kap a cabernet és/vagy a merlot alkalmazásától. Mind hagyományos, mind pedig 

világfajtákból készítenek fajtaborokat is. 

Somontano jelentése, megközelítő fordításban „hegyek alatt”. Ez a terület a Pireneusok lábánál 

terül el, Zaragozától északra. Éghajlata hűvös és sok a csapadék is. Itt az „importált” francia fajták 

nagy választékát találjuk (cabernet sauvignon, merlot, pinot noir –a kékszőlők, chardonnay, chenin 

blanc és gewürztraminer – a fehérek között). Ma a borok általában fajtanév alatt kerülnek forgalomba; 

és gyakrabban találkozhatunk fehérborokkal, mint vörössel. Ezek veszik át a hagyományos, helyi 

fajtákból készült vörösborok és rosadok helyét. 

6.4.2 Katalónia (Catalunya - Cataluña) 

A hazafias érzelmeknek hosszú története van Katalóniában, így kapva kaptak az alkalmon, amikor 

Spanyolországban meghirdették a régióknak nagyobb hatalmat biztosító politikát. Ez a terület volt 

hagyományosan a cava készítés központja és a cava alapanyagául szolgáló „nagy hármast” (a 

parellada, a xarel-lo és macabeo fajták) nagy területeken találhatjuk meg errefelé. Csendes borok és 

pezsgők készítésénél egyaránt fontosak a fenti fajták. A Catalunya - Cataluña DO-t nemrég hozták 

létre és lefedi az egész tartományt, annak sokféle éghajlatával és borstílusával. Létrejöttének 

elsődleges oka az, hogy lehetővé váljon a tartomány különböző területeiről származó borok házasítása 

és így megteremtsék annak lehetőségét, hogy ugyan abból a borból, egy címkével nagy mennyiséget 

lehessen piacra dobni. 

Egészen a közelmúltig Penedès volt a katalán csendes borok vezető védett eredetű termőhelye. Az 

ültetvények Barcelonától délnyugatra találhatók, a Földközi-tenger partjától a hegyekig. Ennek 

eredményeképp három jól elkülönülő éghajlati zónája van. A legforróbb a parti síkság, ahol mediterrán 

éghajlat van, meleg, száraz nyarakkal. Főleg testes vörösborokat készítenek itt garnacha és monastrell 

fajtákból. A szárazföld belsejében, a völgyekben mérsékeltebb az éghajlat. Az itteni ültetvények adják 

a cava készítésére használt fehérborok jórészét. Tovább, a hegyek felé a szőlőskertek egészen akár 800 

m tengerszint feletti magasságig megtalálhatók. Itt hűvös az éghajlat és világfajtákat –pl. rizlinget, 

gewürztraminert és pinot noirt - termesztenek. Hagyományosan a szőlőt en vaso metszették 

(bakművelés, kehelyforma, franciául en gobelet), de mára egyre gyakoribb a kordonos művelés, 

különösen a francia és német fajtáknál. 

Az éghajlati különbözőségek mellett jellemző a régióra a termesztett fajták sokszínűsége is. A 

múltban a körzet hírneve a helyi parellada, xarel-lo és macabeo hármasból készült fehérborokon 

alapult. Az utóbbi időkben a befolyásos Torres cég volt az élenjáró sok világfajta – pl. chardonnay, 

rizling, gewurztraminer és sauvignon blanc - ültetésében. A fehérborok közül nem sokat érlelnek 

hordóban. A legjobb borok nagyon kifejezetten gyümölcsös fajtajelleget mutatnak. 

Korábban vörösbortermelést a hagyományos garnacha és monastrell fajtákból készült erőteljes, 

tölgyfahordós érlelésű borok uralták. Mára jelentős tempranillo, cabernet sauvignon, cabernet franc, 

merlot és pinot noir ültetvényeket is találunk. Nem fér hozzá kétség, hogy a francia és spanyol fajták 

széleskörű alkalmazása a helyi termelők számára lehetővé tette boraik minőségének és a régió 

hírnevének javítását. Mivel a borok minősége és stílusa igen nagy szórást mutat, az árban is nagy 

eltérések lehetnek. 

Costers del Segre a szárazföld belsejében, Lleidaváros közelében található. Az egyik cava cég 

leányvállalata nagy összegeket fektetett ültetvényekbe és egy pincészetbe és ez a cég uralja most az 

itteni termelést. Az éghajlat kontinentális, és kevés csapadék hullik, de mivel a szőlőskertek „kísérleti” 

ültetvényekként vannak besorolva, az öntözés megengedett. Fő fajták a cabernet sauvignon, a 

tempranillo és a chardonnay. 

Tarragonában sokféle bort állítanak elő, a parti síkságon készült édes desszertboroktól (és 

misebortól) a hegyvidéki ültetvények boraiig, amelyek Priorat boraival vetekszenek. 
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Priorat (spanyolul Priorato) Spanyolország új, divatos bora. Ennek a sziklás, hegyes területnek 

egyedülálló, llicorella-ként ismert talaja van, amely vörös pala rétegekből áll, csillámos részecskékkel, 

amik csillognak a napfényben és visszaverik a hőt. A Priorat korábban egy iszonyatos alkoholtartalmú 

vörösbor volt, a garnacha és cariñena szőlőfajták alacsony terméshozamú öreg tőkéinek terméséből 

készült. Sok bort érleltek hosszú ideig hordóban – néha solera rendszerben – és –jellemzően „rancio” 

aromák (hosszan érlelt vadhús, gombafélék!) fejlődtek bennük. A régió jó hírnevét azonban a 

modernebb, cabernet sauvignonból, syrah-ból és pinot noirból és a hagyományos garnacha és cariñena 

fajtákból készülő borok teremtették meg, aminek az lett az eredménye, hogy a borvidék DOCa státuszt 

kapott. Fiatalon ezek az új stílusú borok nagyon intenzív szeder, amit az új tölgyfahordóból származó 

ízek egészítenek ki. Jelentős tannintartalmuk és masszív gyümölcsösségük miatt nagy érlelési 

potenciállal rendelkeznek. 

 

6.4.3 A Duero völgye 

Amíg a Duoro folyó völgyét leginkább a portói borokról ismerik, addig Spanyolországban ugyanez 

a folyó Duero néven ismert, és a völgyében elterülő termőhelyek kiváló, világhírnévnek örvendő 

borokat adnak. Az országnak ebben a részén kontinentális az éghajlat, ami igen kíméletlen lehet. A 

magasabban fekvő területeken hűvösek az éjjelek, ugyanakkor ideális, hosszú, száraz érési szezon 

biztosított a szőlő számára.  

Portugália felől a folyó völgyében felfelé haladva Toro az első DO régió. A meghaatározó 

szőlőfajta a tempranillo. A rendkívüli meleg nyarak miatt a boroknak magas az alkoholtartalma; a 

14.5% mindennapos. A borok testesebbek és gazdagabbak, mint a Riojában, de általában nem 

rendelkeznek annak érlelési potenciáljával. A vino joven borok általában tartalmaznak egy rész 

garnachát is; a reserva és gran reserva borok – fiatalon - kivételesen sötét színűek és tanninosak. 

Valladolidtól délre terül el Rueda városa. Sherry-stílusú vinos generosos borokat készítettek 

korábban, de 1972-ben, amikor egy Rioja központú cég egy pincészetet alapított a városban, hogy 

könnyű, üde fehérborokat készítsen, megváltozott a róla kialakult kép. A régió meszes talaja és a 

hűvös nyári éjszakákat biztosító kontinentális klíma vonzotta őket ide. A vidék hagyományos 

szőlőfajtájából, a verdejo-ból meglepően elegáns borok készülnek, mivel a hűvös esték segítik az ízek 

és illatok kifejlődését a szőlőben, miközben megtartják savaikat. Ma már sauvignon blanc-t és viurát is 

lehet használni ezeknek a boroknak az előállításához. Olyan modern borászati eljárásokat 

alkalmaznak, mint például az éjjeli szüretelés, és az alacsony hőfokon, semleges gázréteg alatt történő 

erjesztés annak érdekében, hogy megakadályozzák a levegővel való érintkezést. Ezek segítenek 

megőrizni ezen fajták természetes gyümölcsös illat- és ízanyagait. Az így készülő borok ropogósak, 

könnyűek, őszibarack és dinnye aromákkal. Ezeket általában legjobb fiatalon fogyasztani, bár 

néhányat, különösen a sauvignon blanc-ból készülteket, hordóban is érlelhetnek. Még készítik a 

hagyományos sherry stílusú borokat is, de mivel ennek csak szűk piaca van, az e borok készítése 

visszaszorulóban van. 

Ribera del Duero egy viszonylag új DO, ahol azonban az ország néhány legnagyobb presztízsű 

vörösbora készül. A termőhelyek a folyó két partján találhatjuk. A minőség a nagy tengerszint feletti 

magasságnak és a régió jobb területein található mészkőben gazdag talajnak köszönhető. Ruedához és 

Toróhoz hasonlóan, a nagy tengerszint feletti magasságból adódóan itt is hűvös éjszakák követik a 

meleg nyári napokat. Ez magyarázza, hogy a Ribera del Dueróból származó tempranillónak sokkal 

vastagabb és sötétebb a héja, valamint több savat tartalmaz, mint a Riojából származó szőlő. Az ebből 

készülő borok sötétebbek, erőteljesebb és összehúzóbb tanninnal, és sokkal inkább sötét bogyós 
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gyümölcsökre és szilvára emlékeztető jellegük van. A legjobb boroknak jót tesz az új francia kis 

tölgyfahordó és stílusban (valamint minőségben) a médoci cru classé borokhoz hasonlíthatók. Tény, 

hogy a bordeaux-i fajták, mint pl. a cabernet sauvingon, a malbec és a merlot, valamint a 

hagyományos fajták, a tempranillo és a garnacha telepítése több mint egy évszázados múltra tekinthet 

vissza. A Vega Sicilia kivételével azonban a legjobb borok többsége 100% tempranillóból készül. 

A Vega Siciliánál a borokat palackozás előtt évekig érlelik kis hordóban, tölgyfa kádakban vagy 

beton tartályokban. Ezzel a módszerrel intenzív, komplex borok készülnek. Sokáig ezek voltak 

Spanyolország legnagyobb hírnévvel rendelkező és legdrágább borai. Ezekért a címekért versengenek 

most Priorato, a sokasodó nevesített szőlőskertek és Rioja számos „high-expression” borai. A Vega 

Siciliát sokáig „egyszeri és megismételhetetlen” jelenségnek vélték, és több mint egy évszázadon át 

hírnevéből csak kicsi vetült a környező vidékre. Az 1980-as évektől kezdve a modern bodegák 

megmutatták, hogy képesek hasonló minőségű, de hamarabb palackozható borokat készíteni. 

6.4.4 Északnyugat-Spanyolország (Galícia) 

Spanyolország észak-atlanti partvidékének kivételesen nyirkos éghajlata aligha tűnhet 

megfelelőnek a borkészítés számára. Azonban az albariño (ugyan az, mint a vino verde alvarinho 

fajtája, a határ túloldalán, Észak-Portugáliában) szőlőfajta figyelemre méltó borokat képes adni, 

aminek népszerűsége egyre nő. 

Rías Baixas borainak határozott őszibarackos illatuk és ízük van. Magas savtartalmukkal és 

könnyű testükkel, amit néha egy csöpp széndioxid élénkít, ideális kísérői a régióból származó tenger 

gyümölcseinek. E borok iránt nem csak helyben nagy az igény, hanem Spanyolország más területein 

és világszerte is. A kis mennyiségű termést nagyon gyakran teszi tönkre a rossz időjárás. Az évjáratok 

nagy különbségeket mutatnak mind minőségben, mind pedig mennyiségben. Ezért van az, hogy ez a 

bor sose olcsó, már ha egyáltalán be lehet szerezni. 

6.4.5 Levante 

Ez a terület Katalóniától délre, a Földközi tenger partjánál található.  

A múltban Valencia a nem igazán híres borok nagybani exportőre volt. Jelentős befektetések 

történtek mindazonáltal a régióban, mind az ültetvényeken, mind pedig a pincészetekben; ennek 

eredményeképpen az a kép alakult ki róla, hogy ez az egyszerű, jó ár/érték arányt képviselő borok 

termőhelye. Sok közülük egyszerű vörös- vagy pedig fehér asztali bor, és olyan stílusban készül, ami 

egy adott piac igényeit elégíti ki. 

Egészen az 1980-as évek közepéig a hibrid fajták voltak a meghatározók, és az ültetvények nagy 

részén még most is gyenge minőségű helyi fajtákat találhatunk. Manapság a tempranillo kezdi átvenni 

a szerepet a vörösboroknál és a macabeo pedig a fehéreknél. Vannak világfajtákból (cabernet 

sauvignon, chardonnay) álló kísérleti ültetvények, különösen a szárazföld belső területén található 

Utiel-Requena körzetben. Egy helyi specialitás a Moscatel de Valencia, ami egy erősen parfümös 

édes bor, amit néha avinálnak (erősített bor). 

Még délebbre sok DO minősítésű vörösbor készül, amelyek kezdik megtalálni a helyüket a 

nemzetközi piacokon. Ide tartozik a Yecla és a Yumilla. A monastrell (mourvédre) a meghatározó 

fajta ezekben a mélyfekete borokban: testes, magas alkoholtartalmú borokról van szó, kátrányos, 

feketebogyós gyümölcsaromákkal, néha hús vagy édesgyökér tónusokkal. 

6.4.6 A Meseta   

Spanyolország bortermelésének majdnem a fele erről a hatalmas, az ország közepén található 

fennsíkról származik. A legtöbb szőlőt kis gazdák termesztik és a termés nagy részét szövetkezeti 

pincészetekben dolgozzák fel. La Mancha az otthona a világon legnagyobb területen ültetett fehér 

szőlőfajtájának, az airénnek. Ez bizarrnak tűnhet, mert a világon, sőt Spanyolországon belül is csak 

kevés helyen található meg. Ez a fajta nem akar kitűnni, hiszen a belőle készülő legtöbb bort 

lepárolják és végül Brandy de Jerez-ként tűnik fel ismét. Az éghajlat forró, száraz és szélsőségesen 

kontinentális. A szőlőtőkéket messze ültetik egymástól és olyan közel a talajhoz, hogy a lombozat nem 

csak a szőlőfürtöket védi, hanem a környező talajt is hűti. Ez segíti megőrizni a talajban levő 

nedvességet, bármennyi legyen is, bár 1996 óta engedélyezett az öntözés is. A bort hagyományosan 

hatalmas agyag tinajas-okban tárolták, és mint valami hatalmas Ali Baba korsókat betemettek, hogy 
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csak a nyakuk volt látható. A hűtés felfedezése előtt ez volt a legjobb mód arra, hogy hűvösen tartsák a 

bort. 

Manapság azonban minden, vagy legalább is majdnem minden változóban van. A külföldi 

beszerzők felismerték a régióban rejlő lehetőségeket és bejelentették igényüket a pincékre. Fehérbor 

készítéséhez a szőlőt most két héttel korábban szüretelik, mint korábban. Így alacsonyabb lesz a borok 

alkoholtartalma, friss savak mellett. A pincékben mindenütt megtalálhatók a rozsdamentes 

acéltartályok és manapság a gyümölcsös jellegű borok készítésén van a hangsúly. A finanszírozáshoz 

szükséges pénz nagy része az EU-ból érkezett. Ennek folyományaként a hatalmas airén ültetvényekhez 

ma már a különböző fajták széles választéka – pl. tempranillo, cabernet sauvingon, syrah - 

kapcsolódik. E mellet néhány kis birtok kiváló minőségű, de csak tájborként, Vino de la Tierraként 

forgalmazható italt készít. Ennek oka, hogy „idegen”, nem engedélyezett fajtákkal dolgoznak. Jóllehet 

erre a területre elsősorban az olcsó, de egészséges borok a jellemzőek, van néhány kiváló - és drága - 

bor is. 

Valdepeñas egy enkláve területLa Mancha déli részén. A név szó szerinti jelentése „kövek 

völgye”. Itt a borok többsége vörös és tempranillóból készül, amihez időnként adnak egy kis airént is. 

Ezeket a borokat hagyományosan öreg amerikai tölgyfahordóban érlelik, bár néhány korai 

fogyasztásra szánt bort mostanában széndioxidos erjesztéssel (macération carbonique) készítenek. 
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6. PORTUGÁLIA 

Az országot jobban ismerik a világban Algarve strandjairól, a golfról és portói borról, Portugália 

asztali borait csak lasan kezdi megismerni a világ. Borvidékek sokasága ment át jelentős változásokon 

az elmúlt évtizedekben, és jelentősen emelkedett az itt megtermelt borok általános minőségi 

színvonala. 2003-ban Portugália tanulmányt rendelt egy átvilágító csoporttól. A csoport egy 

szőlőtermesztési stratégiát tett le az asztalra, hogy az ország képes legyen szembe nézni azokkal a 

nehézségekkel, amit a végtelenszámú kisbirtok átszervezése jelent, annak érdekében, hogy 

folyamatosan, megfelelő mennyiségben minőségi bort előállítani képes quintas-ok és birtokok 

jöhessenek létre. 

 

 

Portugália bővelkedik az őshonos szőlőfajtákban, amelyek minden régióban és borvidéken más-

más néven ismertek. Ez a sok-sok fajta és klón olyan gazdag tárházat jelentett Portugáliának, amelyet 

nemigen láthatunk más bortermelő országokban, amelyek a népszerűbb nemzetközi fajták mellett 

tették le a voksukat. A helyi, őshonos szőlőfajták mellett, az a rugalmasság, amit a vinhos regionais 

(például vinho regional Alentejano), azaz a regionális borok termelésének lehetősége biztosított, oda 

vezetett, hogy megjelentek a francia fajták – pl. a syrah és a cabernet sauvignon – ültetvényei is.  

6.5 ÉGHAJLAT 

Annak ellenére, hogy egy kis országgal van dolgunk, Portugáliában nagy eltéréseket mutat az 

éghajlat. A legnagyobb hatása az Atlanti-óceánnak van, így az ország legnagyobb területén óceáni az 

éghajlat, meleg nyarakkal és hűvös, csapadékos telekkel. Ennek ellenére néhány, a szárazföld 

belsejében található ültetvények területén (Duoro, Dão, Alentejo) az éghajlat kontinentális, vagyis 

forró és száraz. Az éves csapadékmennyiségben és átlaghőmérsékletben megmutatkozó nagy eltérések 

felelnek részben azért, hogy ennyi stílust megtalálhatunk a borok között.  

6.6 BORTÖRVÉNYEK 

Mint az EU legtöbb bortermelő országában, Portugáliában is a borok négy minőségi szintjét 

különböztetjük meg:  

Denominação de Origem Controlada (DOC), ez megegyezik az Appelation Contrôlée-val  

Indicação de Proveniência Regulamentada(IPR), megegyezik a VDQS kategóriával 
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Vinho regional, tájbor, megegyezik a Vin de Pays-vel 

Vinho de mesa, asztali bor 

1999-ben Portugáliában a minőségi borokról szóló rendelkezéseket átvizsgálták, azzal a 

végeredménnyel, hogy az eddigi IPR borok többségét felminősítették a DOC kategóriába. Az összes 

IPR és DOC bort azonosítani lehet egy ellenőrzőjegyről (Selo de Origem). Eredetileg ezt az üveg 

nyakára - a kapszula alá és a dugón átívelve- ragasztották fel egy ragasztócsíkkal. Manapság hátsó 

címkeként lehet lehet találkozni vele.  

A Reserva és Garrafeira megjelölés további magasabb minőségre utalhat. A Reserva bornak 

egyetlen évjáratból kell származnia, melyet a címkén fel kell tüntetni, és kóstolási bizottság ellenőrzi a 

minőséget. Ha a Reserva egy DOC státuszú bor, magasabb százalékban kell tartalmaznia természetes 

alkoholt, mint amit az adott DOC borok esetére jogilag előírtak. A Garrafeira azösszes 

borravonatkozhat, nem csak a DOC státuszúakra. A Reserva számára előírt követelményeken túl, a 

Garrafeira vörösbort legalább 2 évig hordóban és egy további évig palackban kell érlelni. A fehér 

Garrafeira bor 6 hónapig hordóban, 6 hónapig palackban érik.  

6.7 RÉGIÓK ÉS BOROK 

6.7.1 Észak-Portugália 

A Vinho Verde zárt borvidék (Demarcated Wine Growing Region, portugálul:Região 

Demarcada), Északnyugat-Portuáliában, 700 méteres tengerszint feletti magasságon található. 

Földrajzi határait a természet jelöli ki: északon a Minho folyó, keleten és délen a hegyek, nyugaton 

pedig az Atlanti-óceán határolja. Ez az elhelyezkedése, valamint a folyóvölgyek a szárazföld belseje 

felé vezetik a hűsítő szeleket az óceán felől. A legfőbb éghajlati tényező a csapadék éves szintje – ami 

átlagosan 1200 mm -, és annak szabálytalan eloszlása az év folyamán: a legtöbb csapadék télen és 

tavasszal esik. Akkor van a legmelegebb, amikor a legkevesebb csapadék esik: késő tavasszal meleg 

van és szárazság, míg az alacsonyabb hőmérséklethez magasabb mennyiségű csapadék párosul: azaz a 

telek hidegek és csapadékosak. A régió altalaja elsősorban gránit, amelyen jellemzően igen vékony 

rétegben találunk homokos, illetve vályoggal kevert homokos talajt, amely természetes módon magas 

savasságban, viszont alacsony a foszfortartalma. 

Északnyugat-Portugália egyik jellegzetessége az ösvények melletti, támrendszerhez erősített, és a 

földterületek végénél a fára is felkúszó szőlők látványa volt. Valamennyi szőlőt még mindig 

termesztenek ily módon, és ez főleg a régió természeti viszonyaival függ elsősorban össze. A modern 

ültetvények kialakítása Vinho Verdében azt is jelentette, hogy elhagyják a hagyományos támrendszert. 

Csapra metszett VSP (függőlegesen vezetett szálvesszők) rendszert alkalmaznak magas kordonnal, 

magasan lévő gyümölcszónával, hogy a nedves környezetben is biztosítsák a légmozgást. Ennek az is 

a célja, hogy a szőlőművelés kevéssé legyen munkaigényes, és úgy javulhassanak a termelés feltételei, 

hogy a hagyományos szőlőtermesztési elveket fel kellene adni. 

Ibéria északi részének szokásos szőlőfajtáit termesztették itt is évszázadokon át. A tipikus itteni 

fehérbor citromsárga színű, 9-11,5% alkohollal és helyi szőlőfajtákból (loureiro, arinto, trajadura, 

avesso és azal) készül. Ezek a borok szokás szerint tartalmaznak valamennyi buborékot, ami még 

erősíti is a frissesség érzetét. A Vinho Verde Alvarinho kizárólag az alvarinho szőlőfajtából készül 

Monção kicsiny alkörzetében. Magasabb az alkoholszintje (11,5-14%) és trópusi gyümölcsök aromái 

jellemzik.  

A vörösborok mély színűek és tanninosak, és többnyire a vinhão, a borraçal és az amaral fajtákból 

készülnek. 

A rozék igen frissek és gyümölcsösek, jellemzően az espadeiro és a padeiro szőlfajtákból készítik.  

A DOC Douro borok évszázadokon át a Douro Borvidéken termelt erősített portói borok 

árnyékában voltak Messze a portói adja a Douro vidékén termelt és forgalmazott borok túlnyomó 

többségét. Az évente termelendő portói mennyiségét – a piaci igények függvényében – az IVDP 

Szakmaközi Tanácsa (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) határozza meg, elsődlegesen a 

minőségre koncentrálva. A portói így megállapított mennyiségét a beneficio rendszerrel osztják szét 

az engedéllyel rendelkező ültetvények között. A portói készítésére fel nem használt szőlőből készülhet 

a a DOC Douro, Terras Duriense vagy a Douro Moscatel, egy erősített fajtabor. A Douro 

szőlőültetvényein öt ajánlott szőlőfajta van: a touriga nacional, a touriga franca, a tinta roriz, a tinta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Instituto_dos_Vinhos_do_Douro_e_Porto
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barroca és a tinta cão; a legismertebb ezek közül a touriga nacional, de a régióban sok más, őshonos 

fajtát is termesztenek. Az utóbbi évtizedben igen nagy fejlődésen mentek át a Douro-borok: a vörösek 

így erősen gyümölcsösek, összetett finesszel. A fehérek pedig, különösen a magasan fekvő 

ültetvényekről fajtajelleges gyümölcsösséget és ropogós savakat mutathatnak. 

A Dão térsége ugyancsak zárt borvidék, a Dourótól 80 km-re, délre található, hegyes-völgyes 

vidéken. Az ültetvényeket alacsonyabb dombokra és lejtőkre telepítették. A termőhelyek a 200-400 

méteres tengerszint feletti magasságban, gránitos talajú fennsíkon terülnek el. Télen jellemzően hideg 

és csapadékos az éghajlat, a nyár pedig forró és száraz. A nappali és az éjszakai hőmérsékletek közötti 

nagy különbség pedig egyedülálló feltételeket teremt magas minőségű borok előállításához.  

Az 1990-es évek eleje óta folyik a régi ültetvények átalakítása, mégpedig jelentős részben nemes 

fajták (touriga nacional, tinta roriz, alfrocheiro és jaen) telepítésével. A Dão térség borai rubin 

színűek, finom, piros bogyós gyümölcsök ízeivel, szép savakkal egyensúlyban tartott lágy tanninnal. A 

borok jól érlelhetők. Az itteni fehérek közepes testtel rendelkeznek, friss, élénk savakkal és igencsak 

jellegzetesek, különösen, ha készítésükhöz encruzado fajtát is használnak. 

A Bairrada borvidék aDão és az Atlanti-óceán között helyezkedik el,Coimbra egyetemi városától 

kicsit északabbra. A talaj itt sűrű, agyagos, magas mészkő tartalommal (a város neve is a bairro, 

vagyis „agyag” portugál nevéből ered). A jellemzően kellemes éghajlatot, csapadékos telekkel és 

meleg nyarakkal, erősen befolyásolja az óceán. Szeptember második felében a szüretet befolyásolhatja 

az esős időszak beköszönte, ami károsíthatja a kései érésű szőlőket. A modern szőlészeti és borászati 

eljárásoknak (finom zúzás, bogyózás és a hőmérsékletellenőrzés lehetősége) köszönhetően a korábban 

hihetetlenül tanninos és savas borok helyett lágy és gyümölcsös borok készülnek fiatalon történő 

fogyasztása, vagy pedig jó szerkezetű borokat állítanak elő, kitűnően érlelési potenciállal. A touriga 

nacional a régió nagyon fontos fajtájává vált a minőségi borok előállításánál az alfrocheiro, a 

camarate, a castelão és a baga fajtákkal. Az ezekből a fajtákból készült, és legalább 50% bagát 

tartalmazó házasításokat Clássicónak nevezik. Látva a piaci keresletet, a DOC Bairrada szabályozása, 

a kárbban említettek mellett engedélyezi a touriga franca, a merlot és a pinot noir fajták felhasználását 

is. 

A Bairrada borvidék ismert a VEQPRD (vi escumós de qualitat produït en regió determinada, 

azaz, meghatározott termőhelyről származó minőségi habzóbor) minősítésű habzóborairól és a bical 

fajtából készült néhány nagy minőségű, csendes fehérboráról is. 

6.7.2 Dél-Portugália 

A Ribatejo DOC (avagy a „Tagus partjai”) egy nemrégiben alapított DO, ahol a hordalékos, 

üledékes folyó menti síkság ad helyet a legtöbb – sokszor igen nagyhozamú – szőlőültetvénynek. A 

fernao pires hatalmas hozamaiból nagymennyiségű, semleges, száraz fehérbor kerül főleg a helyi 

piacra. Exportra  elsősorban a hagyományos portugál castelão frances és néhány nemzetközi fajtából 

készült vörösborok kerülnek. Korlátozott terméshozam esetén a castelão frances borai ropogós 

savakkal, erőteljes tanninnal és málnás jegyekkel büszkélkedhetnek. Ha a hozamot növelik, a borok 

vékonyabbá és nyersebbé válnak.  

 

Az Alentejo DOC (avagy a „Taguson túli)” Lisszabontól délkeletre található, Spanyolország 

határáig és Algarve északi részéig húzódó egyre fontosabb borvidék. Az éghajlatot mind a 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vi_escum%C3%B3s
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kontinentálsi, mind pedig a mediterrán hatás befolyásolja: kevés csapadék és forró nyarak jellemzik. A 

talaj főleg vályogos, ami gránittal és csillámpalával keveredik. A szokásos vörösbor házasítás 

aragonez, trincadeira és castelão fajtákból készül, de az utóbbi időkben egy több touriga nacionalt, 

alicantebouschetet és syrah-t használnak. Az alentejói borok fiatalon sötét színűek, intenzívek, érett 

gyümölcsökre jellemző ízekkel, teltek, de tanninjuk mégis lágy. 

Az arinto, az antao vaz és a roupeiro fajtákból intenzív fehérborok készülnek, mézes jegyekkel, 

szép savakkal, amit az arinto illatossága ki is emel. Néhány többre hivatott bort tölgyfa hordóban 

erjesztenek vagy érlelnek, nagyobb mélységet és komprexitást adva a bornak. 

Vinhos Regionais és Vinhos de Mesa 

A Vinho Regional elég kiterjedt kategória, főleg Alentejanóban, bár a Vinho Regional borokat a 

Lisszabontól délre elhelyezkedő Terras do Sadóból és a Beiras-ból is exportálnak. Ez utóbbi magába 

foglalja a Bairrada és a Dão DOC zónákat is, északon. Az itteni termelők házasításokhoz kísérleteznek 

„idegen” szőlőfajtákkal, pl. cabernet sauvignonnal és syrah-val is.  

Az évek során a portugálok jelentős sikereket értek el a nemzetközi piacokon rozéboraikkal, 

amelyek enyhén édesek, árnyalatnyi bizsergéssel kísérve a nyelv hegyén, kóstoláskor. Az USA-ban 

ezeket „sistergő rozénak” nevezik. Ezek egyszerű asztali borok (Vinho de mesa). A stílus mindig az 

adott export piac igényeit tartja szem előtt (habzó vagy csendes, édes vagy száraz). 
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7. GÖRÖGORSZÁGÉS CIPRUS 

Görögország talán a többi országnál is többet profitált abból, hogy belépett az EU-ba, mert ezáltal 

vált lehetővé bortermelésének modernizálása úgy, hogy közben egyaránt tekint a múltba és a jövőbe. 

Divatos szőlőfajtákat vettek át Nyugat-Európából, ezzel egy időben azonban megnövelték a 

történelmi, valószínűleg az ókor óra termesztett fajták termőterületét is. Egy maréknyi 

felvásárló/nagykereskedő uralja bortermelést, bár a folyamatosan növekvő számú, külföldön képzett 

borászokkal fellépő kézműves borászatok is kiváló borokat készítenek.  

A hegyekkel teli szárazföldön és a szigeteken a termőhely ára csillagászati. Ennek ellenére a 

szőlőtermésnek csak a felét használják borkészítésre, a többi csemegeszőlőként fogy el vagy 

mazsolakészítésre használják. Nagyon sok, főleg a belső piacra szánt görög bor, még most is igen 

hagyományos stílusban készül. Ennek egyik példája a klasszikus retsina, egy fenyőgyantával  ízesített 

bor, amiről már az i.e. 3. században is említést tettek. Az igazi retsina savatiano és rhoditis szőlőből 

készülő fehérbor (azért egy kevés rozé is készül). A helyi fákból származó fenyőgyantát akkor adják a 

borhoz, amikor az még fiatal, és az első fejtéskor távolítják el belőle. Ekkorra a bor már elnyeri 

jellegzetes ízét. A Traditional Appellation (TA) kifejezést a retsina megjelölésére alkalmazzák a görög 

bortörvényekben. Ez bekerült az EU bortörvényébe is, bár ez inkább egy borkészítési eljárást, mint 

földrajzi megjelölést takar. Más, borral kapcsolatos törvényeket is harmonizáltak az EU 

rendelkezéseivel és a francia szakterminológiát fogadták el hivatalosként 

 

 
 

A minőségi borok kapcsán két megjelölést használnak: 

Appellation d’Origine de Qualité Supérieure (AOQS-) a könnyű borokra vonatkozik. Húsz 

régió tartozik e besorolás alá. 

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) a likőrborokra vonatkozik. Nyolc különböző régió 

tartozik ide. E borok főleg aszalt muskotály szőlőből vagy a vörös mavrodaphnéból készülnek. 

Ezen kívül létezik még a Vin de Pays besorolás is, ami különösen a világfajtákból készült és a nem 

hagyományos stílusú borok esetében fontos kategória. A teljes bortermelést nézve a minőségi borok és 

a tájborok még csak kicsi hányadot képviselnek, bár arányuk nő. A borok túlnyomó része asztali bor. 

7.1 ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁG 

A macedóniai régióban az éghajlat határozottan hűvös, és sok termőhely található magasan a 

tengerszint felett. Ez a vörösborok körzete, a fő eredetvédett bor a Naoussa. Ez xinomavro szőlőből 

készül, amelynek legszebb borai erőteljes tanninokat és nagy savszintet ad a boroknak, valamint a 

Barolóra emlékeztető komplex ízeket és illatokat. Helyi tájborokhoz világfajtákkal szokták házasítani. 

A Côtes de Meliton (Meliton part) körzetben, az Athos-hegy nyugati oldalánál elterülő félszigeten is 
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készítenek sok érdekes Vin de Pays bort. Itt görög és világfajták házasításával készítenek vörös-, rozé- 

és fehérborokat. 

7.2 A PELOPONNÉSZOSZ FÉLSZIGET 

A görög bortermelés egyharmada származik innen. Ez a termőhely filoxéramentes. Nemeában 

kizárólag agiorgitiko szőlőből készítenek vörösbort; az ültetvények 250 méternél magasabban vannak 

a tenger szintje felett. A mediterrán éghajlatú területen rövid, enyhe a tél, de a nyár általában forró, 

ezért a legjobb ültetvények többsége északi fekvésű, és magasan van, hogy hűvösebb körülményeket 

lehessen biztosítani a szőlőtermesztéshez. Eső általában csak ősszel és tavasszal hullik, télen nagyon 

kevés a csapadék; a nyár száraz. Még a magasabban fekvő területekről származó borok is lágyak, 

finomak. Savtartalmuk alacsony, bár nagyon gazdag, fűszeres, gyümölcsös jellegük lehet. 

 

7.3 A SZIGETEK 

A minőségük okán legnagyobb hírnévnek örvendő, szigetről származó bor az erőteljes, száraz, 

fehérbor Santoriniről, amit assyrtiko szőlőből készítenek. Ez a fajta még nagyon éretten is jól megőrzi 

savait és egyedülálló, viognier-hez hasonló illata van, valamint a vulkanikus talajból adódóan 

ásványos íze. A szőlőskertek többsége nagyon öreg, a szőlők pedig kötélszerűen össze vannak 

csavarva, hogy ellenálljanak az erős szélnek. A terméshozam alacsony, az árak viszont ritkán tükrözik 

a művelésbe fektetett munka értékét. Sajnos a helyi turizmus fejlődése miatt egyre több szőlőt irtanak 

ki, hogy helyet teremthessenek nyaralótelepek számára. 

Méretét tekintve messze Kréta a legfontosabb a szigetek közül, bortermelése pedig a már nagyon 

várt reneszánszát kezdi élni. Úgy tűnik egyelőre, hogy csak a Vin de Pays borok jutnak el az 

exportpiacokra. Cephaloniában is készülnek nemzetközi mércével mérve is jó borok, mégpedig a 

robola fajtából. Ezek közepesen testesek, ropogós savakkal és citrusos jelleggel. 
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8. DÉL-AFRIKA 

Amikor az Újvilág szőlőiről beszélünk, könnyű fegyelmen kívül hagyni, hogy Dél-Afrikában 350 

éve folyamatosan készítenek bort. Az első szőlőket 1654-ben ültették Fokföldön, ami alapvetően a 

Holland Kelet-Indiai Társaság fő ellátó állomása volt. 1688-ban körülbelül 150 hugenotta érkezett 

Dél-Afrikába, a Franciaországbeli üldözések elől menekülve. Sokuknak volt borászati gyakorlata, és 

ők alapították meg azt a települést, amit ma Franschhoeknek ismerünk. Ugyanebben az időben Simon 

van der Stel kormányzó Constantia-ban a saját szőlőt telepített a Asztal-hegy (Table Mountain) 

árnyékában. Korábban a legtöbb Dél-Afrikában termesztett szőlőből brandy és erősített bor készült. 

Jelenleg kb. 108 000 hektár a telepített szőlőültetvények nagysága, ennek csak egy kilencede van 

lepárlásra szánt szőlővel beültetve, jóllehet a többi ültetvény közül sokat lehetne kettős célra használni. 

A bor és brandy készítésre használt szőlők mellett nagy arányban termelnek szőlőt szőlőlé és 

szőlőkoncentrátum készítésére is. 

 

8.1 SZABÁLYOZÁS 

Dél-Afrika bortörvénye 1973-as keltezésű és „Wine of Origin”-ként ismerik. A palackokon 

található ellenőrző jegyet (Certification Seal) csak azután lehet a palackokra tenni, miután a bor egy 

független bizottsági kóstoláson esett át. Ez garantálja, hogy a címkén feltüntetett információk 

pontosak. Ha megjelölik az évjáratot, akkor a bor 75%-ának abból a bizonyos évjáratból kell 

származnia. Ha feltüntetnek egy fajtát (amit helyben „cultivarnak” neveznek), akkor a teljes 

mennyiség 75%-t kell az adott fajtának kitennie. Az EU-ba exportált boroknál mind a fajtát, mind 

pedig az évjáratot illetően az arány 85 %, viszont a teljes mennyiségnek, 100 %-nak kell jönnie a 

megjelölt termőhelyről. A „Wine of Origin”-ban meghatározott legkisebb termőterület a birtok 

(estate). A birtokok csoportja „ward”-okat  - kerület - alkot (mint pld. Franschhoek, Constantia), amik 

körzetekbe (district) (amilyen például Paarl, Stellenbosch, Overberg) tömörülnek. A legnagyobb 

elismert termelési terület a régió. Nem minden körzet része egy régiónak és nem minden ward 

(kerület) része egy körzetnek. Ezért a termelési helyek határai – ezek következtében - eléggé 
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rendezetlenek lehetnek. Például, a szinte mindent magába foglaló „Partvidéki Terület” (Coastal 

Region) sokféle házasításra ad lehetőséget, mivel ide tartoznak Paar és Stellenbosch körzetek 

„wardjai”, valamint Constantia kerülete is (ami egyébként nem része egyik körzetnek sem). 

8.2 TERMELŐK 

A múltban a dél-afrikai borkereskedelmet a KWV (Koöperatieve Wijnbouwers Vereniging van 

Zuid-Afrika Bpkt) szövetkezet ellenőrizte. Ezt 1918-ban jegyezték be, hogy a krónikus túltermelés 

időszakában stabilitást biztosítson. Hatalma olyan nagy lett, hogy az teljes bor kereskedelmet 

felügyelte, valamennyi szinten. Nemrégiben privatizálták és ezért már termelőkkel is versenyeznie 

kell.Ez, úgy tűnik, lélegzethez juttatta a kereskedelmet, bár ez azt is jelenti, hogy a szőlőtermesztők 

nem kapnak már garantált árat a szőlőjükért. Ennek végül a minőség javulásához kell vezetnie. 

 

Jelenleg a bortermelők három fő típusát különböztethetjük meg Dél-Afrikában:  

a) Szövetkezeti pincészetek; ők adják a bortermelés többségét. Ezek a szövetkezetek az elmúlt 

években jelentős összegeket fektetettek felszerelésekbe. Közülük néhány saját maga értékesíti a 

megtermelt bort, míg mások nagyban értékesítik boraikat a jelentős felvásárolóknak/ 

nagykereskedőknek. 

b) Az utóbb időben végbement fejlesztések a birtokokhoz tartozó pincészetek (estate winery) 

számának növekedéséhez vezetett. Ezek eredetileg csak a saját területeiken megtermelt szőlőből 

készíthettek bort. 2004-ben azonban egy újabb döntés megszüntette a hagyományos birtok-koncepciót 

és a birtokborra összpontosított, aminek egységes földterületként művelt, egymással határos 

szőlőskertekben termelt szőlőből kell készülnie. Ezeknek az egységeknek minden munkafolyamatra 

felkészültnek kell lenniük, ideértve a bor forgalmazásához szükséges okmányok megszerzését is. A 

korábban birtokként regisztrált valamennyire területet mára mint „birtokbort előállító egységeket” 

jegyezték be. Nevüket, mint márkanevet ma már felhasználhatják a megtermelt teljes bormennyiség 

forgalmazásánál (azaz a birtok- és „sima” borok esetében is), de birtokborként csak az akként igazolt 

bor címkézhető és forgalmazható. 

c) Végül, van a kisszámú nagybani felvásárló és nagykereskedő, valamint pincészet, amely 

szőlőt és borT vásárol fel, hogy az így megszületendő bort saját névvel dobja piacra. Forgalmazhatják 

– exkluzív megállapodás alapján - néhány birtok borászat termékeit is. 

8.3 ÉGHAJLAT 

Az éghajlat mindenhol mediterrán jellegű és ezért igen alkalmas a szőlőtermelésre. A hideg 

Benguela-áramlat jelentős hűsítő hatással van, ami messze, a szárazföld felső területein is érvényesül. 

A kevesebb csapadékkal rendelkező területeken öntözni kell. Az elmúlt években a szőlőültetvények 

jelentek meg egészen új területeken is. Ilyeneket találhatunk hűvösebb, partközeli zónákban, a 

Jóreménység fokának mindkét oldalán. 

8.4 SZŐLŐFAJTÁK 

Ahhoz, hogy lépést lehessen tartani a dél-afrikai „boriparban” bekövetkezett megújulás irányával, 

az elmúlt esztendőkben a termőhelyek 40%-án történtek új telepítések. Az ok, hogy az ipar, ahhoz 

hogy világszerte versenyképes lehessen, a minőségi fajtákból készülő és minőségi borok termelését 

szorgalmazza. A dél-afrikai ültetvényeket korábban a fehérszőlő-fajták uralták, de az, hogy az új 

telepítések főleg kékszőlő, jelentősen változtatott ezen. Viszont  csak az elmúlt két esztendőben 

kezdtek a gazdák ismét több fehérszőlőt telepíteni, hogy a kékszőlő-telepítés tíz éves töretlen trendjét 

ellensúlyozzák. Cabernet sauvignonból és merlot-ból fajtaborok, valamint elegáns, bordeaux-i stílusú 

házasítások születnek. Ahol vasban gazdag agyagos talaj található, a merlot –ból nagyon sötét, remek, 

a pomerolira emlékeztető bort lehet készíteni. Syrah-t is sikeresen termesztenek és mind gazdag, 

sötétbogyós illatú, testes vörösborok, mind pedig elegánsabb, borsos jegyeket tükröző borok készülnek 

belőle. Nagy területeket ültettek be cinsaut-val (Dél-Afrikában „l” nélkül írják) is, amit gyakran 

használnak házasításoknál, hogy pikáns aromákat adjon a borhoz, de önállóan, fajtaborként is 

megjelenhet. Pinotage-ból (pinot oir x cinsault) különböző stílusú borokat készítenek. Néha 

világfajtákkal házasítják, és akkor a „Cape Blend” (fokföldi cuvée) részét képezi. Magában a tipikus 
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pinotage-nak vörös bogyós jellege van, az öreg, bakművelésű tőkékről származó borok igencsak 

testesek lehetnek, gazdag, fűszeres, bogyós gyümölcs illattal és ízzel. Néhány bor mutathat hús, gumi, 

banán és akár körömlakkos jegyeket is. Ezek az elég vad illatok, ha nem tolakodóak, vonzóan 

komplexé tehetik a bort. A pinotage határozottan olyan fajta, aminek határai még felfedezésre várnak.

 
AZ ültetények ötödét a chenin blancteszi ki, amit helyben steenként ismernek. Bár e fajta 

fontossága csökkent, a gazdák most a fajta sokoldalúságára apellálnak, és csakúgy, mint a Loire 

völgyében, nagy borokat készítenek belőle mind édes, mind pedig száraz iskolázásban. A hordós 

erjesztés és érlelés még nagyobb testet és pörkölési, tölgyes ízeket adnak e borok némelyikének. A 

chardonnay megmutatta már, hogy milyen kivételes minőségű borokat is képes adni, különösen a 

hűvösebb területeken. A Burgundiában alkalmazott eljárások, mint például az új francia kis 

tölgyfahordóban történő erjesztés és a seprőfelkeverés (lees stirring, bâtonnage) hozzájárulhatnak e 

borok karakteréhez. Sauvignon blanc-t is nagy sikerrel termesztenek, különböző stílusú borok 

készülhetnek belőle. Néhány közülük könnyű, ropogós és tele van a fajtára jellemző füves aromákkal. 

Másoknak előnyére válik a tölgyfahordós-érlelés, ami hozzájárul a bor struktúrájának és 

komplexitásának kialakulásához és diós, valamint vegetális ízek fejlődhetnek ki a palackos érlelés 

során. A muscat of Alexandriából (alexandriai muskotály - itt hanepootnak nevezik) pompás 

desszertborok készülhetnek, mint amilyen a nemrégiben feltámasztott Vin de Constance. 

8.5 RÉGIÓK ÉS BOROK 

A dél-afrikai termőhelyeket - csökkenő méret szerint - régiókra, körzetekre (districts) és 

„wardokra” osztják. Összesen öt régió (abból 3 Fokföldön), 16 körzet, és közel 50 ward van. Emellett 

létezik a „Western Cape” (Nyugat-Fokföld) megjelölés is, ami magába foglalja a Fokföld összes 

ültetvényét, és egy olyan, mindent magába foglaló eredetvédelmi terület, ami lehetővé teszi, hogy - az 

EU-ban történő forgalmazáshoz - a valamennyi alá tartozó régióban termelt fajtaborból készülhessen 

házasítás. 

http://www.wosa.co.za/sa/winegrowing_winelands.php 

8.5.1 Coastal Region- a Partvidéki Régió 

A jó minőségű borok készítésének központja a parti régió. A legrégebbi kerület (ward) Constantia, 

amely Fokváros távolabbi külső kerületeiben található, és néhány nagy presztízsű szőlőskert tartozik 

hozzá. A másik irányban található a dimbes-dombos Durbanville körzet (district). Mindkét területen 

érződik a közeli tenger hatása, és ideálisak a feltételek a sauvignon blanc termesztésére, amelynek 

borai a fajtára jellemző aromák teljes spektrumát mutatják. Távolabb, a szárazföld belseje felé, a 

minőségi borokat termelő régió szívében fekszik a Stellenbosch körzet. Itt kissé melegebb az éghajlat, 

http://www.wosa.co.za/sa/winegrowing_winelands.php


 94 

a talaj gránit és homokkő. Világfajtákból egy sor jó bor készül itt, mégis, ismertségét főleg a 

bordeaux-i fajtákból és a pinotage-ból készült vörösborainak köszönheti. Itt található az Országos 

Szőlészeti Kutatóintézet is. Paarl egy kicsit még melegebb és itt találhatók a KWV Rt. pincéi és 

irodái, valamint számos fontos birtok is. Fokvárostól néhány mérföldre keletre, az Overberg körzetben 

a Walker Bay kerülethez (ward) tartozik a Hemel-en-Aarde völgy, ahol az ország legjobb pinot noir 

és chardonnay borai közül jó néhány készül. 

 

8.5.2 A Breede folyó völgye Régió 

A Bain’s Kloof hágón túl található a Breed folyó völgye, ahol határozottan melegebb az éghajlat és 

itt található két fontos bortermelő körzet, Worcester és Robertson. 
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9. AUSZTRÁLIA 

Új-Dél-Wales első kormányzója, amikor 1788-ban a kontinensre érkezett, rögtön felismerte a vidék 

bortermelési lehetőségeit. Azóta az ültetvények már az államközösség minden régiójában 

megtalálhatók, még hacsak névelegesen, az Északi Körzetben is. Az ausztrál borok arculatának 

átalakulása gyors volt. Sok év eltelt azóta amikor a portói és sherry-jellegű borok termelőjének 

tekintették. Ma már sok piacon a minőségi bortermelés fontos helyszíneként ismerik el. A fejlődés az 

országon belülről és külföldről érkező és a szőlőültetvények telepítését, a legkorszerűbb eszközökkel 

berendezett borászatok építését célzó jelentős beruházások eredménye. A boripar számára életbevágó, 

hogy a szőlészeti- és borászati eljárások vonatkozásában az ország az élvonalban maradjon, így 

jelentős kutatómunka folyik az Ausztrál Borászi Intézetben és a különböző egyetemeken.  

A terjeszkedés hihetetlen sebességgel történt, de a gyors növekedésnek megvolt az ára. Ausztrália 

az egyik olyan ország, amelyik visszatérően fulladozik a borban a világ bortúltermelése 

következtében, igaz, a 2006-ban és 2007-ben bekövetkezett fagyok, különösen Viktória Államban, 

valamelyest oldottak a helyzeten. A versenyképesség a nemzetközi piacokon sokkal fontosabb 

Ausztráliának, mint más bortermelő országnak, mivel a hazai piac viszonylagosan kicsi és állandó. 

1984-ben az exporteladások a termelés nem több mint 4%-át tették ki, most pedig több mint a felét. Az 

alacsony árak, a folyamatosan megbízható minőség és az, hogy ki tudják elégíteni az igényeket a piac 

által diktált stílusú borok tekintetében, mind, mind lehetővé tették új piacok létrehozását és birtokba 

vételét. Az is igaz azonban, hogy a borok túlságosan alacsony áron történő eladása az ausztrál 

bortermelés hosszú távú életképességét veszélyezteti: Ausztrália legnagyobb bortermelőjét majdnem 

térdre kényszerítette az európai piacokra kialakított rossz árpolitika. Túl sok bort készült és leszállított 

áron kellett a készleten túladni.  

 

Egy sor kihívással kell ma az ausztrál bortermelésnek szembenéznie. A klímaváltozás azt jelentette, 

hogy az elmúlt évtizedben a lehullott csapadék mennyisége számottevően csökkent Ausztráliában, s ez 

általános vízhiányhoz vezetett. Ahol van víz, ott is elosztásos alapon lehet hozzájutni. A Murray 

folyóra a múltban úgy tekintettek, mint állandó, megbízható vízforrásra, amely biztosította a Riverland 

és a Sunraysia körzetek ültetvényeinek öntözését, mára azonban a folyó kiszáradóban van. A 
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szőlőültetvényék kivágását javasolják ezen a területen. A szárazabb klíma miatt bizonyos 

ültetvényekre befolyással van az éves rendszerességgel fellángoló bozóttüzek következményeképpen 

keletkező füst és tűz is. 

Az ausztrál és egyéb újvilági országok borainak a sikere olyan tényezők kölcsönhatásának 

eredménye, melyet egyetlen szóval csak „bizonyosságként” lehetne megfogalmazni. Nem véletlen, 

hogy terjeszkedésük nagyrészt a fajtaborok forgalmazásának köszönhető. Azzal, hogy inkább egy 

bizonyos szőlőfajtát „adnak el”, mintsem egy „régiót”, a tapasztalatlan borivónak is támpontot adnak 

és könnyebb tisztába jön azzal, hogy mit is várhat el. Ahogy egyre több tudás birtokába jutnak, kezdik 

megtanulni azokat az egyéb tényezőket, amelyek az adott bor ízét befolyásolják. A legtöbb újvilági 

termelő azzal is tisztában van, hogy ma, a szupermarketek korában, egy palacknak saját magát kell 

eladhatóvá tennie. A csomagolás rendkívül fontos: a terméknek vonzania kell a szupermarket sietős 

vásárlójának tekintetét. A sok információt tartalmazó hátsó címkék szintén a tengeren túli borok iránti 

kedvet fokozták. 

Milyen előnyökkel rendelkeznek az újvilági bortermelők óvilági kollégáikkal szemben? Először is, 

sok esetben olcsó a földterület. Meglehet ugyanakkor, hogy bár olcsó a föld, megfelelő mennyiségű 

vízre is szükség van a szőlő növekedéséhez. Ha elegendő csapadék hull, nem valószínű, hogy a föld 

alkalmi vétel lenne! Naiv lenne azt hinni, hogy az újvilági területekhez mindig olcsón lehet hozzájutni. 

Vannak olyan helyek Ausztráliában, ahol az első osztályú ültetvények ára legalább olyan magas, mint 

a legtöbb franciaországi termőhelyé. Sok esetben az ültetvényeket oly módon telepítették, hogy a 

legtöbbet tudják kihozni az erre a célra kifejlesztett és alkalmazott gépekből. Az újvilági bortermelés 

túlnyomó részénél a nagybani termelés meghatározó tényező. 

9.1 KLÍMA, DOMBORZAT ÉS TALAJ 

Viszonylag kevés az a terület Ausztráliában, ahol lehet bort termelni. A már létező ültetvények 

többsége vagy viszonylag közel van a tengerparthoz, vagy pedig a Murray és a Darling folyók 

kiterjedt völgyeiben találhatók, ahol az öntözéshez szükséges víz helyben van. Más országokhoz 

hasonlóan, folyamatosan tolják ki ezeket a határokat, különösen a hűvös éghajlatú termőhelyek felé és 

most intenzív szőlőtelepítés folyik Tasmania szigetén és a magasan fekvő szárazföldi területeken. 

Nagyon könnyű, és veszélyes, általánosítani Ausztráliával kapcsolatban, de éghajlatát nagy 

vonalakban talán mediterránnak lehetne meghatározni. Kevés különbség van a Délkelet-Ausztráliából 

(South Eastern Australia) származó borok évjáratai között (ez az a földrajzi megjelölés, amellyel 

leggyakrabban találkozunk ausztrál borok esetében), mivel a terület, ahonnan a borokat házasítják 

annyira hatalmas. Viszont a zónák között jelentősek lehetnek az eltérések. Mindegyiknek össze kell 

tudnia állítani saját évjárat táblázatát. A szüreti időszak általában januárban kezdődik és április elejéig 

tart, de néha akár májusig is elhúzódhat a hűvösebb régiókban. 

Egy gyakorta emlegetett szembeállítás az európai és az újvilági bortermelés között az, hogy az 

európai minőségi bor meghatározójának a terroirt tartják, illetve azt, hogy a borban annak származási 

helye kerüljön kifejezésre, miközben a másik fél – a földrajzi eredetet figyelmen kívül hagyva – a 

borkészítési eljárásokkal teremt minőséget. Ez mindkét esetben félrevezető módon, túlzottan 

leegyszerűsítési a dolgot. Igaz az is, hogy amennyire mi képesek vagyunk felfogni azt, hogy egy 

bizonyos területen miért is készül olyan jó bor, mint amilyen készül, a magyarázatok, az okok 

többsége természeti jellemzőkre vezethetők vissza: elegendő, de nem túlzott mennyiségű víz, 

megfelelő hőmennyiség, napsugárzás és tápanyagok jelenléte. Szintén igaz, hogy az olyan eljárások, 

mint a kifinomult öntözéses rendszerek telepítése és a megfelelő lombfelület (hogy hűvös környezetet 

és árnyékot biztosítson az érésben levő szőlőfürtöknek) képesek reprodukálni a hagyományos 

termőhelyek előnyeinek némelyikét. És egyes módszerek, mint a must sav- vagy tanninszintjének 

növelése sokszor tudják korrigálni az alapanyag hiányosságait a borkészítés során. Ma még nem 

ismerjük annak végső határait, hogy a tudomány meddig tud eljutni a bor minőségének javításában. 

Mindezek ellenére, nem lenne helyes azt állítani, hogy Ausztráliában nem számít a terroir. Sok bor 

származik különleges, egyedi termőhelyekről vagy régiókból, amelyek igen is tisztán felismerhető 

regionális jellegzetességet tükröznek. Ezek közül néhányat az egyes bortermelő vidékek bemutatásánál 

majd számba veszünk. De még ezek nélkül is, el kell ismerni, hogy sok délkelet-ausztrálai házasítás 

pontosan ilyen: sokféle régióból származó alkotóelemek gondos elegyítése, ahol mindegyik különböző 

jellemzőkkel bír, és mindegyik az egész egyensúlyához és komplexitásához járul hozzá. Ha a terroir 
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valóban lényegtelen lenne, nem volna szükség több borvidéki terület borainak házasítására, és nem 

kellene többet fizetni az olyan hírneves területekről származó gyümölcsért, mint Coonawarra vagy 

McLaren Vale. 

9.2 SZŐLŐFAJTÁK 

Ausztráliában nagyjából 90 szőlőfajta van nagyobb mennyiségben telepítve. Összesen több mint 

174.000 hektár szőlőültetvény van és 6 kék- illetve 6 fehérszőlőfajta termőterülete haladja meg az 

1000 hektárt. A terület zömét, 72.500 hektárt együttesen a shiraz és a chardonnay teszi ki. Csökkenő 

sorrendben a legfontosabbak az alábbiak:  

kékszőlők - shiraz, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, petit verdotés a grenache;  

fehérszőlők - chardonnay, semillon, sultana (thompson seedless),sauvignon blanc, rizling és 

verdelho.  

A vörösborok klasszikus ausztrál szőlőfajtája a shiraz. Ennek a fajtának ausztrál térnyerése csak az 

1960-as évekre tehető. Eddig az időpontig valójéban nem is beszélhettünk komoly bortermelésről, 

hiszen a ma már jóval kevésbé jelentős grenache volt az, ami a borkészítés alapját jelentette. Nem a 

fajtában volt a hiba, hanem a tömegtermelésben. Ennek volt a része az is, hogy sajnos számos öreg, 

alacsony hozamú ültetvényt számoltak fel az 1980-as évek „modernitás”-ra törekvése érdekében – 

mindkét fajtából. Azokat az idős tőkéket, melyek még megmaradtak, manapság nagyra értékelik, 

mivel az a vélekedés, hogy a shiraz bor készítésénél a tőkék kora hozzájárul minőséghez. A forró 

területeken, mint Hunter és Barossa Valley, a borok lágy, földes, fűszeres aromákat mutatnak, és az 

érlelés során bőr és karamell jegyek fejlődnek bennük. A hűvösebb klímán, mint amilyen Margaret 

River, Western Victoria és az Új-Dél-Wales-beli Central Ranges, a borok kicsit karcsúbbak és 

borsosabbak. Ezeket a stílusokat keverhetik is a több borvidékről származó borok házasításainál. A 

shiraz – ha cabernet sauvignonnal alkotja a cuvée-t - lágyságot és testes visz a házasításba: 

gyakorlatilag azt a szerepet tölti be, mint a merlot Bordeaux-ban. Ez régebben azt tette lehetővé, hogy 

egy cabernet sauvignon karakterű bort kapjunk, nagy mennyiségben és olcsón Ma viszont már saját 

érdemeiért szeretik ezt a házasítást. (Talán érdemes megjegyezni, hogy a XIX. században a legszebb 

bordeaux-i borokhoz - a nagyobb test és a zamatosabb aromák elérése céljából - Hermitage-ból 

származó syrah-t adtak). A shiraz-viognier házasítások, Côte-Rôtie példáját követve, egyre 

népszerűbbé válnak. Rájöttek, hogy a viognier-től összetettebbé válnak az ízek és illatok, valamint 

javul a cuvée textúrája is. Ettől megnőtt a kedv, hogy más fehérszőlő fajtákat is kipróbáljanak a shiraz 

házasításokban. 

Az ausztrál cabernet sauvignon általában sötétebb színű bort az ausztrál shiraznál, keményebb 

tanninokkla és magasabb a savtartalommal. Cuvée-ként is feltűnik, shirazzal vagy merlot-val 

házasítva. Mindkettő kiegészíti a cabernet ízvilágát és ennek eredményeként egy lágyabb bort kapunk.  

Az ausztrál cabernet sauvignonnak általában érett, sötétszínű gyümölcsökhöz (fekete ribizli, fekete 

cseresznye) hasonló karaktere van, gyakran pörkölési, húsos, tölgyes jegyekkel alátámasztva. A 

klasszikus termőhelyei Coonawarra és Margaret River. 

10 évvel ezelőtt a chardonnayvolt a legnépszerűbb szőlőfajta Ausztráliában. Sok termőhelyen 

telepítették, és sokféle stílusban készítik. Sok ausztrál chardonnay különböző borvidékek borainak 

házasítása, ami különféle aromákat (őszibarack, sárgadinnye, füge, banán), különböző erősségű 

tölgyes-, és almasav bontásból származó ízeket tartalmazó alkotóelemekből áll. A legtöbb ausztrál 

chardonnay átmegy valamiféle „tölgyes” kezelésen, ez lehet akár chips, akár belógatott hordódonga 

(ízléc), akár hordós erjesztés vagy érlelés. De egyre gyakrabban találkozhatunk olyan chardonnay-

kkal, amelyek nem „érintkeztek fával”. Nagyon gyakori a chardonnay-sémillon házasítás. Erre 

nyomós kereskedelmi érvek adnak magyarázatot (az olcsóbb sémillont hozzáadva nagyobb 

mennyiségben készíthető egy nagyrészt chardonnay karakterű bor). A sémillon amúgy ropogós 

savakkal és füves árnyalatokkal egészítheti ki a házasítást. 

Ausztrália legfinomabb fehérborainak többsége rizlingből készül. Ezek fiatalon bővelkednek 

erőteljes citrusos (citrom, lime, grapefruit) jegyekben, amelyek a bor érkelésével pörkölési, mézes, 

sebbenzinre emlékezető (Petrolnote) aromákká fejlődnek. Általában nem érintkeznek tölgyfával és 

többnyire szárazak vagy félszárazak, bár néhány édes változat is készül. A hagyományosan fő 

termőhelye az 

Eden és Clare Valley Dél-Ausztráliában. 
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Fontos, de kicsit alulértékelt száraz borokat készítenek sémillonból. Sok borvidéken megtalálható, 

de tipikus termőhelye az alsó Hunter-völgy Új-Dél-Walesben, ahol száraz borok könnyedek, friss 

savak jellemzik és olyan aromák, melyek kezdetben semlegesnek tűnnek, de később, a palackos 

érleléssel piritós-szerű, mézes és diós jegyek széles spektruma bontakozik ki. Nyugat-Ausztráliában 

egy sokkal füvesebb jellegű bor készül belőle, amit akár sauvignon blanc-nak is nézhetnénk 

tévedésből. 

A bordivatoknak fontos szerep jut Ausztrália ültetvényeinek életében Az egyes fajtákkal beültetett 

területek aránya változhat az új telepítések miatt, de itt a gyors váltás eléréséhez különösen népszerű a 

fejoltás. A legtöbb ültetvény még mindig fiatalnak mondható és a könnyebben elvégezhető gépesített 

művelés és szüret érdekében kordonos támrendszert alkalmaznak. Ennek ellenére, sok szőlőfajta 

legöregebb élő tőkéi éppen Ausztráliában találhatjuk. Sok öreg, oltatlan, bakművelésű tőke 100 éves 

vagy annál több is. Ezek többsége persze a filoxérától mentes Dél-Ausztráliában található. 

 

 

9.3 SZABÁLYOZÁS ÉS CÍMKE EGYSÉGESÍTÉSI PROGRAM 

Ausztráliában a belső piacon hosszú-hosszú ideig használták a boros címkéken a Burgundi, a 

Claret, a Chablis vagy a Hock elnevezéseket, de az EU-val történt megállapodás értelmében eltűntek 

ezek a nevek a palackokról. 

Az 1993-ban megalakított Geographical Indications (GI) Comittee (Földrajzi Eredet-megjelölési 

Bizottság) azzal a céllal jött létre, hogy az Ausztráliában található, borral összefüggésbe hozható 

régiókat és helységeket a földrajzi eredet-megjelölés szempontjából határozza meg. Az ausztrál GI 

nem jelent a legszigorúbb értelemben vett, Európában szokásos eredetvédelmet, hanem csak eredet-

megjelölést, mivel nem határozza meg a szőlőfajtát, a szőlőművelési módszereket és a hozamot, vagy 
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a bor stílusát. Tehát nem „appellation”. Úgy vélték, hogy az ilyen megszorítások csökkentenék a 

kísérletező kedvet és a haladást, különösen azért, mert az ausztrál bortermelőknek nem volt elég idejük 

az egyes szőlőfajták kipróbálására. A GI része a Címke Egységesítési Programnak (Label Integrity 

Program), amelynek célja, hogy biztosítva legyen a címkén található információk hitelessége. Ha a 

régiót, a szőlőfajtát vagy az évjáratot feltüntetik, akkor a palackban levő bor 85%-nak abból a régióból 

kell jönnie, abból a szőlőfajtából, illetve abban az évjáratban kell készülnie. A minőség és stílus 

kérdését a fogyasztóra hagyják, aki valószínűleg nem vásárol meg egy második palackot, ha az első 

nem ízlett neki, illetve a termelőre, akinek szembe kell néznie az anyagi következményekkel, ha nem 

képes eladni az alacsony minőségű termékét. Míg az évjáratot és a szőlőfajtát egyszerű meghatározni, 

a borvidékek határainak meghúzása már hordoz némi ellentmondást magában. A hierarchikus 

szinteket zónák és régiók jelentik, amit, mint földrajzi eredetet, fel lehet tüntetni a címkéken. 

Az EU-n belül, azokat a borokat, melyeket több régióból érkezett alapanyagokból házasítottak, 

nem lehet minőségiként borként eladni, így aztán nem szerepelhet a címkén sem az évjárat, sem pedig 

a szőlőfajta. Legyen világos mindenki számára: a szőlőfajta megnevezése fontos marketing eszköz az 

ausztrál borok többségénél. A „Délkelet-Ausztrália szuperzóna” az ország bortermelésének mintegy 

95%-át fedi le, és azért hozták létre, hogy elősegítsék – az EU országokba szánt - Ausztrálián belül 

termelt fajtaborok házasítását. 

E szuperzónában minden állam egy zóna (zone), és az államon belül további zónák találhatók. A 

zónák pedig régiókra (borvidékekre) vannak felosztva. Például, Coonawarra egy régió a Limestone 

Coast Zone-on belül, ami a Dél-Ausztrália zóna része, ez utóbbi pedig a Délkelet-Ausztrália 

szuperzóna részét képezi… Így egy Coonawarrából származó bort lehet Padthaway-ből érkezett borral 

házasítani és akkor „Limestone Coast” név alatt kerül palackozásra. Ha egy Barossa-völgyből 

származóval öntjük össze, akkor a címkén Dél-Ausztrália szerepel földrajzi eredetként, de ha egy 

Hunter-völgyben készült borral házasítjuk, akkor Délkelet-Ausztrália fog eredetként a címkén 

szerepelni. 

Egyik hatása az lett ennek, hogy a nagy volumenben értékesítő márkák között csaknem 

egyeduralkodóvá vált a borok „délkelet-ausztráliai” eredet-megjelölése, míg pl a Hunter-völgyből 

származó borok teljes egészében eltűntek az exportpiacokról. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a 

nagybani bortermelés szempontjából hosszú ideje fontos termővidékek, mint pl. Sunraysia Új-Dél-

Wales-ben, nem számítanak bejegyzett zónának vagy régiónak. 

9.4 DÉLKELET-AUSZTRÁLIA 

Ausztrália nagy márkáinak fő gyümölcsforrásai a dél-ausztráliai Riverland, a Viktória Állambeli 

Murray-Darling-vidék és az új-dél-walesi Riverina. Ha Barossából, Adelaide Hillből és McLaren 

Vale-ből származó borokkal házasítjuk itt készülteket, lényeges javulást tapasztalhatunk. Az, hogy 

milyen összetevők kerülnek a házasításba, nagyban függ a szőlőfajtától, a bor tervezett stílusától és 

attól, milyen árkategóriában kívánják azt piacra dobni. Ausztrália néhány legelismertebb és legdrágább 

bora esetében ki is használják az e hatalmas szuperzóna által kínált házasítási lehetőségeket. 
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9.5 DÉL-AUSZTRÁLIA 

Ausztrália teljes bortermelésének 43%-át adja. Dél-Ausztrália filoxéra-mentes állam, és szigorú 

karantén-szabályozás van életben az államba kívülről behozott telepítési anyagok mozgása 

vonatkozásában. Az ültetvények főleg az állam délkeleti részében terülnek el. 

9.5.1 Az Alsó-Murray Zóna 

A Riverland Régióban találhatóhatalmas öntözött területekről származó gyümölcsöt inkább a 

tömegborok termelésére használják. Az itt termelt szőlő csaknem kivétel nélkül egészséges és jó 

minőségű alapanyag, mivel a száraz környezetben kevés esély van a rothadás vagy a 

lisztharmat/peronoszpóra kialakulására. Ez ideális feltételeket teremt az organikus szőlőművelésre, bár 

a forróság azt a veszélyt is magában hordozza, hogy a szőlő előbb éri el a cukorérettséget, mintsem 

elegendő íllat- és ízanyag tudna a gyümölcsben felhalmozódni.  

9.5.2 A Barossa Zóna 

Az állam fővárosától, Adelaide-től északra fekszik a Barossa Valley, azaz a Barossa-völgy, a 

minőségi bortermelés 30 km hosszú központi része. A 19. század közepén Sziléziából érkező német 

emigránsok telepedtek itt le és a szőlőskertekkel teli városkáknak még mindig elég németes jellegük 

van. A völgy aljának talaja elsősorban magas vastartalmú homokkő és mészkő. A forró klímában az 

öreg, bakművelésű tőkék kiemelkedő minőségű shirazt, cabernet sauvignont, grenache-t és matarót (az 

itteni mourvèdre) teremnek. A tipikus Barossa shiraz testes, lágy, földes és fűszeres, és az érleléssel 

bőr-szerű jegyek fejlődhetnek benne. A környező dombok hűvösebb ültetvényein, főleg az Eden 

Valley Régióban (Eden-völgy), kiváló izlinget készítenek. Ezek közepes-testűek, általában szárazak 

vagy egy hajszálnyit édesebbek („off dry”) és magas a savtartalmuk. A fiatalon tiszta, lime-os-citrusos 

karakterük az érlelés során benzines, mézes és pörköléses jellegűvé változik. 
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9.5.3 Mount Lofty Ranges Zóna 

A rizling a Barossától északra található Clare Valley Régiónak is sajátos terméke. Ezek a borok 

könnyebbek és keményebbek, mint az Eden Valley rizlingjei, köszönhetően a hűvösebb klímának és 

főleg, a hűvös éjszakáknak. Nagyon jól érlelhetők. Adelaide-től nem messze, keletre találjuk az 

Adelaide Hills Régiót, ami egy hűvös éghajlatú térség és elegáns chardonnay borok termelésére 

szakosodott. E borok természetes savtartalma magas, és igen illatos gyümölcsöket, nektarint, citromot 

érezhetünk bennük. A régió már sauvignon blanc-járól is egyre ismertebb és népszerűbb. 

9.5.4 Fleurieu Peninsular Zóna (Fleurieu-félsziget) 

Ennek déli részén találhatjuk a McLaren Vale Régiót (vale =valley), ahol a közeli óceán felől 

érkező fuvallatok mérséklik az éghajlati hatásokat. Meghatározóak a cabernet sauvignonból, a 

shirazból és mostanában a merlot-ból készült vörösborok. Mindhárom esetben a borok lágyak, és mind 

illatukban, mind pedig ízükben a zamatos gyümölcsösség kap hangsúlyt. A közeli Langhorne Creek 

Régió a földes-árnyalatokkal rendelkező, egész szájat betöltő shiraz hazája. 

9.5.5 Limestone Coast Zóna 

Messze, Adelaite-től délkeletre, majdnem 400 km-re és Viktória Állam határához közel találjuk a 

Limestone Coastkéntismert vidéket. Az Antarktisz felől érkező hideg tengeri áramlatok 

következtében az éghajlat kifejezetten hűvös. Itt a legismertebb termőhely a Coonawarra Régió. Ez 

egy 1,5 km széles és 15 km hosszú szűk földterület, ahol a mészkő altalajt a különleges terra rossa 

fedőréteg borítja. Itt a cabernet sauvignon a király. A közeli Padthaway Régióban hasonló talajt 

találunk és hasonló stílusú borok is készülnek.  

9.6 VIKTÓRIA ÁLLAM 

Eredetileg a Viktóriában elterülő szőlőültetvények játszották Ausztrália életében a legfontosabb 

szerepet, de a legtöbbjüket elpusztította a filoxéra-vész és soha nem lettet újratelepítve. Mára azonban 

már megelőzte Új-Dél-Wales-t és a teljes termelés több mint negyedét adja. Viktóriában az az érdekes, 

hogy a boroknak egészen széles tárházát kínálja.  

9.6.1 Az Északnyugat-Viktória Zóna 

Az állam északnyugati részén húzódik a tömegtermelésre szakosodott Murray-Darling Régió. A 

dél-ausztráliai Riverlanddel és az új-dél-wales-i Riverinával egyetemben ez a szárazföld belsejében 

található, öntözött régió, hatalmas mennyiségben termel egészséges gyümölcsöt, ami a délkelet- 

ausztráliai (South-East Australia) házasítások alapanyagául szolgál.  
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9.6.2 Az Északkelet-Viktória Zóna 

A Murray folyón feljebb haladva találjuk a Rutherglen Régiót, amely világszerte híres a likőr 

Muscat-járól Tokay-áról. (Ma már ez a név nem használható, s bár valójában semmi köze nem volt 

ennek a bornak sem Tokajhoz, sem tokaji fajtákhoz, megtévesztő volt. Erősített bor, oxidált és 

BrownMuscat fajtából készül.) 

9.6.3 Port Phillip Zóna 

Melbourne városa a Port Phillip-öbölben terül el, és Port Phillip a neve annak a számos önálló 

termőhelyből álló zónának is, amely körülveszi az öblöt. Ezek közül talán a leghíresebb Yarra Valley 

Régió, ami a város északkeleti külvárosainál kezdődik. A klíma itt meglehetősen hűvös, az éves 

csapadékmennyiség pedig több mint 1000 mm. A talaj elég változatos: a vályogos keveréktől a 

különösen termékeny vörös, vulkanikusig terjed. Itt a pinot noir a különlegesség, de jócskán találunk 

chardonnay-t és cabernet sauvignont is, nem is beszélve néhány kiváló habzóborról. A régió pinot-ja 

testes, gyümölcsben gazdag, de nincs meg benne az a lekváros, főtt aroma, ami a forróbb éghajlaton 

készült pinot noirok sajátja. A chardonnay citrusos gyümölcsökben és ropogós savakban gazdag. A 

cabernet sauvignon és a belőle készült házasítások erőteljes tanninnal és kifejező savakkal 

rendelkeznek.  

A pinot noir és a chardonnay a várostól délre fekvő Mornington Peninsula Régiónak is 

különlegességei. Ez főleg egy kisebb birtokokból álló régió, melyet három oldalról tenger övez, így a 

klíma kifejezetten óceáni. 

9.6.4 Közép-Viktória Zóna (Central Victoria Zone) 

Amellett, hogy a cabernet-ből és shirazból készült izmos borok forrása, a Goulbourn Valley Régió 

különleges, Rhône-vidéki fehér szőlőfajtákból (marsannae, roussanne és viognier) készült borokkal és 

zamatos, jól érlelhető rizlingekkel büszkélkedhet. 

9.6.5 Nyugat-Viktória Zóna 

Ide tartozik a Pyrenees és a Grampians Régió. Az erőteljes, tanninos shirazok hazája. A 

tengerszint feletti magasság következtében a hőmérséklet alacsony, aminek eredményeként a borokban 

jelentősebb a savtartalom és borsosabb ízeket kapunk, mint a legtöbb ausztrál shirazban. Nagy 

hagyománya van itt a habzóbor előállításnak is.  

9.6.6 Canberra körzet 

Itt kicsi a szőlővel beültetett terület, de úgy tűnik, hogy minőségi shiraz és viognier borok 

előállításának izgalmas helyszínévé kezd válni. 

9.7 ÚJ-DÉL-WALES 

A termelés mennyiségét illetően Új-Dél-Wales a harmadik helyet foglalja el, szorosan Viktória 

Állam mögött. Az állam fő dicsősége a Hunter-völgy bora. Ez a terület Sydney-től 160 kilométerre, 

északra található, Newcastle városától a szárazföld belseje felé. 

9.7.1 Hunter Valley Zóna 

A völgy kétfelé osztható. A termelés javarésze a Lower Hunter Valley-ben (a Hunter alsó 

folyásánál). Az ültetvények itt szénbányákkal versengenek a területért. A legjobb talajt itt a vulkanikus 

bazalt egy formája jelenti. Ennek a régiónak problémás éghajlata van, hiszen több mint 750 mm az 

éves csapadékmennyiség, és az esőre egész évben, még a szüretkor is számítani kell, így a rothadás 

jelentős gondokat okozhat. A filoxéra, azaz a gyökértetű szintén jelen van. Ennek ellenére igen sok 

jelentős borászatnak van a központja a Lower Hunter Valley-ben. Az a gyanú, hogy sikereit Sydney 

közelségének és a virágzó turizmusnak köszönheti. Ezen kívül, vásárolnak is jócskán bort más 

területekről, hogy a Hunter Valley borok minőségében évről évre jelentkező bizonytalanságokat 

kiküszöböljék. A Lower Hunter kiemelkedő szőlőfajtái a shiraz és a sémillon. A sémillont korán 

szüretelik, alacsony cukor-, de magas savtartalommal. A borok könnyűek, kevés alkohollal és először 
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viszonylag semleges az íz- és illatviláguk, viszont a palackos érlelés során mézes, pörkölési aromák 

alakulnak ki. A Hunter Valley-ből származó shiraz nagyon lágy és földes jegyekkel bír. Úgy 60 

kilométerre Északra húzódnak az Upper Hunter Valley (a Hunter felső folyása) ültetvényei. A klíma 

is szárazabb itt, az ültetvényeket pedig általában öntözik. Itt egy cég uralja a termelést, és egy jellemző 

szőlőfajtája van, ez pedig a chardonnay. 

9.7.2 Central Ranges Zóna 

Sydney-től a szárazföld belseje felé, a Nagy Vízválasztó-hegység nyugati lejtőin három régió 

található: Mudgee, Orange és Cowra. Mindhárom esetében a hűvösebb éghajlatnak köszönhetően 

nagyon koncentrált chardonnay-t és cabernet sauvignont tudnak előállítani. 

9.7.3 Big Rivers Zóna 

Az előző területtől a szárazföld belseje felé haladva, a Murrumbridgee öntözött völgyében lelünk rá 

a tömegtermelést folytató Riverina, illetve Murray-Darling Régiókra. Ez utóbbit ott találjuk, ahol ez 

a két folyó találkozik. A Riverina Régióban található Griffith nevű várost körülvevő terület 

különlegessége a botritiszes sémillonból készült bor. A legtöbb korrekt árú, és a legszebbek igazán 

kiváló minőségűek. 

9.8 NYUGAT-AUSZTRÁLIA 

Minden nyugat ausztráliai bortermelő azzal fog előállni, hogy bár az országban előállított boroknak 

csupán 5 %-a származik Nyugat-Ausztráliából, viszont ők nyerik az érmek 30%-át. Mivel az itteni 

termelők borai nem kerülhetnek bele a „Délkelet-Ausztrália szuperzóna” házasításaiba (talán egy 

elenyésző hányad kivételével), sikerrel találtak rá saját útjukra. És ez a siker annak ellenére 

következett be, hogy a nyugat-ausztrál borokért rendszeresen, lényegesen magasabb árakat kértek, 

mint amire keleti riválisaik csak gondolhattak. Nyugat-Ausztrália sokkal boldogabb azzal a róla 

kialakított képpel, miszerint itt kézműves borászatokban készülnek minőségű borok, mintha 

tömegpiaci igényeket kielégítő szállítóként könyvelték volna el őket. 

9.8.1 A Greater Perth Zóna (a Nagy-Perth Zóna) 

Nyugat-Ausztrália történelmi borászatai a Swan Valley Alrégióban vannak, Perth-től északra, ahol 

a klíma igen forró és ahol testes, lekváros vörösborok készülnek, magas alkoholtartalommal.  

9.8.2 Délnyugat-Ausztrália Zóna 

Az állam valódi sikere a Margaret River Régióban összpontosul. Ez a vidék Perth-től 200 

kilométerre, délre található. Itt, a hideg tenger közelségében, az óceáni éghajlat hűvösebb, bár számos 

ültetvénynél találunk igen eltérő helyi, vagy mezoklímát. Ezek közül néhány elég meleg ahhoz, hogy 

kitűnő cabernet-ket és bordeaux-i házasításokat készítsenek, máshol pedig elég hűvös van ahhoz, hogy 

elegáns chardonnay-k és füves-jellegű sémillonok szülessenek, amelyek stílusa az új-zélandi 

sauvignon blanc-éhoz hasonlít). Az éves csapadékmennyiség 1150 milliméterrel viszonylag magas, de 

főleg télen esik. A legnagyobb veszélyt a mohó madarak inváziója jelenti. Idővel egy másik, délebbi 

régió is kialakult. A Great Southern Régión belül találjuk Mount Barker és Frankland River 

alrégiókat, amelyek a mély, intenzív színű cabernet sauvignonról, a borsos shirazról és az elegáns, 

tisztán gyümölcsös rizlingről ismertek. A Pemberton Régió egyre népszerűbb lesz pinot noirja és 

chardonnay-ja kapcsán. 

9.9 TASMÁNIA 

Bár 1000 ausztrál bor közül csupán három palack készül Tasmaniában, de az itt tevékenykedő 

mintegy 100 gazda sokat nyerhet a globális felmelegedéssel, mivel itt van a leghidegebb az egész 

országban. Eredetileg az volt a szerepük, hogy a habzóborok gyártóit lássák el kitűnő nyersanyaggal, 

ma már jó úton járnak ahhoz, hogy finom pinot noirjuk és aromás elzászi fajtákból készült fehérboraik 

miatt váljanak népszerűvé. 
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10. ÚJ- ZÉLAND 

Gyakran nehéz megérteni, milyen kis szerepet is játszik Új-Zéland a borok világában. Ha a 

szőlővel beültetett területet vesszük figyelembe, éppen csak befér az első 50-be az országok között, a 

termelés tekintetében pedig csak mostanában került be az első 30 közé. A termelés több mint 85%-át 

nem új-zélandiak irányítják és az ország termelésének több mint a fele egy nemzetközi cég kezében 

van. Mivel az új-zélandi belső piac nagyon kicsi, a boripar sorsa az exporttól függ. Nagy Britannia 

messze a legfontosabb exportpiac, de erősen rohamozzák Észak-Amerika és – talán nem meglepően – 

Ausztrália piacait is. Különös figyelmet érdemel az új-zélandi borászat dinamizmusa. A minőségi 

bortermelés tekintetében pedig mindent egy emberöltő alatt értek el. Malborough-ban, ami jelenleg az 

ország legfontosabb bortermelő régiója, az első szőlőtőkéket csupán 1973-ban telepítették. Nagy 

lehetőségek vannak a terjeszkedésre, ezért minden évben újabb és újabb területeket ültetnek be 

szőlővel. 

 

Jóllehet a közelmúltban robbanás következett be a bortermelésben, az első tőkéket már 1833-ban 

telepítette James Busby, aki az ausztrál borászati ipar úttörője volt. A XIX. század második felében 

sok telepes érkezett az országba Dalmáciából, hogy az északi sziget gumiültetvényein dolgozzon, akik 

aztán hamarosan, annak rendje-módja szerint szőlőtőkéket ültettek. Ők voltak a borászt igazi úttörői, 

és csak rá kell nézni a vezető pincészetek tulajdonosainak vezetéknevére, hogy észrevegyük: 

befolyásuk továbbra is él. Kezdetben a bortermelés legnagyobb részét az erősített borok adták, az 

úgynevezett „sherry-k” és „potróik”; később a Müller-Thurgau lett a meghatározó szőlőfajta. Olyan 

minőségi fajták, mint a chardonnay vagy a cabernet sauvignon, telepítése csak az 1970-es évek elején 

kezdődött.  

10.1 FEKVÉS ÉS ÉGHAJLAT 

Mivel az ország két, viszonylag hosszú és keskeny szigetből áll, az éghajlat uralkodóan óceáni, bár 

az északi termőhelyeken, Auckland környékén, szubtrópusi. Az ország legtöbb napsütést élvező 

ültetvényei Marlborough környékén vannak, a déli sziget északkeleti részén. A legszárazabb és 

leginkább kontinentális éghajlatú terület Central Otago, ami a világon a legdélebbre fekvő szőlőtermő-

terület, de hogy érzékeltetni tudjuk a dolgot, csak annyira van egyébként délre, mint amennyire 

északra a Rhône völgyében található Montélimar. Az éghajlatot illetően, a legnagyobb gondot a túl 

sok csapadék okozza. Ezért aztán legtöbb termőhely a keleti part vonalában található, ahol az ország 

gerincét képező hegyek védelmet jelentenek az uralkodóan nyugati szelekkel és az esővel szemben. 
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10.2 SZŐLŐMŰVELÉS ÉS BORKÉSZÍTÉS 

Az, hogy Új-Zéland későn lépett a színre, bizonyos előnyökkel járt a borászati technológiákat 

illetően. A tejiparban betöltött vezető szerepe szintén segítséget jelentett, mivel már ismerték a 

rozsdamentes acéltartály használatával és a hőmérséklet-ellenőrzéssel járó előnyöket. A magas 

higiéniai színvonal és az erjedésben levő bor gondos kezelése nagyon tiszta, intenzív fajtajelleget 

kölcsönöz a boroknak. Ez legszembetűnőbb módon a sauvingon blanc-nál figyelhető meg, amivel Új-

Zéland egy új, jellegzetes stílust alkotott. 

Új-Zéland mindazonáltal inkább a szőlőművelésben foglal el vezető helyet, mivel ők a lombmunka 

és a támrendszerek bajnokai, amelyek segítségével a legjobban ki tudják használni a rendelkezésre álló 

hőmennyiséget és napsugárzást annak érdekében, hogy a szőlőben megfelelő mennyiségű cukor és 

ízanyagok fejlődhessenek ki. Az 1986-os szőlőkivágási kezdeményezés következményeképpen az 

alacsony minőséget adó fajták helyett nemzetközi fajtákat telepítettek oltott gyökéralanyon. 

 

 

10.3 SZŐLŐFAJTÁK 

Új-Zéland - minőségi bortermelőként - sokat köszönhet a sauvignon blanc-nak, mivel Marlborough 

jellegzetes, vágott fűre emlékeztető illatú borai meghódították a világot. Manapság a marlborough-i 

sauvignon blanc-t tekintik igen széles körben e fajta igazodási pontjának. Intenzív aromái a 

zöldpaprikát, a vágott füvet és a bodzát idézik, de felfedezhetjük benne a golgotavirág gyümölcsének 

(passion fruit) és a tűzköves-ásványosságnak a jegyeit, valamint egy leheletnyi krémes tölgyet is.  

A jobb, intenzív gyümölcskoncentrációjú és magas savtartalmú borok képesek vegetális, spárgás 

jellegűvé válni a palackos érlelés során. A harmadik legelterjedtebb fajta a chardonnay. Mint az 

Újvilág más országaiban, ennél a fajtánálitt is felhasználják az összes borkészítési eljárást (tölgyfás 

érlelés, biológiai almasav bontás, seprőn tartás, stb.), ami sokféle borstílus kialakulásához vezetett. A 

Gisborn-ból származó borok érettebb, egzotikusabb gyümölcsös jelleget mutatnak, mint a Central 

Otagóból és Marlborough-ból érkező karcsúbb borok. Mindegyiknek általában igazi, tiszta 

gyümölcsös jellege van, ropogós savakkal. 

A sauvignon blanc után a pinot noir foglalja el a második helyet az ültetett fajták között, és borát –

nem minden siker nélkül- hasonlítják burgundiai társához. Egészen kivételes példákat találhatunk 

Martinborough-ból (gazdag, cseresznyés jellegű, bársonyos textúrájú), Marlborough-ból (általában 

egy kissé karcsúbb, vegetálisabb) és Central Otagóból (komplex, erőteljes, de mégis elegáns). Új-

Zéland szőlőültetvényeinek több mint háromnegyedét együttesen a chardonnay, a sauvignon blanc és a 

pinot noir adja. A merlot és a cabernet sauvignon bordeaux-i stílusú bort ad Hawkes Bay-ben. 

Növekedőben vannak a rizling, a pinot gris és a syrah telepítések.  

10.4 RÉGIÓK ÉS BOROK 

10.4.1 Az Északi sziget 

Az Auckland régió az azonos nevű várostól északra terül el. Itt főleg vörösbort készítenek a nehéz 

agyagtalajon termő szőlőből. Ez, és a kisebb Northland-körzet (az ország északi csücskének 

adminisztratív körzete) az ország legmelegebb szőlőtermő területei. A keleti parton, a Poverty-öböl 

körül található a Gisborn régió. Ez a körzet szereti magát az ország chardonnay fővárosának tekinteni, 

amelynek kivételesen termékeny a talaja. Délebbre, a keleti part mentén, Hastings és Napier 
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ikervárosai körül található Hawkes Bay. Jóllehet itt is a chardonnay a legfontosabb fajta, valószínűleg 

ez a legjobb terület Új-Zélandban a cabernet sauvignon és a merlot számára, különösen is a Gimblett 

Road kavicsos talaja. Wairarapában, a fővárostól, Wellingtontól északra terül el a kis vidéki 

Martinborough városa, ahol számos kézműves borászat hírnévét alapozták meg kitűnő boraik, 

különösen pedig a gazdag, testes, cseresznye illatú pinot noirok. 

10.4.2 A Déli sziget 

A Déli sziget északkeleti sarkában található a Marlborough régió, Blenheim városával a 

központban. Ez az ország leginkább napsütötte területe és ezért a szőlővel beültetett területek 

nagysága gyorsan nővekszik. A legjobb termőhelyek a Wairau-, a Waihopai és az Awatere-völgy 

köves talajain találhatók, de sok új ültetvény van fagyveszélynek kitéve. Ezt a helyet lehetne a világ 

sauvignon blanc fővárosának nevezni, mivel az itteni borokban páratlan módon koncentrálódik a 

fajtára jellemző természetes, füves jelleg. Jelentős ültetvények vannak chardonnay-ból és pinot noirból 

is. Mindkettőt használják habzóbor készítésére is. A sziget felső részének közepén található a Nelson 

régió, amit talán gyümölcsöskertjeiről ismernek leginkább. Vannak azonban borászatok is a Moutere 

domboknál, és a hosszú, kellemes ősz potenciálisan a kései szüretelésű, különösen a rizlingből készülő 

borok legjobb területévé teszi ezt a régiót Új-Zélandon. A szőlőültetvények terjeszkedésére a 

legnagyobb lehetőség valószínűleg Canterbury-ben van. Jelenleg a legtöbb szőlő Waiparaban 

koncentrálódik, de vannak Christchurch városán kívül is. Central Otago termőhelyei messze délre 

találhatók, a Déli Alpok középső részén. Itt az éghajlat kontinentális: a nappalok melegek, az éjszakák 

hidegek. A nagy hőmérséklet különbségek miatt a szőlőben koncentrálódnak a gyümölcsillatok- és 

ízek. A szőlőskertek közül sok található sivatagos területen, de a folyók elegendő vizet biztosítanak az 

öntözéshez. A pinot noir, a rizling és a pinot gris tűnnek a legsikeresebb fajtáknak. Itt is gyorsan 

növekszik a szőlővel beültetet területek nagysága. 
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11. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS KANADA 

Mikor a vikingek Észak-Amerikába érkeztek, elámultak azon, hogy milyen sok fajta és mennyi 

szőlőtőke terem vadon azon a vidéken, és odáig mentek, hogy rögtön el is neveztek „Vinlandnek”. 

Sokkal később egymást követték a brit, holland és francia bevándorlók hullámai, akik a keleti parton 

próbáltak tőkéket telepíteni, de jártak sok sikerrel. Csak a XIX. század első felében kezdtek kialakítani 

– főleg ohio-i német emigránsok - az őshonos amerikai tőkéken alapuló virágzó szőlőtermelést. Ma 

már találhatunk - kiemelkedőbb és kevésbé jelentős - ültetvényeket az USA 50 tagállamának 

mindegyikében. Ezek közül néhány amerikai gyökéralanyra oltott európai nemes résszel van 

betelepítve, vannak az eredeti vad tőkék leszármazottainak tekinthető, tisztán amerikai fajtákból 

készülő borok, és számos hibrid is jelen van. A bortermelés központjai: Kalifornia, a Csendes-óceán 

észak nyugati régiói (the Pacific north west - Washington, Oregon és kisebb mértékben Idaho), 

valamint New York Állam. 

11.1 AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BORTÖRVÉNYEI 

Az első dolog, amivel tisztában kell lennünk az USA bortörvényeivel kapcsolatban, hogy a 

törvénykezés két megkülönböztetett szinten zajlik: szövetségin (federal) és államin (state).1978-ban 

szövetségi törvénnyel hozták létre az American Viticultural Areas (AVAs), azaz az Amerikai 

Szőlőtermelő Területek intézményét, a már létező földrajzi eredetvédelem (appellation) mellett. E 

kettő egységesítése még folyamatban van. Az AVA biztosíték a földrajzi eredetre, de nem függ össze a 

termelés minőségével. De túl ezen, bárki, akármekkora is a termőterülete, kérvényezheti, hogy azt 

nyilvánítsák AVA-nak. Ez azt jelenti azonban, hogy vannak AVA-k, ahol csak egyetlen borászat 

tevékenykedik határaikon belül. Ha az AVA-t feltüntetik a címkén, a bornak 85%-ban az adott 

területen belül termett szőlőből kell készülnie. A közelmúltban a bortermeléssel, az alkohollal 

kapcsolatos néhány ügy átkerült Alcohol and tobacco Tax and Trade Bureau-hoz. 

 

 

Az egyes tagállamok törvénykezése államról államra változik. Például, Oregonban ha egy 

szőlőfajtát megneveznek a címkén, akkor a bornak 95%-ban abból a fajtából kell készülnie. Ez 

Washingtonban 85%, Kaliforniában és az államok többségében pedig 75%. Másfelől, főleg a 

klimatikus viszonyok miatt, New York Állam engedélyezi, hogy a helyi borként címkézett termék, 
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tartalmazhat 25% egyéb helyről származó bort, valamint 35% hozzáadott cukrot és vizet. Korábban az 

amerikai borokat általános nevekkel, burgundiként, vagy pl. chablis-ként palackozták. Mára ez a 

gyakorlat eltűnő félben van, egyrészt a fajtaborok számának növekedése, másrészt pedig a franciák 

termőhelyeik nevét védő intézkedései miatt. 

11.2 KALIFORNIA 

Elég nehéz tisztázni, hogy a kaliforniai bortermelés mikor is kezdődött. A spanyol misszionáriusok 

ültették az első tőkéket a kaliforniai Baja-beli La Pazban, de csak 1769-ben hozták létre első 

missziójukat a ma az USA területének számító San Diegóban. A leginkább északra lévő terület, ahova 

még elmerészkedtek, Sonoma volt, ahol a ferencesek hoztak létre missziót 1823-ban. Kaliforniában az 

első bor 1824-ben került forgalomba; mérettől függetlenül, az első igazi ültetvényt pedig 1831-ben J.J. 

Warner hozta létre Los Angelesben. Az 1849-es aranyláz a borászati iparág fellendüléséhez vezetett, 

mivel a Sierra hegység lábainál telepített ültetvények közel voltak a potenciális fogyasztókhoz. 1851-

ben egy magyar, bizonyos Haraszthy Ágoston tíz év alatt mintegy 300 szőlőfajtát vezetett be az 

országban. Ezt mondhatjuk a modern kaliforniai bortermelés kezdetének. Az 1920-tól bevezetett 

alkoholtilalom súlyos hanyatláshoz vezetett a borkészítés területén, bár az otthon készítettszőlőlé iránti 

növekvő igény minkát adott a szőlőtermesztőknek. 1933-tól, a tilalom visszavonásától egészen a 60-as 

évekig a bortermelés központja a Central (vagy San Joaquín) Valley volt és inkább likőr- és„kancsós 

borok” (jug wine) készültek.  

 

Az 1960-as évek óta a betelepített területek száma megháromszorozódott és burjánzanak az olyan 

butik-borászatok (bormanufaktúrák vagy kézműves borászatok), akik gyakran fajtaborok vagy 
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„Meritage”-ok (bordeaux-i házasítások) készítésére szakosodnak. A másik végletet az a néhány óriás 

pincészet jelenti, ahonnan borral teli ládák (12 palackos kartonok) milliói kerülnek ki évente. 

Ez a polarizáció nem csak a borászatok méretét érinti, hanem az árakban is igen jelentős eltérések 

mutatkoznak. A szőlő túltermelése egyszer odáig fajult, hogy az egyik legjelentősebb kaliforniai 

kiskereskedő „pia két dezsőért” felkiáltással 1,99 dollárért kezdett fajtaborokat árulni. A másik véglet 

az, hogy nincs hiány az olyan borokban sem, amelyek kiskereskedelmi ára 150 dollár vagy még annál 

is több. A minőségi bortermelés felé tett lépés figyelemreméltó, még a gigantikus kommersz 

borászatok is jelentős összegeket befektettek be a jobb és - kétség ne legyen – a több profitot hozó 

borok előállításának érdekében. Míg a kisebb borászatok a saját AVA-juk területén termelt boraikra 

koncentrálnak, a kaliforniai borok többsége csak „mezeien”, az államon belül bárhol termelt borok 

házasításaként kerül forgalmazásra.  

11.2.1 ÉGHAJLAT 

Kalifornia állam mintegy 1100 km hosszan húzódik, észak-déli irányban és szinte teljes 

hosszúságában találunk szőlőültetvényeket. Az éghajlati viszonyok jelentős eltéréseket mutatnak, de 

van egy közös tényező: az érési időszakban jelentkező csapadékhiány. Ezt ellensúlyozva a csepegtető 

vagy az esőztető öntözés igen elterjedt. A nem-öntözött ültetvények igen ritkák. 

A kutatás során, ahol a szőlőfajtákat és a mikroklímákat (inkább mezoklímákat- szerk.) próbálták 

társítani, a klimatikus eltérések oda vezettek, hogy a Kaliforniai Egyetem Davis Campusának 

önologiai szakán megalkottak egy, ún. „fok-napokon” (degree-days) alapuló osztályozási rendszert. 

Ebben, a borvidéki klímákat  ’I-től” (a leghűvösebb)  ’V-ig’ (a legforróbb) sorolták be. E rendszer 

alapján Kalifornia minden potenciális termőhelyét besorolták az öt zóna valamelyikébe és 

meghatározták az adott területeken leginkább termeszthető szőlőfajtákat is. A csúcsminőségű borok 

termelésére leginkább az I-III. zónák a legalkalmasabbak. 

A Csendes-óceán áramlatainak különösen fontos szerepe van az éghajlat alakításában, mivel 

reggelente hűsítő pára és köd képződik, ami nemcsak hőmérsékletbeli különbséget okoz, hanem 

páratartalmat is, amelyre igencsak szükség van. Ez a köd különösen gyakori május vége fele és kora 

nyáron, mivel a földtömegek felmelegednek és így a felszálló légmozgás a tenger felől érkező párát a 

szárazföld belseje felé vezeti. Ez pedig segít a majdani bor fineszének kialakulásában. Ahol nincs 

ilyen jellegű befolyás a szárazföld belső területein, a hőmérséklet nyáron elérheti a 40 fokot is. 

11.2.2 SZŐLŐFAJTÁK 

Biztosak lehetünk abban, hogy valahol Kaliforniában találunk valakit, aki az összes létező 

borszőlő-fajtát termeli, amiről csak valaha hallani lehetett. 

Az olcsóbb házasításoknál a colombard, a chenin blanc, a thompson seedless, a carignan, a ruby 

cabernet és a barbera számítanak a főbb szőlőfajtáknak. Ezeket főként a forró Central Valley-ben 

termelik, ahol a talaj nagyon termékeny és nagyban dívik az öntözés, hogy ipari méretű 

terméshozamot produkáljanak, még a legjobb fajtákból is. Ez gyenge gyümölcsösséget és vékony, híg 

borokat eredményez. A minőséget érintő legnagyobb gondot Kaliforniában a túlzott terméshozam 

jelenti. És ezt még súlyosbítja az erősen a divatok által diktált helyi piaci kereslet is. Egyik évben 

mindenki fehér zinfandelért zokog, a következőben meg chardonnay-ért vagy merlot-ért, minek 

hatására a termelők a tőkéket „csúcsra járatják” a túlzott öntözéssel. A terméshozamok néha ijesztően 

magasak, főleg Central Valley-ben. Bármilyen hiányt kiküszöbölnek úgy, hogy akármilyen fajtát 

betesznek a házasításba. Nem meglepő, hogy ez kétes minőségű borokhoz, a szeszélyesen változó 

kereslet pedig néhány fajta túltermeléséhez vezet.  

A zinfandelt Kalifornia a sajátjának tekinti és nagy termőterületeket telepítettek ezzel a fajtával. 

Használják házasításokhoz, önállóan, fajtaborként történő palackozásra vagy a White Zinfandelként 

ismert édes, rozébor vagy „blush wine” (amerikai megfelelője a halvány rózsaszín szinnek) 

készítésére. Sokáig ismeretlen volt az eredete, de ma már azonosították az olasz primitivóval. Sok öreg 

zinfandel ültetvényt találhatunk még, ezek és a kitűnő helyen lévő fiatalabb ültetvények gazdag, telt, 

testes vörösborokat adnak. A fajta hajlamos az egyenetlen érésre, s ennek az a következménye, hogy 

mire az egész fürt beérik, néhány szem már elkezd mazsolásodni. A gyümölcsben végbemenő 

koncentráció a borokban intenzív vörös bogyós gyümölcsös aromákhoz, extrém alkoholszinthez és 

egy kis maradék cukorhoz vezet.  
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Sok fajtaborként palackozott cabernet sauvignon a Centrál Valley-ben készül. Ezek egyszerű, lágy, 

zamatos borok, könnyed tanninokkal és a fajtára jellemző, kevés fekete cseresznyés karakterrel. A 

Napa Valley elsőrendű termőhelyein rendkívül kifejező borok születnek, amelyek vetekszenek a 

világon bárhol készített ilyen borok minőségével. A termőhely és a szőlőfajta mellett még két hatás 

befolyásolja ezeknek, és az ehhez hasonló csúcsminőségű kaliforniai boroknak stílusát:  

a./ A hosszú idő, amit a fürt a tőkén tölt, hiszen ennek következtében alakulnak ki a dús, komplex, 

érett aromák a bogyókban, (bár kétségtelenül, ennek aránytalan, magas alkohol is lehet a vége); 

b/ A borkészítésen nem spórolnak: szigorú gyümölcsválogatás zajlik, „high-tech” felszereléseket 

használnak és a borospincék hőmérséklete szabályozható. 

Mindez nagyon jól elkészített borokat eredményez, és az új francia kis tölgyfahordós érlelésnek 

köszönhetően erőteljes, pörköléses aromák alakulnak ki bennük. 

A merlot korábban igen divatos volt, így akkor sok olcsó, nagyon lágy tanninnal és igen kevés 

fajtára jellemző jeggyel rendelkező bor került a piacra. Ezeket a borokat az az igény hívta életre, amit 

a vörösbornak az egészségre gyakorolt jótékony hatásáról szóló kutatási eredmények indukáltak. A 

jobb merlot-k az olyan hűvösebb klímáról származnak, mint Monterrey és a North Coast; azaz az 

állam északi partvidékének régiói, főleg a Napa-völgy. Ezek a mély-színű borok lágy és bársonyos 

tanninokkal, nagy testtel, magas alkohollal, valamint a fajtára jellemző szedres, szilvás jegyekkel 

rendelkeznek. 

A múltban sok pinot noirt telepítettek túl forró területekre, aminek hatásaként lekváros, főtt ízű 

borok születtek, valamint olyan borok, amelyek híján voltak az ízeknek, mert a cukor-érettség már 

azelőtt bekövetkezett, hogy az aromák megfelelően kialakulhattak volna bennük. Manapság példákat 

találhatunk szép borokra, ezek azonban a Russian River Valley és Carneros hűvösebb vidékein 

készülnek. A stílus változatos, függően a termőhely fekvésétől és a borász céljaitól. Néhány sápadtabb 

színű, klasszikus vadhús és vegetális aromákkal, de a többségükben érett piros bogyós gyümölcsök 

rétegeit (cseresznye, eper) fedezhetjük fel. Van néhány olcsó kaliforniai pinot noir is.  

A chardonnaykínálta összes borkészítési lehetőséget kiaknázzák Kaliforniában. A tipikus 

kaliforniai chardonnay nagyon testes (majdnem likőrös), magas alkohol- és alacsony savtartalommal, 

egzotikus őszibarack és banán aromáikat pedig a szembetűnő tölgyes, mogyorós, vajas jegyeket 

erősítik. Igen sok visszafogottabb változat is létezik, Carneros és a Russian River Valley hűvösebb 

termőhelyeiről. 

Kalifornia legnagyobb része túl meleg a modern, tiszta, vegetális stílusú sauvignonblanc 

termeléséhez és általában a bordeaux-i borkészítési modellt követik. A tölgyfás erjesztést és/vagy 

érlelést követően a borok teltek, fűszeresek (gyakran egy leheletnyi édesgyökérrel) lesznek, enyhe 

zöldborsos ízzel. Sok ilyen iskolázással készült sauvignon blanc-t palackoznak Fumé Blanc-ként. Az 

olcsó változatok közül sok nem megfelelő, meleg termőhelyről származik és nemigen ismerhető fel 

bennük a fajtajelleges gyümölcsösség. 

Most a Rhône-stílusú borok vannak divatban, s ez is arra ösztökélt néhány termelőt, hogy syrah-t, 

viognier-t. mondeuse-t és marsanne-t telepítsen. Az amerikai piac rendkívül divat-érzékeny, a 

borászatok pedig nem voltak képesek mindig kielégíteni a hirtelen fellépő igényeket: ez minőségi és 

ellátási gondokat okozott. Ahogy a fogyasztók ízlése egyre kifinomultabbá vált, egyre kevésbé 

jelentkeztek szeszélyes igényeikkel.  

11.2.3 FŐ TERMŐHELYEK 

A fontosabb ültetvényeket hat régióba lehet besorolni, melyek közül három, az északabbi parti 

fekvésnek köszönhetően a csúcsminőségű borok előállítása szempontjából fontos, és ezek foglalják 

magukba a legismertebb megyék és  AVA-k többségét is.  

North Coast Régió (Kalifornia északi partvidéke) 

Ide tartoznak a San Francisco-öböltől északra található termőhelyek. Talán a leghíresebb közülük a 

Napa Valley AVA. Itt találjuk a legdrágább termőföldeket és Kalifornia legnagyobb figyelemre 

méltatott borászatai közül is számosat. Az öböl felől érkező reggeli pára biztosítja, hogy itt az églajlat 

enyhébb legyen, mint délen, amely a Davis-besorolás szerint az I. zónába tartozik. Itt található a 

Carneros AVA is, amely már Sonoma megyébe is áthúzódik, és amely a pinot noir és chardonnay 

termesztésére szakosodott. Ezek jelentős részéből készül habzóbor. A völgyben feljebb a talaj 
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vulkanikus, a klíma csaknem mediterrán és a terület északi vége már a III. zónába tartozik. A völgy 

aljában problémát okozhat a tavaszi fagy. Innen nyugatra van Sonoma County (megye), amelynek 

borai egyre nagyobb hírnévnek örvendenek, különösen a pinot noirjáról jól ismert Russian River 

Valley és a zinfandelről elhíresült Dry Creek Valley nagy presztízsű területei számíthatnak figyelemre. 

Ettől északabbra terül el a hatalmas és igen változatos régió, a Mendocino County. Itt találjuk a 

nagyon hűvös Anderson Valley-t, ami az aromás fehérborok, mint a rizling vagy a gewurztraminer és 

a habzóborok egyedülálló termőhelye.  

North Central Coast (Kalifornia központi partvidékének északi része) 

Itt lelünk rá a Monterey County-hoz tartozó Salinas Valley termékeny talajú termőhelyére, ahol a 

hűvös, száraz klíma miatt a chardonnay borok szokatlanul magas savszinttel rendelkeznek és üde 

citrusos ízekkel, a merlot-k pedig erős tanninokkal és gazdag, sötét bogyós gyümölcsökre emlékeztető 

ízekkel. A Santa Cruz Mountains AVA elég változatos régió, ahol, például, nagyon hűvös, az I. 

zónába tartozó hegyoldalakon találhatunk szegényes talajú termőhelyeket. Kalifornia néhány 

legelegánsabb cabernet sauvignonja készül itt, de találunk néhány kitűnő chardonnay-t és pinot noirt 

is.  

 

South Central Coast (Kalifornia központi partvidékének déli része) 

Ezen a helyen a hegyek inkább kelet-nyugati, mintsem észak-déli irányban húzódnak, így a hűvös 

óceáni szellők be tudnak áramlani a szárazföld belseje felé. Sok vezető borászat végzett itt 

szőlőtelepítést, mert az éghajlatkutatások szerint ez a terület nagy lehetőségek tárháza a minőségi 

szőlőtermelés területén. A szárazföld belseje felé haladva a klíma az I. zónából a II. vagy III. zónába 

vált át. A legismertebb alrégiók itt a Santa Barbara County-beli Santa YnezValley és a nagyon 

finom zinfandelt termelő Paso Robles AVA, amit San Luis Obispo Countyban találhatunk.  

Central Valley 

Itt termelik Kalifornia borainak 80%-át. Mintegy 600 kilométer hosszan húzódik, Sacramentótól 

délre, a kulcsszó pedig a „mennyiség” de nem csak a szőlő, hanem a zöldségtermelés vonatkozásában 

is. A klíma itt főleg forró (V. zóna) és egy egész sereg új fajtát nemesítettek ki Davis Campuson, hogy 

a legjobban ki tudják használni az itteni körülményeket. Ezek közül a legsikeresebbek a ruby cabernet 

és az emerald riesling. A völgy városai adnak otthont a jelentősebb borászatoknak, amelyek 

folyamatosan keresik annak módját, hogyan tudnák felhasználni a többlettermést: „popbor” készítés 

(alacsony alkoholtartalmú, édes, sokszor mesterséges gyümölcsaromát tartalmazó olcsó bor –szerk.), 

borhűtő, lepárlás (brandy), mind-mind szóba jön. A völgy északi csücskében, a Sacramento folyó 

deltájánál fekszik Lodi AVA, ahol az éghajlat hűvösebb, így ott jobb bortok készülnek. 

Sierra Foothills AVA (Sierra előhegység, Sierra-alja…) 

Ezek az ültetvények a Sierra Nevada elődombjainál terülnek el, ahová az aranyláz idején az eredeti 

tőkéket telepítették. A forró nappalok és a hűvös éjszakák (III. és IV. zóna) biztosítják a zamatok 



 113 

koncentrálódását a gyümölcsben. Öreg tőkékről származó zinfandelek és olasz szőlőfajták borai a 

vidék jellegzetességei. 

Dél-Kalifornia 

És végül itt vannak a Los Angeles és San Diego közötti ültetvények, melyek a városi terjeszkedés 

és a Pierce-betegség szorításában tengődnek. 

 

 

A jövőt útja 

Kalifornia szerencsés, mert a világ egyik legnagyobb potenciális borpiacának kapujában van. Mint 

sok más termelési régióban, itt is nehéz a kínálatot a kereslethez igazítani. Mivel kiterjedt és igen 

drága újratelepítéseket végeztek, az állam már nagyrészt kiheverte a filoxéra okozta rombolást, s most 

próbálkoznak megtanulni együtt élni a Pierce betegség jelentette veszéllyel. Kiépülőben van 

nemzetközi hírneve is, mint a minőségi szőlőfajták elképesztő sokaságából készülő borok és a jelentős 

márkák hazája, de még meg kell mutatnia, hogy kellő rugalmassággal tudja kielégíteni a hatalmas, de 

még növekedőben lévő hazai piac és a kérlelhetetlen és versenyképes világpiac igényeit is. Várjuk a 

bizonyítékokat! 

11.3 THE PACIFIC NORTH WEST  

(Az USA-nak a Csendes-óceán mellett elterülő, északnyugati partvidéke) 

Az északnyugati ültetvények Washington és Oregon állam között oszlanak meg. Klimatikus 

viszonyaikat nézve a térséget a Csendes-óceáni hatások szerint oszthatjuk szét: Oregon és Washington 

part menti ültetvényei az óceáni éghajlat alá tartoznak és hasznukra van a meleg Északi-Csendes-

óceáni áramlat.Washington többi termőhelyén kontinentális az éghajlat, cudarul hideg telekkel és forró 

nyarakkal. 

11.3.1 Oregon 

Oregonban az ültetvények Portland városától délre húzódnak.  

A Willamette Valley (a Willamette folyó völgye) a portlandi Columbia folyótól Salemen át a 

Eugene városán kívül található Calapooya-hegységig húzódik Oregonban itt, a Willamette-völgyben 

összpontosul a borászatok és a szőlő termőhelyek legnagyobb része, ezek hat körzetbe sorolhatók: 

Dundee Hills, Eola-Amity Hills, McMinnville, Ribbon Ridge, Yamhill-Carlton District és a Chehalem 

Mountains. 

A Willaemette-völgyben egész évben viszonylagosan enyhe idő van, a telek hűvösek és 

csapadékosak, a nyarak pedig melegek és szárazak. A legtöbb esőre télen lehet számítani, nem pedig a 

szőlő növekedési időszakában. A mérsékelt óceáni klíma ezt a völgyet ideális hellyé teszi a hűvös 
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éghajlatot kedvelő szőlőfajták, különösen a pinot noir termesztéséhez. Oregonban itt a legmagasabb a 

nappalok óráinak összideje a növekedési időszakban, a nappalok melegek, az éjszakák viszont 

hűvösek. Az egy napon belüli jelentős hőmérsékletkülönbség elősegíti, hogy a szőlőben 

kialakulhassanak az aromák és a komplexitás, savszintjének megtartása mellett. 

A Suthern Oregon AVA (Dél-Oregon) Eugene-től délre, a kaliforniai határig húzódik, mintegy 

200 km hosszan. Ez felöleli Umpqua Valley, a Rogue Valley, a Red Hill Douglas County és 

Applegate Valley termőhelyeit. A szőlőtermeléshez Oregonban itt van legmelegebb, de találhatunk 

hegyek, dombok és a völgyek között hűvösebb területeket is, így Dél-Oregonban lehetőség van mind a 

meleg, mind pedig a hűvös klímát kedvelő szőlőfajták telepítésére (merlot, cabernet sauvignon, illetve 

pinot noir, chardonnay, valamint a pinot gris és a viognier). A dél-oregoni régió hegyes vidék, a 

szőlőskertek általában a magasabban fekvő völgyekben találhatók, 300 és 600 méter között. A déli 

partvidék hegyei útját állják a tengeri hatásoknak és „megvédi” a délre és keletre eső területeket az 

esőktől. Itt a csapadék mennyisége lényegesen alacsonyabb, mint Oregon más termőhelyein (itt 40%-

kal esik kevesebb, mint a Willamette-völgyben) és az éghajlat általában meleg és napos. 

11.4 WASHINGTON ÁLLAM 

Bár Nyugat-Washingtonban, Puget Sound körül is vannak ültetvények, a szőlőtermesztéshez a 

klíma itt elég hűvös és nedves, és kevés a hely is ültetvények kialakításához. A termőterületek 

többsége beljebb, a szárazföld belseje felé, a Columbia és mellékfolyója, a Yakima terméketlen, kies 

völgyeiben található. Innen jóval keletebbre húzódik még a Walla Walla AVA terület, ami átnyúlik 

Oregon területére is és ez az állam melegebb termőhelyeinek egyike. 

A Cascade-hegység elzárja az eső útját a Columbia River medencéje elől, így ez egy félig sivatagos 

terület, évi 200 mm csapadékkal, így a folyóvízzel történő öntözés elengedhetetlen. A bortermelők 

kihasználják a hosszú napsütéses órákat és az egyenletes nyári hőmérsékletet. A sok napsütésnek 

köszönhetően a gyümölcs eljut az optimális érettség állapotába, a hűvös éjszakáknak köszönhetően 

megmarad a szőlő természetes savszintje és érett gyümölcsös jellege. A régió fő gondját a 

viszonylagos rendszerességgel bekövetkező téli fagyok jelentik, amelyek az ültetvények egy részét 

elpusztítják és amit így újra kell telepíteni. Ennek következményeképpen a termés felével vagy még 

annál is többel is kisebb lehet. A homokos talajnak köszönhetően a filoxéra nem jelent problémát, így 

a tőkéket oltás nélkül lehet telepíteni. A chardonnay, a merlot és az elegáns, érlelésre érdemes cabernet 

sauvignon számítanak itt a fontosabb boroknak, bár a testes, sötét, intenzíven koncentrált syrah nagy 

ígéretnek tűnik, különösen Walla Wallában. 

11.5 NEW YORK ÁLLAM 

Szőlőtermesztés szempontjából ez a harmadik legfontosabb állama az Egyesült Államoknak, bár a 

terület 2/3-át Vitis labrusca fajtával telepítették be, amit dzsem és lekvár készítésére használnak. Az 

1976-os farmborászati törvény bevezetése a borászatok számának hatalmas növekedését hozta 

magával, és a legtöbb helyen a vinifera szőlőfajták kerültek előtérbe, szemben az amerikai fajtákkal és 

hibridekkel, amelyek előzőleg uralták a terepet. Ennek ellenére a Vitis vinifera fajták még csak a 

megtermelt bor kevesebb, mint 10%-át adják, a többit francia hibridek és az amerikai fajták adják. 

New York Államban négy nagy szőlő termőhelyet találunk. A Finger Lakes AVA területén, az 

állam középső részének nyugati részén, a jégkorszakból származó mély tavak hőt tárolnak, akár 

jócskán novemberig is, s ez emeli a környező ültetvények levegőjének hőmérsékletét. Ez a termőhely 

finom, illatos rizlingjéről és karcsú, Chablis stílusú chardonay-járól ismert. A Lake Erie AVA (Erie-tó) 

körbefogja a tó déli partját az állam nyugati szegletében, majd átnyúlik Pennsylvániába, sőt Ohióba is. 

Készítenek bort a Hudson River régióban is, New York Állam keleti részén és Long Island keleti 

felében is, ahol enyhe, de esős és párás óceáni klíma uralkodik a víz közelségének köszönhetően.  

New York Államban egy sereg fajtát termesztenek, többek között rizlinget, seyval blanc-t, 

chardonnay-t, pinot noirt és cabernet sauvignont. 
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11.6 KANADA 

Bár Kanada a szőlőtermesztésre alkalmas területek legészakibb határán helyezkedik el, a főbb 

termőhelyeken azonban kontinentális klíma uralkodik meleg, de rövid növekedési időszakkal. Kanada 

állandóan növekvő mennyiségben állít elő bort, de sajnálatosan kevés kerül ebből exportra. 

Kanadában a Provincial Liquor Boards ellenőrzi a termelést, a helyi Vintners Quality Alliance-t 

(VQA) pedig az AOC rendszer kanadai megfelelője. A szövetség szabályozza a termőhelyek 

kijelölésének határait, a szőlőművelési és a borkészítési szabványokat. A labruscából készültbor, ami 

valaha a termelés legnagyobb részét tette ki, nem tartozik a VQA-rendszer alá, annak ellenére, hogy 

más hibridek és amerikai fajták felhasználását engedélyezi VQA szabályozás. A borokat egy független 

bizottsághoz kell benyújtani értékelésre. 

Ma csak két régió, Ontario és British Columbia borai tartoznak a VQA szabvány alá. 

11.6.1 Ontario 

Ontarióban négy fő termőhely van, ahova egy sor illatos fehérszőlő fajtát, mint pl. sauvignon blanc, 

rizling és gewürztraminer, a kékszőlők közül pedig a pinot noirt telepítettek, bár növekedőben van a 

cabernet sauvignon és a merlot telepítése. Kanadában a legjelentősebb minőségi bort termelő terület az 

Ontario tó délnyugati sarkában fekvő Niagara Peninsula. A helyi klíma itt enyhe körülményeket 

biztosít, ami tőle északra elterülő nagy víztömegeknek köszönhető, valamint a Niagara-szakadéknak, 

amely, tőle nyugati és déli irányba leszálló légmozgásokat generál. Az agyagos vályog altalajon 

homokos, kavicsos talajtakarót találhatunk. A helyi különlegesség az Ice-Wine, azaz a jégbor, aminek 

a Kelet-Ázsiában hatalmas sikere van. A Lake Erie North Shore (Az Erie-tó északi partja) borvidék 

Délnyugat-Ontarióban található. Kanadában itt a legmagasabb a napsütéses órák száma, és a meleg, 

sekély Erie-tó közelsége csaknem ideális körülményeket teremt a szőlőtermesztéshez. 

Az ország legdélebbi pontjaként a Pelee Island Kanada szőlőtermesztő vidékei között a 

leghosszabb növekedési időszakkal büszkélkedhet. Ez egyben Kanada legrégebbi bortermelő vidéke 

is, hisz itt már, az országban elsőként, 1866-ban elkezdődött a szőlőtelepítés. 

11.6.2 British Columbia 

Az ország másik jelentős termőhelye a Vancouvertől 320 kilométerre, keletre fekvő Okanagan 

Valley, amely mintegy 100 kilométeren át húzódik, Kelowna várostól északra és délre. Itt nagyjából 

2000 hektáron termesztenek vinifera fajtákat homokos vályogtalajon vagy hordalékos kavicson.  

Az Okanagan Valley két hegylánc között, „esőárnyékban” fekszik, így igen alacsony az éves 

csapadék mennyisége, a körülmények pedig fél-sivatagiak. Az éghajlat szélsőségesen kontinentális, 

így, bár az éves átlaghőmérséklet alacsony, a nyarak igen melegek: júliusban és augusztusban gyakran 

kúszik fel 30°C-ig is a hőmérő higanyszála. Északi fekvésének köszönhetően a növény növekedési 

időszakában igen hosszúak a nappalok, így hosszabb a napi fotoszintézis és ezzel a szőlő érési 

időszaka. A telek hidegek, a hőmérséklet pedig elég hosszú ideig lehet 0°C alatt, sőt, igaz ritkán, akár -

25°C-ra is lecsökkenhet. A régióban található tavak azonban, így vagy úgy, mérsékelhetik a nagy 

hőmérsékleti különbségeket. A legsikeresebb fajták a pinot blanc, a sauvignon blanc, a pinot gris, a 

rizling és a gewürztraminer. A borvidék melegebb, déli részein vörösbor, különösen a pinot noir és a 

bordeaux-i házasítások termelésében is sikereket érnek el. 
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12. DÉL-AMERIKA (CHILE, ARGENTÍNA) 

A bor története Latin Amerikában a spanyol és portugál bevándorlók érkezésével kezdődött, a 15. 

század végén. Minden egyes conquistadorral teli hajóval jött egy pap is, aki egy Bibliát és 

szőlővesszőket hozott magával, hogy tudjon misebort is készíteni. Az első tőkéket a mai Dominikai 

Köztársaság területén telepítették el, még 1493-ban és azt mondhatjuk, hogy ennek az inváziónak 

1823-ban szakadt vége, amikor a kaliforniai Sonomában megépült a Misszió. Képet alkothatunk az 

újvilági bortermelés fontosságáról, ha figyelembe vesszük, hogy a miseborok kivételével mind a 

spanyol, mind pedig a portugál kormány, amerikai gyarmatain megtiltotta a borkészítést, hogy védje a 

hazai termelők érdekeit. Minél messzebb voltak ugyanakkor ezek a gyarmatok az anyaországtól, annál 

nehezebb volt érvényt szerezni ennek a törvénynek és Peru vált az Amerikai kontinens bortermelő 

központjává, és a szőlőterület akkor háromszor haladta meg a mait. A XIX. század kezdetén Dél-

Amerika akkori borászati iparága két tényező miatt indult fejlődésnek: Az első a Spanyol Birodalom 

összeomlása volt, a másik az Európában tapasztalható társadalmi elégedetlenség, aminek 

következtében ezrek vándoroltak ki az Újvilágba. Azok a portugálok, olaszok és spanyolok, akik Dél-

Amerikában telepedtek le, magukkal vitték a napi táplálkozás részének tekintett borivási szokásukat is, 

így új otthonaik körül tőkéket telepítettek, hogy rendelkezésükre álljon ez a bizonyos bor. 

12.1 CHILE 

Chile Dél-Amerika legfontosabb és legnagyobb bor exportőre: a világ 124 országába 66 millió láda 

(egy láda=12 palack) bort szállít, 1,3 milliárd USA dollár értékben (2008. júliusi exportstatisztika). Az 

összes szőlővel beültetett terület mintegy 118.000 hektár (kb. ugyanakkora, mint Bordeaux-ban vagy 

Dél-Afrikában), aminek cca. 75%-a kékszőlő, 25%-a pedig fehér. 

Az exportnövekedés jelentősen felgyorsult, amikor 1989-ben az ország visszatért a demokráciához 

és megindult gazdasági felvirágzása. Az elmúlt 20 esztendőben megkétszereződött a szőlőültetvények 

területe és az export mennyisége, mivel a megbízható chilei borok kedvező fogadtatásra találtak a 

világ piacain, különösen Nagy Britanniában és az USA-ban. 

 

A chilei bor története – eddig - négy, jól elkülönülő szakaszra osztható: 

A spanyol misszionáriusok először 1550-es években hoztak szőlővesszőket magukkal; 
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Az 1840-es és 19850-es években gazdag chilei földbirtokosok „nemes” szőlőfajtákat, cabernet 

sauvignont, merlot-t, sauvignon blanc-t és chardonnay-t kezdtek importálni Európából, ülönösen pedig 

Franciaországból, hogy boraik minőségét javítsák. Valamennyi gyökéralany még a filoxéra vész 

előttről származott. A filoxéra tetű máig nem jelent meg Chilében, így a tőkék nem oltottak általában. 

A XX. század közepén bekövetkezett gazdasági zűrzavar és az agrár földreformok megtizedelték a 

chilei borkereskedelmet. 

Az 1980-as évek vége felé a gazdasági növekedés, a politikai stabilitás és a nagy befektetések ideje 

jött el Chilében és a borkereskedelem gyors fejlődésnek indult. 1978-ban, Miguel Torres volt az első 

külföldi „befektető-úttörö”, és ez azonnal nagyban hozzájárult a borkészítésben rejlő lehetőségek 

felismeréséhez és új termelési eljárások: a rozsdamentes acéltartályok és a csepegtető öntözés 

bevezetéséhez. 2000 óta Chile Latin-Amerika gazdasági nagyhatalmává vált és a vonzó üzleti 

légkörnek köszönhetően jelentős befektetések történtek mind hazai, mind pedig külföldi befektetők 

részéről. A szőlészet nagyfokú fejlődésével és a termőhelyek gondos kiválasztásával párosulva a 

borkereskedelmi befektetések jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Chile határozott pozíciót vívott ki 

magának a világ borászati térképén, mint eltérő stílusú minőségi borok előállítója. 

Azok a földrajzi és éghajlati viszonyok, amivel Chile rendelkezik, jelentős előnyöket biztosít 

számára más bortermelő országokhoz képest. Az ország nagyon hosszú és keskeny: mintegy 4.500 km 

hosszan húzódik az északon található Atacama sivatagtól délen Ptagónai jégmezőiig. Eközben az 

ország átlagosan csak 150 km széles, és a hideg Csendes-óceán, valamint az Andok magas, hófödte 

csúcsai fogják közre. A Csendes-óceán vizét a Humbolt-áramlat hűti jelentős mértékben, amely az 

Antarktisz felől érkezik és követi Chile partvonalát.  

Az országnak a középső harmadában, amely Santiagótól, a fővárostól északra és délre húzódik 

mintegy 1.000 km hosszban, az éghajlati és talajbeli viszonyok csaknem tökéletesek a 

szőlőtermesztéshez. Nem lehet túlbecsülni az Andokból érkező hideg levegőnek, a hegyek 

közelségének, valamint a hűsítő tengeri fuvallatoknak hatásait. Csapadék elsődlegesen csak a téli 

hónapokban esik, viszont az Andokból érkező megolvadt hó kifogyhatatlan forrást jelent az 

ültetvények öntözéséhez. A kedvező körülmények és a filoxéramentesség sok szőlőbetegség 

kialakulását gátolja meg, és csökkenti a peronoszpóra- és a lisztharmat-fertőzés esélyét is. Ez pedig 

lehetőséget biztosít arra, hogy egyre növekvő számú garda folytasson organikus szőlőtermesztést. A 

mérsékelt éghajlat valamint a nappali és az éjszakai hőmérsékletek közötti jelentős eltérés 

következtében az érési időszak hetekkel is hosszabb lehet a megszokottnál, így viszont a szőlő 

egyenletesebben tud érni, nagyobb gyümölcskoncentráció és héjpigmentáció alakul ki, ez utóbbi pedig 

sokszor magasabb antioxidáns szintet jelenthet. 

12.1.1 Szőlőfajták 

A klasszikus „nemes” fajták számítanak ma már meghatározónak a telepítéseknél, bár az őshonos 

país fajta még igen sok helyen megtalálható Chile melegebb vidékein, hogy a még viszonylag 

alulfejlett helyi piac igényeit kielégíthessék. Messze a cabernet sauvignon a leginkább telepített fajta, 

hiszen jól érzi magát Chile legtöbb meleg völgyében, mint pl. Maipo és Colchagua. Borai intenzíven 

gyümölcsösek a bogyós gyümölcsök tiszta ízeivel és lágy tanninnal.Két másik népszerű fajta a merlot 

és a carmenère. Ez utóbbi csak 1994 óta vált ismertté. Ez előtt a fajtát (amit az 1850-es években 

hoztak be Franciaországból, ahol a filoxéravész előtt elterjedt fajta volt) merlot-nak hitték. Ha hagyják 

megfelelően megérni, a carmenère fűszeres és bársonyos textúrájú bort ad, alacsony savval és lágy 

tanninnal, így éppen megfelel a modern borfogyasztó ízlésének. Gyakran használják más bordeaux-i 

fajtákkal történő házasításokhoz is. A chilei vörösborok arzenáljának újabb darabjai között találjuk a 

syrah-t (néha shirazként), a pinot noirt, a cabernet franc-t és a malbec-et, de találunk valamennyi 

carignant (gyakran öreg tőkék öntözés nélkül termesztett gyümölcséből: „dry grown”), petit verdot-t 

és mourvèdre-t is. 

A sauvignon blanc és a chardonnay vezeti a fehérszőlők listáját. A sauvignon blanc stílusa 

jelentősen változott az elmúlt években, a minőség nagyságrendekkel javult, ami nagyobb eladásokhoz 

és világszerte elismerésekhez vezetett. Jobb klónok kerültek behozatalra. A gyatrább sauvignonasse 

változat gyorsan tűnik el az ültetvényekről, viszont egyre nagyobb termőhelyeket vonnak termelésbe 

Chile hűvösebb régióiban, különösen Casablancában és SanAntonio/Leyda Valley-ben, ahol a hűsítő 

óceáni hatás érvényesül. A chardonnay is követi a divatot: „hűvösebb területekre” és speciális 
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mezoklímájú területekre költözik. Casablanca és a Chile északi részén található Limarí tűnik ma 

legalkalmasabbnak. És egyre több chilei borász is követi a trendet, és sokkal kevesebb hordós érlelést 

kapnak a borok, ha kapnak egyáltalán. Ennek célja, hogy a chilei chardonnay inkább a fajtára jellemző 

trópusi gyümölcsök jegyeit tükrözze, ropogós savakkal és ásványossággal. A muscat of Alexandria, 

azaz az alexandriai muskotály nagy területen telepített fajta Chile északi régióiban, de főleg a helyi 

szőlőpárlat, brandy, a pisco előállítására használják, valamint alkotórésze a pisco sournak, a Chilében 

mindenütt fellelhető finom aperitifnek is. A viognier, a rizling és a gewürztraminer még azok a 

fehérszőlő fajták amelyek említést érdemelnek, mert egyes innovatív borászok köreiben egyre 

népszerűbbek. 

12.1.2 RÉGIÓK ÉS ÉGHAJLAT 

A chilei hivatalos DO (denominación de origén) besorolási rendszert 1994-ben alakították ki és a 

szabályozás régiókat (borvidékeket), alrégiókat (borvidéki körzeteket), zónákat és kerületeket (area) 

alakít ki. A főbb alrégók az Andok felől az óceán irányába keresztirányba futó völgyekről, illetve 

folyókról kapták nevüket. 

Elqui Valley – sivatagos vidék az Atacama sivatagtól délre, de az óceánpart felől hűvös levegő és 

köd áramlik a völgybe. Néhány ültetvény több mint 2000 méterre van a tenger szintje felett. A jó 

minőségű, tiszta levegő jellemzi Elquit. Korábban csak a piscóhoz termesztettek szőlőt, de ma egyre 

több sauvignon blanc, carmenère és syrah ültetvényt is találunk. 

Limarí Valley – Elquihez hasonlóan sivatagos klímája van, jellegzetesség a talaj észrevehető 

kalcium tartalma, amit különösen a chardonnay kedvel és itt itt ásványos karakterű, kifejezetten 

gyümölcsös borokat ad. Az utóbbi években jelentősen növekedett a syrah-val és a sauvignon blanc-nal 

beültetett területek aránya is. 

Choapa Valley – viszonlag új és még kihasználatlan terület, amelynek sziklás talaja jelentős 

lehetőségeket nyújt sírah és cabernet telepítéshez. E borok szép savakkal és alacsony pH-val 

rendelkeznek. 

Aconcagua Valley – a közelben található és a nyugati félteke legmagasabb (7000 m) hegycsúcsáról 

kapta nevét. A völgy keleti felének tökéletes klimatikus- és talajviszonyai miatt a termőhely ideális a 

kékszőlők számára. Itt telepítették Chile első syrah ültetvényét 1994-ben. A közelmúltban telepített 

ültetvények a tengerhez közebb fekvő, hűvösebb területeken találhatók, s itt különösen a fehér fajták 

előtt állnak majd nagy lehetőségek. 

Casablanca Valley – a fehér szőlőfajtáknak ideális területek utáni kutatás fedezte fel Casablancát az 

1980-as években. Mivel közel van a tengerparthoz (Valparaiso közelében, attól délre) és csupán egy 

órai autóútra Santiagótól, Casablanca Chile egyik legismertebb és legfigyelemreméltóbb bortermelő 

vidéke, különösen az készített sauvignon blanc, chardonnay népszerű, újabban pedig a pinot noir. 

Bizonyos években a fagy azonban gondokat okozhat. 

San Antonio Valley (ide tartozik a Leyda zóna is) – az óceánhoz legközelebb eső egyik új 

termőhely. A víz csak szűkösen áll rendelkezésre és terméshozamok alacsonyak. Viszont a hűsítő 

reggeli ködök és a fiatal tőkék területeinek lejtőszöge nagy reményekre jogosít, különösen a sauvignon 

blanc, a pinot noir és a rizling esetében. Sok csúcstermelő követte ide az úttörőket új termőhelyek 

reményében. 

Maipo Valley – a fővárost, Santiagót körül ölelő völgy, Maipo a chilei bortermelés szellemi 

otthona. Az első ültetvényeket az 1550-es években telepítették itt. Leginkább kitűnő cabernet 

sauvignonjáról ismert, a legjobb borok egy részét az Andok lábainál fekvő alto Maipo régióban 

termelik. 

Rapel Valley – ez a terület két további különálló völgyet, a Cachapoal és a Colchagua Valley-t 

foglal magába. Mindkettő meleg, gyümölcsös, elsősorban carmenère-ből és merlot-ból készült 

vörösboráról ismert. Itt, Cachapoal keleti részében is találhatunk néhány – az Andok által befolyásolt - 

kitűnő termőhelyet. A Colchagua Valley-ben, Santa Cruz városa környékén található a borászatok 

jelentős része és ez egyben virágzó bortúra útvonal is. Colchaguában található néhány nagy jövő előtt 

álló körzet, mint pl. Aplata, Lolol és Marhigüe. 

Curicó Valley – az ültetvények többségét a pán-amerikai autópálya körül, a régió keleti felében, az 

Andok hófödte hegyeinek közelében találjuk. A cabernet sauvignon mellett a sauvignon blanc-t is 

nagy területeken telepítették; innen származik a chilei olcsóbb borok zöme. 
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Maule Valley – Talca városa körül található Maule, Chile legnagyobb bortermelő régiója, ahol az 

ország néhány legrégebbre visszatekintő borát is készítik. Gyakran a chilei bortermelés 

nagygazdaságának is nevezik, ugyanakkor, a közelmúltban itt lényegesen javult a szőlőtermesztés 

minősége, jobb klónokat telepítettek, alacsonyabb terméshozam és új terroirokat fedeztek föl, 

különösen a part menti és a nyugati körzetekben. Az egyik ilyen terület az Empedrado, amit a Torres 

család fedezett fel, és Priorathoz tartják hasonlatosnak. 

Itata Valley – a régió jó rész még ma is divatjamúlt fajtákkal, mint a país van betelepítve, és a hazai 

fogyasztásra szánt tömegborokat készítik itt, bár jobb minőségű borok készítését célzó, újító 

kezdeményezések vannak folyamatban. 

Bio Bio és Malleco – ez a terület 6-700 kilométerre Délre található Santiagótól, és hűvösebb van, 

több csapadék és erős szelek, ezek pedig kihívások elé állítják a bortermelőket. Ennek ellenére, 

különösen Bio Bio a modern stílusú, ropogós, gyümölcsök pinot noirok és élénk, igen-igen ásványos 

rizlingek és chardonnay-k izgalmas termőhelyének bizonyul. 

12.1.3 A címke 

A címkéken sokszor megtalálhatók a „reserva” és a „gran reserva” kifejezések, és a jobb minőséget 

vagy a hosszabb tölgyfahordós érlelést jelölik. Ugyanakkor, mivel ezek a kifejezések nem hivatalosak 

a chilei szabályozás szerint, egyre több borászat hagyja el használatukat. A DO státuszú borok szigorú 

ellenőrzésen esnek át, és Chile élharcosa volt kereskedelmi megállapodások megkötésének külföldi 

országokkal, különösen az EU-val. Egyre növekvő számú borászat kapja meg az „organikus borászat” 

igazolást, sőt többen biodinamikus szőlőtermelést folytatnak. És ez a trend folytatódik, mivel a chilei 

termelők egyedülállóan kedvező körülmények között tudnak dolgozni, ami kereskedelmi szempontból 

is lehetővé teszi a bio bortermelést. 

(Megjegyzés: a Wines of Chile honlap, amely a helyiek által összeállított friss és látványos 

információk gyűjteménye, az alábbi érthető és látványos csoportosítást közli. A DO mindig a 

borvidék, azaz a régió nevét viseli. A honlapon az összes név kiejtése is megtalálható. 

Region: Coquimbo 

   Sub-Region: Elqui 

   Sub-Region: Limarí 

   Sub-Region: Choapa 

 Region: Aconcagua 

   Sub-Region: Aconcagua 

   Sub-Region: Casablanca 

   Sub-Region: San Antonio 

      Zones: Leyda, Lo Abarca 

 Region: Central Valley 

   Sub-Region: Maipo 

   Sub-Region: Rapel 

      Zone: Cachapoal 

      Zone: Colchagua 

   Sub-Region: Curicó 

   Sub-Region: Maule 

 Region: Southern Regions 

   Sub-Region: Itata 

   Sub-Region: Bío Bío 

   Sub-Region: Malleco 

 

A honlap címe: http://www.winesofchile.org/the-wines/wine-regions/ 

 

 

http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/elqui-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/limari-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/aconcagua-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/aconcagua-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/casablanca-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/leyda-san-antonio-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/leyda-san-antonio-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/maipo-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/cachapoal-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/colchagua-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/curico-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/maule-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/itata-valley/
http://www.winesofchile.org/wp/the-wines/wine-regions/malleco-valley/
http://www.winesofchile.org/the-wines/wine-regions/


 120 

 

12.2 ARGENTÍNA 

Argentínában a borkészítés mintegy 450 éves történetre tekinthet vissza, de a modern bortermelés a 

XIX. század második felének tömeges európai bevándorlók tömegeiben gyökerezik. Argentína sok 

olasznak, spanyolnak (főleg baszkoknak és katalánoknak) és svájcinak lett új lakóhelye, akik, az 

Andok lábainak szélvédett helyein, különösen Mendoza és San Juan városai köré szőlőültetvényeket 

teleptettek. Kezdetben a fogyasztás inkább csak helyi volt, de a Buenos Aires al Pacifico vasút 

megnyitásával, mely Mendozába is elért 1885-ben (egy évvel később pedig San Juanba is), kitárultak 

Buenos Aires és a világ más, sokkal nagyobb piacai is. A csúcson, 1977-ben, az ország több mint 

350 000 hektár ültetvénnyel rendelkezett, az adatok mára 225.000 hektárt mutatnak. Ehhez hasonlóan, 

az éves fejenkénti borfogyasztás kevesebb mint a felére esett vissza az 1970-es 91,75 literről. Amíg a 

gazdasági nyitás 1990-ben nem következett be, nem volt forrás, hogy befektetések történjenek a 

borászatokba vagy a szőlőültetvényekbe. Az óta azonban jelentős összeget pumpált a szektorba – 

többek között - francia, olasz, chilei, USA-beli és spanyol befektetők kisebb csoportja. 2001-ben a 

peso összeomlása az eladások visszaesését is magával hozta, ugyanakkor tekintélyes ösztönzést is 

jelentett külföldi befektetők részére. 

Az ültetvények a legtöbb helyen az Andokhoz közeli területeken fekszenek, öntözött oázisokban, 

amelyek öntözés nélkül sivatagok lennének. Ezek a zöld szigetek több mint 1500 kilométeren 

áthúzódnak az északi Salta tartománytól a déli irányba, a Patagónia északi határánál lévő Ríó Negróig 

és Neuquenig. 

12.2.1 KLÍMA IDŐJÁRÁS ÉS SZŐLÉSZET 

A Ríó Negro és Neuquen ültetvényeinek kivételével a termőhelyek többsége legalább 600 méterrel, 

de inkább többel található a tengerszintje felett, sőt Saltában, Cafayate városához közel, sokszor akár 

2000 méterig vagy még magasabbra is felkúsznak. Így, az egyenlítőhöz közel is szőlőtermesztésre 

alkalmas termőhelyeket találhatunk. Eredetileg, a forróság miatt az ültetvényeket a parral vagyis 

pergola támrendszer mellett telepítették. Így a gyümölcszóna magasabbra került föld által 

visszasugárzott perzselő hőtől. A minőséget szem-előtt tartó új ültetvényeken már a kevesebb 

hozamhoz kialakított kordonos támrendszert alkalmazzák. 
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Az Andok útját állja az esőfelhőknek („esőárnyák” keletkezik) emiatt különösen kevés a csapadék, 

de víz rendelkezésre áll a hegyekből lecsorgó folyókból vagy földalatti, víztartó kőzetrétegekből. Igen 

elterjedt az árasztásos öntözés, és ezt alkalmazzák az ültetvények 75%-án. Ahol a csepegtetéses 

öntözéshez folyamodtak, ott megnőtt a fonalférgek felbukkanása és a tőkéket oltani kellett. (Bár a 

filoxéra jelen van, mégsem okoz komoly problémát). 

A tavaszi fagyok alkalmanként gondot okozhatnak, de nyári jégverés rendszeres veszélyforrás. 

Kiszámolták hogy egy átlagos évben ez a termés akár 10%-át is elviheti, bár védőhálók felszerelése 

amegelőző védelemnek egyre népszerűbb módszere. A kockázatkezelés hagyományos módja, 

miszerint több különböző területen kell ültetvénnyel rendelkezni, mindig is elterjedt lesz, hiszen ez 

nagy lehetőségeket biztosít házasítások készítéséhez is. A száraz éghajlat miatt nemigen kell tartani a 

rothadástól vagy a lisztharmattól, így Argentína jelentős organikusbor-termelő ország. 

12.2.2 BORKÉSZÍTÉS 

A magas terméshozamú ültetvények, az olcsó munkaerő és a száraz, napos éghajlati viszonyok 

kombinációja lehetővé teszi, hogy egészséges, teljesen érett gyümölcsöt lehessen szüretelni nagy 

mennyiségben és olcsón. Sok modern borászat a legmodernebb berendezésekbe fektetett be, így 

lehetővé vált a rozsdamentes acél tartályokban történő, ellenőrzött hőmérsékleten zajló erjesztés. Egy 

maroknyi birtokot leszámítva, a csúcsminőségű borok készítéséhez barrique tölgyfa hordót 

használnak, persze még ma is találkozhatunk dívatja múlt módon készült borokkal, amelyek a 

palackozás előtt hosszú ideig tartó, nagy tölgyfahordós-érlelésen esnek át. 

12.2.3 SZŐLŐFAJTÁK 

Marketing célból Argentína két különlegességet favorizál különösen: a malbecbőlkészült 

vörösborok testesek, szedres aromákkal. A torrontéspedig telt, száraz fehérborokat ad, muskotályos 

aromákkal. Ezenen kívül létezik még sok egyéb fajta is, amit az emigránsok hoztak be, ilyen pl. a 

bonarda, a barbera és a sangiovese Olaszországból, a tempranillo pedig Spanyolországból. Ezek a 

fajták önállóan és házasítva is nagyszerű borokat adnak. Nagy területeken telepítették a cabernet 
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sauvignont,amerlot-tés asyrah-t vörösborok, a chardonnay-t,és egyre inkább a viognier-t pedig a 

fehérborok készítéséhez.  

A hagyományos, alacsony minőséget adó, és főleg a helyi asztali borokat adó fajták, mint a criolla 

és a cereza ültetvényei jelentősen megcsappantak az utóbbi évtizedben, és mára már csak a szőlővel 

beültetett terület 15%-át teszik ki. Mivel e fajták jelentősége leáldozott, egy sor nemzetközi fajtával 

helyettesítették őket. 

12.2.4 RÉGIÓK 

Mendoza tartomány uralja az argentin bortermelést, az ország borainak 75%-a származik innen. 

Az ültetvények 160.000 hektárt tesznek ki s ezzel bizonyíthatóan a világ legnagyobb bortermelő 

vidéke. Ami Mendozát (és a legtöbbb argentin ültétvényt) egyedivé teszi, az az elhelyezkedése. Az 

ültetvények igazi sivatagos körülmények között találhatók. Az esőtől nyugat felől az Andok hatalmas 

hegyei, kelet felől pedig az irgalmatlan kiterjedésű argentin pampák fosztják meg. Két dolog van, ami 

miatt ezek a területek életben tudnak maradni és képesek jó minőségű szőlőt termelni: először is, a 

hegyekben elolvadó hó elegendő vizet biztosít, másodszor, igen magasan vagyunk a tenger szintje 

felett. Mindkét tényező fontos, de a tengerszint feletti magasság számít meghatározónak az argentin 

borok szempontjából: mérséklő hatással van a hőmérsékletre, illetve itt a napsütés intenzitása 

lényegesen magasabb. 

Ez a borvidék több alrégióra oszlik. Mendoza területe olyan nagy, változatos és komplex, hogy 

mellette Bordeaux eltörpül. 

Mendozától kétórás autóútra van San Juan, amely az ország második legjelentősebb borvidéke, 

amely a termelés 15%-át adja. A területet három, keresztirányba futó völgy alkozja: a Pedernal, a 

Tulum és a Zonda. Itt forróbb és aszályosabb viszonyokkal találkozhatunk mint Mendozában, tehát 

nem meglepő, hogy a shiraz különösen jól érzi itt magát. További népszerű fajták a malbec, a cabernet 

sauvignon és a tannat. A fehérek közül a viognier lelt itt tökéletes otthonra, de ha a szőlészetekben és a 

borászatokban kellően odafigyelnek, akkor megfelelő mennyiségben tudnak pinot grigio, chardonnay, 

sőt sauvignon blanc bort is készíteni. 

Argentína legészakibb tartománya Salta, ahol a világ legmagasabban telepített bortermelő 

ültetvényeit találhatjuk, a termőhelyek 1.700 és 3.000 méter között vannak a tenger szintje felett. Ilyen 

körülmények között a borok intenzív színűek és igen aromásak lesznek, miközben a szőlőben 

megmarad a természetes savszint is. Argentína évjegye, a torrontés fajta itt érzi legjobban magát. A 

zamatos muskotály/fűszeres tramini illathoz élénk mangó, lime és őszibarack aromák csatlakoznak. 

Igen jó helye van itt a malbec-nek, a cabernet sauvignonnak, a tannat-nak, a sauvignon blanc-nak és a 

chardonnay-nak is. 

Mendozától hétórányi autókázásra Észak-Patagónia két tartománya, a Río Negro és a Neuquen is 

jelentős bortermelő vidékek. Az utóbbi igazában egy XXI. Századi borvidék. Itt 1998-ban telepítették 

az első tőkéket, és kereskedelmi céllal 2003-ban palackoztak először. Ugyanakkor, a río negrói 

bortermelés százéves múlttal büszkélkedhet és különösen értékesek az öreg tőkékről származó borok. 

Mindkét borvidék sztárjai a pinot noir és a malbec, különösen Neuquené, ahol valóban kitűnő 

minőségű pezsgőt is készítenek.  

12.2.5 PEZSGŐK ÉS HABZÓBOROK 

Nem meglepő, hogy a pezsgő és a néphagyomány kéz a kézben kell hogy járjon, és ez már a 

pezsgő megjelenésekor kezdődött. A legenda hajlamos elhitetni velünk, hogy a pezsgő champagne-i 

bor Dom Pérignon találmánya, aki egy pincemesterré avanzsált szerzetes volt Hautvillers-ben, 1668-

ban. Ugyanakkor, dr. Christopher Merret már hat évvel azelőtt leírta a módszert, hogyan is adtak az 

angol kádárok cukrot a borhoz, hogy az pezsegjen. Az 1660-as évek közepén már nagy igény 

mutatkozott Londonban a „élénkítő- és habzóborok” iránt. Ugyanebben az időben a menekült Marquis 

de Saint Evremont népszerűsíteni kezdte Champagne csendes borait az Udvarban. A divat azt diktálta, 

hogy a pezsgő értékesítéséhez szükséges két dolognak, azaz a megfelelően erős üvegpalacknak és a 

dugónak „találkozniuk” kell, és e két dolog csak Londonban állt rendelkezésre. Ezek a holmik még v 

agy további 25 évig nem jutottak el Franciaországba. Mivel a buborékokat egy teljesen külön 

eljárással lehet a borban előidézni, majdnem minden borból lehet habzóbort készíteni. És valóban, a 
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XIX. században nem volt ritka az olyan termék, mint a Clos de Vougeot Mousseux és a habzó 

Sauternes. 

Manapság három alapvető módszerrel kerülhet a buborék a borba: másodlagos erjesztés a 

palackban, másodlagos erjesztés tankban vagy szénsavtelítéssel (carbonation). 

12.2.6 PALACKOS ERJESZTÉS 

A hagyományos módszer 

Ez az eredeti champagne-nak és a világ legjobb – különböző nevekkel illetett - habzóborainak 

klasszikus előállítási módszere. Így készül tehát a francia és luxemburgi Crémant, a spanyol Cava, a 

dél-afrikai Cap Classique és a „méthode traditionelle”). Az eredeti megnevezés méthode champenoise 

(vagyis, champagne-i módszer) volt, de az EU 1994-ben betiltotta, mondván, ez a megjelölés 

megtévesztő jellegű. 

A borászok célja az elsődleges erjesztéskor egy „csendes” bor létrehozása, melynek savai 

ropogósak vagy magasak, alkoholtartalma viszont mérsékelt. Néhány termelő valamennyi alapbort, de 

néha az egész mennyiséget öreg hordókban erjeszti, bár a hőmérséklet-szabályozott, rozsdamentes 

acéltartályok használata elterjedtebb. Néhány borban végbemehet a biológiai almasav bontás, míg más 

borok esetében ezt megakadályozzák. Ezek a döntések a termelő által létrehozni kívánt bor stílusától 

függenek. 

Ezután következik a házasítás művészetének gyakorlása (franciául assemblage –ászamblázs-, 

angolul blending). A termelő szemszögéből fontos egy nem évjáratos bor esetén, hogy a 

meghatározott stílushoz szükséges minőségű bor évről évre, következetesen, azonos minőségben 

legyen előállítható. A házasítást végző személynek egy sor, különböző szőlőfajtákból, különböző 

termőhelyeken, sőt akár különböző években készített bor áll rendelkezésére. Ahhoz, hogy 

folyamatosan egyenletes minőséget lehessen fenntartani, és hasznosítani lehessen az érlelt borokra 

jellemző mély ízeket, minden esztendőben a termés egy részét nagyban tárolják mint tartalékot a 

jövőben készülő házasításokhoz. Sok, az Újvilágban készült habzóbornál láthatunk évjárat-

megjelölést, de kis mennyiségben még ezekhez is használható hivatalosan tartalékbor. Ugyanakkor, a 

tartalékborok tárolása költséges mulatság, így azokban a régiókban, ahol évről-évre megbízható a 

szüret, ennek alkalmazása felesleges, így ritkán is találkozhatunk vele. Ha egy eredeti francia pezsgős 

palackon fel van tüntetve az évjárat, akkor az alapbor 100%-nak abból az évből kell származnia. Ha 

elhisszük, hogy a nagyobb champagne-i vállalkozások csak egyetlen évjáratból több mint 100 

különféle borral is rendelkezhetnek, nem nehéz azt is belátnunk, hogy az ezekből keverhető változatok 

száma csillagászati. A laboratóriumi analízis adhat ugyan némi támpontot, de a házasításnak végül is 

kóstolás útján kell létrejönnie. Így elengedhetetlen, hogy minden cégnek legyen egy tapasztalt vezető 

szakembere az „assemblage” elvégzéséhez, hiszen éppen a házasítás, azaz a cuvée minősége az, amin 

egy cég hírneve áll vagy bukik. 

A rozéborok esetében, Champagne kivételével, minden termelő a saignée („érvágás”) módszerrel 

készíti az alapbort, és a mustot a héjon történő igen rövid áztatást követően fejtik le. Sok champagne-i 

termelő azonban a vörös- és a fehér alapborok házasításával hozza létre a rozét. És ez engedélyezett a 

folyamat bármely szakaszában, egészen a liqueur de tirage hozzáadásáig (erről majd lentebb lesz szó). 

A rozé champagne az egyetlen minőségi rozébor az EU területén, ami ilyen módszerrel készülhet. 

A habzóborok címkéjén felfedezhetünk még néhány szakkifejezést, pl. a „Blanc de Blancs” ( 

„fehérből fehér”), egy olyan bort jelöl, ami kizárólag fehér szőlőből készül. Champagne területén ez 

csak chardonnay lehet, a bor stílusa pedig általában nagyon friss, ropogós és könnyű, aromáiban az 

alma és a citrusok a meghatározóak. A Blanc de Noirs („feketéből fehér”) borral is találkozhatunk. Ez 

arra utal, hogy a fehérbort csak kékszőlőből állították elő, bár az Egyesült Államokban jelezheti azt is, 

hogy enyhe rózsaszínes árnyalatot fedezhetünk fel a borban. Azok az eredeti francia pezsgők és más 

habzóborok, amelyek csak pinot noirból vagy pinot meunier-ből készültek, általában sokkal 

testesebbek, gazdag gyümölcsösséggel és hosszú lecsengéssel. A crémant kifejezés korábban olyan 

borokra vonatkozott, amelyekben a palackban lévő túlnyomás kicsit alacsonyabb volt, mint az igazi 

pezsgőknél, így a keletkező hab kicsit „krémesebb” volt. Ezt a nevet 1994-óta nem használhatják a 

Champagne-ban készülő borokra, mert ekkor megegyezés született: a champagne-iak ezt a 
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szakkifejezést meghagyják Franciaország és Luxemburg egyes más habzóborai részére, viszont azok 

készítői kénytelenek voltak búcsút mondani a „méthode champenoise” kifejezésnek címkéiken.  

Palackozás előtt kis adag liqueur de tirage-t adnak a borhoz. Ez egy borból, cukorból (úgy hírlik, 

hogy 24 gr/l cukor kell 6 bar nyomás eléréséhez), élesztő tápanyagból és derítő anyagból álló „koktél”. 

Ez az, amitől a másodlagos erjedés beindul a palackban és létrejönnek a buborékok. A palackot 

ezután egy ideiglenes dugóval lezárják. Ez általában koronazár, amibe néha műanyag kupakot 

helyeznek el, hogy abba gyűlhessenek össze az elhalt élesztősejtek. A palackokat ezután vízszintesen 

lefektetik és pihentetik a termelő pincéjében. A pincének a hőmérséklete a másik olyan tényező, ami 

meghatározó lehet a bor végső minősége szempontjából. Alacsonyabb hőmérsékleten a másodlagos 

erjedés és az azt követő élesztő-autolízis lelassul, de komplexebb aromák alakulhatnak ki. Amikor az 

élesztők a cukorral reakcióba lépnek, aminek következménye a másodlagos erjedés, három dolog 

keletkezik: alkohol, szén-dioxid és üledék a palack oldalfalán, mikor teljesítve első feladatukat az 

élesztők elhalnak. A bor lassú erjedése során a keletkező gáz képtelen kiszabadulni a palackból, így 

lassan feloldódik a borban.  

A palackos érlelődés során az elhalt élesztő sejtek végül lebomlanak és enzimeik interakcióba 

lépnek a borral. Ezt a folyamatot nevezzük élesztő-autolízisnek (önemésztés), ami alapvető része a 

tradicionális és a transzfer módszerrel előállított habzóborok készítésének. Olyan alkotóelemek 

kerülnek így a borba, amelyek által az élesztő, kenyér, keksz vagy pörkölési aromákkal (az ilyen 

módszerrel előállított habzóborok tipikus jegyeivel) gazdagodik. Az autolízis átlagosan 4-5 év alatt 

megy végbe, de ismeretesek olyan esetek is, amikor ez 10 év volt. Az idő, amit a bor a seprőn tölt, 

sokban hozzájárul végső minőségéhez. A nem évjáratos eredeti francia pezsgők esetében ez minimum 

15 hónap, évjáratosoknál legalább 3 év. Egyéb minőségi habzóborok esetében (pl. cava és az 

Újvilágból származók borok) 9 hónap a megkívánt idő. Ezeket az alsó időhatárokat rendre túllépik. 

A következő két lépés célja a palackos erjesztésű pezsgőknél palackban lerakódott üledék 

eltávolításának megkkönnyítése. Ebben a fázisban a palackok tároló rekeszekben vannak elhelyezve, 

vízszintesen (sur latte -szűrlátt), az üledék pedig az üveg falán van. A rázás (remuage-römüázs, 

angolul: riddling) során ez a lerakódás az üveg nyakába tolul, a dugóhoz. Ezt követi a seprőtelenítés, 

azaz a degorzsálás (dégorgement – dégorzsöman, angolul: disgorgement) vagyis a lerakodás 

eltávolítása. 

A rázás egy bizonyos időszak, amikor is időről-időre változtatják a palack pozícióját a 

vízszintestől a függőleges felé haladva. Ennek eredményeképpen az üledék lassan a palack oldaláról a 

palack nyakába csúszik, onnan pedig a dugó műanyag tartályába. A hagyományos módszert a XIX. 

század elején fejlesztette ki özvegy vagyis „Veuve” Clicquot személyesen, illetve a pincemestere (chef 

de cave), Antoine Müller. Az üveg nyakát egy állványon (pupitre - püpitr) lévő, bizonyos szöget 

bezáró lyukba helyezik. Ez két, összecsukható lemezből áll. Mindkét oldalon általában 60 palackot 

lehet elhelyezni. A lyukak 45 fokos szögben vannak, így a palackok a vízszintestől a függőlegesig 

bármilyen szögben rögzíthetők. A palack vízszintesen kezdi, majd minden nap enyhén megrázzák és 

elfordítják, így egyre közelebb kerül a vertikális pozícióhoz. A munkát kézzel végzik. Egy gyakorlott 

remueur (römüőr) napi 30.000 palackot is megmozgat. A szilárdabb élesztő darabkák fokozatosan a 

nyak felé mozdulnak, maguk előtt tolva a könnyebbeket. Végül a palackokat az állványról rekeszbe 

helyezik, függőleges állapotban, koronazárral lefelé. Ez egy nagyon munkaigényes 

és igen költséges procedúra. Ezért az évek során számos gépesített vagy félig-

gépesített rendszert fejlesztettek ki, hogy ezt a munkát tömegesen lehessen 

végezni. Ezzel nem csak munkáerőt takarítanak meg, de időt is nyernek. Talán a 

leghatékonyabb eszköz a gyropalette (zsiropálett). Ez egy hidraulikus karokon 

nyugvó rácsos szerkezet, amelyben 504 palackot lehet elhelyezni  Ezeknek egész 

sorát irányíthatják számítógéppel, beállíthatják a forgatást, a döntés szögét, így 

szimulálható a remuage folyamata. Most már a legtöbb termelő ezt használja, bár 

egy-két pupitre-et megtartottak a látogatók kedvéért és a különleges méretű vagy 

nagyságú palackok miatt. 

Bármelyik módszert is használják, a palackokat a folyamatot követően gyakran még egy ideig a 

fejükön állva tárolják. Ezt sur pointe-nek (szür poent- fejtetőn) nevezik. Mivel így már csak kicsi az 

érintkezési felület, és egyébként is vége az autolízisnek, a palackban lévő seprő már nem járul hozzá a 

bor ízeinek fejlődéséhez. Valójában a bor ilyenkor egyfajta „tetszhalál” állapotában leledzik, bár, hogy 

seprő jelenléte évekig vagy akár évtizedekig is képes a bort frissen tartani. Minél több időt tölt 
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azonban a bor a seprőn, annál hamarabb öregszik majd a degorzsálás után. Így hát meg kell találni azt 

az egyensúlyt, ami ideális lehet a seprőn töltött idő szempontjából. Bizonyos évjáratos eredeti francia 

pezsgőkön feltüntetik, hogy: dégorgement tardive(dégorzsman tárdív) vagy R.D.(récemment dégorgé- 

részámman dégorzsé). Ezek idős borok, amelyeket éppen csak a szállítás előtt degorzsáltak, hogy 

megőrízzék frissességüket. 

Mivel az üledék a korona dugó belsejében van, amikor a palackot kinyitják, a nyomás hatására ez 

kirepül. Annak érdekében, hogy a seprőtelenítés, a dégorgement folyamata kevéssé legyen zűrös, a 

palack nyakát lefagyasztják sóoldat segítségével. Amikor a palackokat ezt követően talpra állítják, és 

egy futószalagra helyezik, a jég az üledéket a helyén tartja, így a bor tiszta marad. A koronazárat ezt 

követően eltávolítják, a jégdugó pedig a nyomás hatására kiröpül az üledékkel meg a műanyag tokkal 

együtt. Innen már az egész folyamat –vagyis a végső dugó behelyezése - automatizálva van és nagyon 

gyorsan történik, hogy elkerüljék a nyomásvesztést és az oxidálódás lehetőségét. 

Elkerülhetetlen, hogy az üledék eltávolítása (dégorgement) során ne menjen veszendőbe egy kis 

mennyiségű bor is. Ezért a palackot teljesen utántöltik a megfelelő szintig és bor valamint nádcukor 

keverékéből álló liqueur d’expdition (likőr dekszpédiszjon - expedíciós likőr) adnak hozzá. A 

hozzáadott cukor mennyiség a bor végső megkívánt édességi fokától függ. A tradicionális módszernek 

ezt a részét nevezik ízesítésnek, azaz dosage-nak (dozázs). Az egyes termelői stílusok szempontjából 

fontos tényező a bor édességének, bár manapság egyre inkább szárazságának kérdése. A pezsgőházak 

stílusának ezt az elemét a dosage összetétele határozza meg és ez cégről-cégre változó. A legtöbb 

habzóbor természetesen nagyon száraz. Ennek ellenére, mint ahogy bármilyen más borban is, akár a 

legszárazabban is, van némi erjedetlen, vagy maradék cukor. Az alábbi lista a végső bor teljes 

cukortartalmáról ad tájékoztatást, nem a dosage során hozzáadott mennyiségről. Ezeket a 

szakifejezéseket használják szerte a világon a habzóborok édességének vagy szárazságának jelölésére. 

Brut Nature/Brut Zero/Ultra Brut = csontszáraz 0-2 g/l 

Extra Brut = nagyon száraz 0-6 g/l 

Brut - nagyon száraztól szárazig 0-15 g/l 

Extra-Sec/Extra-Dry = „off dry”-tól félszárazig 12-20 g/l 

Sec/Dry/Secco/Seco/Trocken = félszáraz 17-35 g/l 

Demi-Sec/Riche/Halbtrocken/Semi-Dulce/Abbocato = édes 33-55 g/l 

Doux/Sweet/Dolce/Doce/Dulce = mézédes 50+ g/l 

 

Észrevehető, hogy a kategóriák – a cukortartalom szempontjából - sokszor fedik egymást, így aztán 

a termelőknek, (vagy inkább a marketingeseknek) megvan a lehetőségük, hogy bizonyos 

rugalmassággal írják le termékükek. Például, ami az egyik termelőnek Brut, az a másiknak Extra-Sec. 

Ahhoz, hogy a zár tökéletes legyen, a habzóborok dugóját jelentős mértékben össze kell préselni, 

mielőtt az a palack nyakába kerülne. Eredeti formájában ez egy henger, amely azonban háromszor 

vastagabb az üveg nyakánál. Az ismert gombaformát a dugózás után nyeri el. Bármekkora is a dugó 

összepréselésének mértéke, még egy drót védőkosár is kerül az üveg nyakára a teljes biztonság 

érdekében. A dugót két részből állítják össze; ez bizonyult legmegfelelőbbnek a palack zárásához. Az 

a vége, amelyik érintkezésbe kerül a borral, két vagy három vízszintes, egész parafából kivágott 

szeletből áll. A dugó felső része parafakeverékből készül. A minőségorientált termelők aztán további 

néhány hónapig érlelik a bort, hogy az expedíciós likőr beépüljön a borba és a bor „kiheverje” az 

agresszív degorzsálási folyamatot. 

Végül, mielőtt elhagyná a pincét, a palackot „fel kell öltöztetni”. Azért takarja hosszan fólia a 

legtöbb habzóboros palack nyakát, mert régebben a palackot nem töltötték fel teljesen a degorzsálás 

után, s így zárták el a szem elől a bor és a dugó közötti hézagot. 

Az már ízlés kérdése, hogy mennyit érlelik még a bort palackban. A legjobb minőségű tradicionális 

módszerrel készült habzóborok természetesen fejlődhetnek a palackban: a buborékok krémesebbé 

válhatnak és veszítenek „agresszivitásukból”, az expedíciós likőrben levő cukor hatására pedig mézes 

és pörkölési jegyekkel gazdagszik a bor. Az autólízisből visszamaradt összetevők pedig kenyér-szerű, 

kekszes, pirítóskenyérre emlékeztető aromákat hoznak létre. A gyümölcsösség pedig még ezek mellett 

is továbbfejlődhet, néha ízek elképesztően komplex összjátékát hozva. 
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A transzfer módszer 

Ez az eljárás megpróbálja kihasználni a palackban történő másodlagos erjedés előnyeit, azok nélkül 

a költséges és bonyolult üledék-eltávolítási folyamatok nélkül, amelyek a teljesen hagyományos 

módszernél kötelezők. A „rázás” (remuage, riddling) fázisig a két módszer meggyezik. Tehát, ennél a 

módszernél is az élesztő-autolízis a palackos érlelés során megy végbe, már ha elegendő időt tölt a bor 

a palackban…Ennél a módszernél viszont a palack teljes tartalmát „degorzsálják” egy széndioxidos 

ellennyomás alatt levő tankba (tartályba), majd nagyban leszűrik, és végül, teljesen új üvegekbe 

újrapalackozzák. 

Így jó minőségű habzóbort kaphatunk a hagyományos módszerrel készítettnél olcsóbb áron. Nagy 

tételeket könnyebben lehet így tesztelni, jobban biztosítható az egyenletes minőséget. Ténynek 

tekinthető ugyanakkor, hogy ez – különösen kézi- vagy fél-automata eljárásoknál –hatással van  a 

buborékok minőségére. E módszerek hatására csökkenhet valamelyest a nyomás és növekszik az 

oxidáció veszélye, igaz, hogy ez teljességgel az elfogadható határokon belül van. A két eljárás közötti 

különbséget a címkéről is le tudjuk olvasni: ha transzfer módszerrel készült, akkor „palackos-

erjesztésű” (bottle-fermented) feliratot láthatunk, ha tradicionális eljárással, akkor azt olvashatjuk, 

hogy „ebben a palackban erjedt” (fermented in this bottle), de inkább az szerepel a címkén, hogy 

„méthode traditionelle” (traditional methode).  

A transzfer eljárást elsősorban az Újvilág országaiban használatos, különösen Ausztráliában, ahol a 

habzóborok 80%-a így készül. Bár bizonyosan Európában sem ismeretlen ez az eljárás, senki sem 

tekinti valamiféle különlegességnek. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy Champagne-ban, csak a 

„feles palackok”, a „normál” palackok, a magnumok (1,5 l) és a különleges méretű palackok  (pl. 

jeroboamok „dupla magnumok”, amelyek azonban lehetnek 3, 4 de akár 4,5 literesek is) esnek át a 

teljes champagne-i procedúrán, az összes többi méretet „dekantálják”, és így tulajdonképpen azt 

mondhatjuk, hogy a transzfer módszerrel készültek. 
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13. CHAMPAGNE 

13.1 A CHAMPAGNE RÉGIÓ 

Franciaország legészakibb termőterületének számít a Párizstól északkeleti irányban húzódó 

Champagne régió. Központi része egy kétágú horogra emlékeztet, amelynek a „szára” a Marne folyó 

völgye. A három fő területen csoportosulnak az ültetvények: a Vallée de la Marne-banazaz a Marne 

folyó völgyében, a Montagne de Reims, azaz a Reims hegye körül és a Côte des Blancs-on 

(kótdöblan). A Marne völgyében a legjelentősebb vállalatok székhelye Epernay városában van. 

Északra, Reims katedrálisáról híressé vált városa „alatt” terül el Montagne de Reims, a második 

jelentős kereskedelmi központ, délre pedig a Côte de Blancs-t találhatjuk. Ezek a termőhelyek mind 

Marne megyében (département) találhatók. Körülbelül 90 km-re a Côte de Blancs-tól délre, de még 

ennek a földrajzi megjelölésnek részeként, három különálló térséget találunk: a Sézanne körüli 

területet Marne megyében van még, míg Bar-sur-Seine (bárszürszen – a Szajna menti Bar) és Bar-sur-

Aube (bárszürób – az Aube menti Bar) pedig Aube megyében fekszik. A közelmúltban, hogy 

kielégítsék az egyre növekvő igényt, az ültetvényeket a még északibb Aisne (e:n) megyére is 

kiterjesztették. 

 

13.2 ÉGHAJLAT ÉS TALAJ 

Mivel ezek Európa legészakibb ültetvényeinek a sorába tartoznak, nagy kihívás az ihatónál 

valamelyest is jobb bort készíteni. A telek hidegek, a nyarak inkább melegek, mint forróak. A 

növekedési időszakban az átlagos hőmérséklet 16 fok. Ilyen éghajlaton a szőlő nehezen érik be 

teljesen és nem biztos, hogy 8,5%-nál nagyobb a természetes potenciális alkoholszintje. Ahhoz, hogy 

évjáratos bor készülhessen, 9,5% szükséges. Az Újvilágban a szőlő ilyen alacsony potenciális 

alkoholszintnél soha nem érné el aromáiban az érettséget. A tipikus termék így egy ropogós, könnyű 

bor, melynek magas a sav- és alacsony az alkoholtartalma. Ideális alap habzóbornak, a magas 

savtartalom különösen fontos szerepet játszik, ha azt tartjuk szem előtt, hogy a bor végül is 

egyensúlyban legyen. Valamennyit értékesítenek „csendes” borként is, ezek azonban nem viselhetik a 

Champagne nevet. Saját AOC alatt jelenik meg a piacon: Côteaux Champenois (kotó sampönoá). 

Az altalaj Champagne-ban krétás, mészköves, kivéve Aube-ot, ahol kimmeridge-i márga. A 

mészköves kőzetnek fontos szerep jut, mivel nagyon jó a vízháztatása. Az átlagos csapadék csak 
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650mm (bordeaux-ban több mint 800mm), de a mészkő biztosítja a nedvességet, ott, ahol ez 

szükséges. A talaj változatossága a különböző falvak esetében az ott termelt gyümölcs 

jellegzetességeiben nyilvánul meg. Champagne minden egyes falúját minőség alapján egy százalékos 

skálán rangsorolják. Ennek échelle de crus (éselldékrü) a neve. A legmagasabbra, azaz 100%-ra 17 

falut értékelnek, ezek a Grand Cru területek. 43 falu Premier Cru besorolást kapott, ez 90-99%-ot 

jelent. A legalacsonyabb besorolásba (80%) néhány Marne megyén kívüli falu tartozik. Burgundiától 

és Elzásztól eltérően itt az egész falura vonatkozik az értékelés. Elkerülhetetlen, hogy egy 

alacsonyabbra értékelt falun belül is akadhat néhány kitűnő termőterület. De ez igaz fordítva is: nem 

minden szőlőskert nyújt maximumot egy 100%-ra értékelt faluban. Ezen a szélsőséges éghajlaton a 

borász és az éves időjárási viszonyok is szerephez jutnak. Egy tehetséges vagy szerencsés gazda kiváló 

szőlőt termelhet kevésbé jó minőségű földön is, míg a csúcsterületek termése is lehet csapnivaló hozzá 

nem értés vagy éppen a szeszélyes időjárás miatt. A legmagasabb szinten persze mindennek együtt 

kell lennie: a nagy lehetőségeket rejtő földterületnek, a gyakorlott borásznak és a jó évjáratnak.  

A múltban a szőlőtermelőnek kifizetett összeg a terület échelle des crus minősítésétől függött. Az 

adott szüretkor megállapítottak egy szőlő-alapárat kilogrammonként, majd a gazda ennek az alapárnak 

a faluja osztályozásának megfelelő százalékát kapta meg. Így egy Grand Cru faluban tevékenykedő 

szőlősgazda a teljes árat megkapta, míg egy alacsonyabb minősítésű faluból való az alapárnak csak a 

négyötödét. Mivel az EU tiltja az ilyen jellegű ármegállapítást, egyéni szerződés alapján a gazda és a 

felvásárló/kereskedő kialkudja a fizetendő összeget. 

13.3 SZŐLŐGAZDÁLKODÁS ÉS SZŐLŐFAJTÁK 

A champagne előállításához három fő szőlőfajtát használnak: a chardonnay-t, a pinot noirt és a 

pinot meunier-t. A Marne völgyében mindhárom megtalálható, de a pinot meunier-t favorizálják, 

mert későn rügyező és korán érő fajta, így jól illeszkedik a helyi klímához, ahol tavaszi fagyok és 

nyári esők is jellemzőek. Jól iható, gyümölcsös bort ad, és különösen fontos a fiatalon elfogyasztandó 

borok készítéséhez. A Montagne de Reims vidékét nagy részben kékszőlő fajtákkal ültették be, főleg 

pinot noirral. Ez a fajta telt és hosszú lecsengésű borokat nyújt és a gerincét jelenti a legtöbb 

házasításnak. A chardonnay-val inkább a Côte des Blancs-on találkozhatunk. Ezek a borok sokkal 

könnyebbek burgundiai társaiknál és határozott savakkal, virágos-citrusosos karakterrel, könnyebb 

testtel és finom textúrájú buborékokkal rendelkezik. 

Az ültetvényeken a sortávolság max. 1,5 méter, a tőkék közötti távolság pedig 0,9-1,5 méter. 

Számos metszési mód engedélyezett, de a legjobb helyeken a chardonnay esetében a Taille Chablis-t, 

a pinot noir és pinot meunier vonatkozásában pedig a Cordon de Royat-t alkalmazzák. Mindkét 

eljárásnál sok fás rész marad meg, mely javítja a fagytűrő képességet és egyszerűbben sarjad újra a 

növény, ha a fagy elvitte az első kipattanó rügyeket. A tőkéket alacsony kordonon művelik, és csapra 

metszik. 

13.4 BORKÉSZÍTÉS 

Champagne-ban a gépi szüretelés tilos, így minden fürtöt kézzel szednek le és kis műanyag 

rekeszekbe teszik, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a károsodás kockázatát. A kékszőlőknél 

különös óvatossággal kell eljárni. A szedést követően a szőlőt azonnal a présházba viszik és lemérik a 

súlyát. Ezután gyorsan kipréselik, hogy elkerüljék az oxidációt, vagy a kékszőlőknél a lének a szőlő 

héja okozta elszíneződését. (Furcsának tűnhet, hogy bár majdnem az összes champagne fehér, mégis a 

legtöbbször kékszőlőből készülnek). Minden falunak általában legalább egy présháza van, hogy a 

szőlőt minél hamarabb ki tudják préselni. 

Minél erősebben préselik a szőlőt, annál több a nem kívánatos jellemző a borban, mint pl a harsány 

tannin, viszont az első, gyengéd préselésnél a lé gazdag lesz cukorban és a kívánatos savakban. Dom 

Pérignon volt az első, aki mindezt feljegyezte. Sőt továbbment és tervezett egy nagy átmérőjű 

függőleges prést, kifejezetten a kékszőlőből készülő fehérbor részére. Ezt a tipust Coquard Pressnek 

nevezik és eredetileg 4 tonna szőlő fér bele egyszerre, persze a méretek nagyban eltérhetnek. 

Mostanában az új, vízszintes, pneumatikus préseket állították forgalomba, ami gyengédebb sajtolást 

tesz lehetővé és a kifejtett nyomás is ellenőrizhető. Bármelyik prést is használják, a kipréselhető lé 

mennyisége szigorúan szabályozott. A törvény kimondja, hogy 160 kg szőlőből maximum cca. 100 

liter lét lehet kivonni. Ahogy préselik a szőlőt, a lét két osztályba sorolják: az első 80 liter lesz a cuvée, 
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a maradék a taille. A legjobb champagne-t kizárólag a cuvée-ből készítik. A taille után kipréselt 

bármilyen levet már csak lepárláshoz használhatják fel.  

A cuvée-t és a taille-t szőlőfajtánként és falvanként külön kell tárolni és erjeszteni. Általában ez 

egy hőmérséklet-szabályozott rozsdamentes acéltartályban megy végbe, de sok termelő tér vissza 

ahhoz a hagyományhoz, hogy az első erjesztés, legalább borok egy részét érintően, új kis 

tölgyfahordóban történjen. Ezt követően a borkészítés a „hagyományos mód” szerint halad tovább. 

Másodlagos erjesztés, autolízis, sur pointe, és - a degorzsálás utáni - palackos érlelés olyan pincékben 

zajlik, melyeket mészkőbe vájtak és sok-sok kilométeren át húzódnak Reims és Epernay alatt. Ennek 

az az előnye, hogy mindegyikben egyenletes, hűvös, 10-12 fokos hőmérséklet a jellemző.  

Az a tény, hogy az időjárás szélsőséges, a nemévjáratos házasítások termelésére sarkall, hogy ki 

lehessen egyenlíteni az eltérő évjáratokban készült eltérő minőségű borokat. Bár ezt a gyakorlatot a 

pragmatizmus szülte, a módszer az évek alatt sokat finomodott. Mára ez lehetőséget ad a borásznak, 

hogy az adott házra jellemző borstílust alakítson ki, majd pedig következetesen fenntartsa ezt 

követően. Gyakran mondják azt, hogy az ideális eredeti pezsgő nem évjáratos, de a legtöbb évben 

akad valaki, aki készít évjáratos bort. Ezeknek egyedi jellegzetességeik vannak, és a stílusuk évről 

évre változó. Még a legjobb években is a termésnek legfeljebb 80%-át lehet évjáratos borként 

értékesíteni. A fennmaradó rész a jövőbeni házasítások tartalékbora lesz. Mindent összevetve, az 

évjáratos borok inkább a szabályt erősítő kivételnek számítanak. Stílusukban az évjáratosok teltebbek, 

gyümölcsintenzitásuk is erősebb, mint a nem évjáratos boroké, az autolízis hosszabb ideje miatt több 

kekszes, piritós-szerű jegyet mutatnak. Sok termelő készít PrestigeCuvée-t is. Ezek többsége, bár nem 

mindegyik, évjáratos bor. Mindegyiket a legjobb minőségű alapborból készítik, és nagy gondot 

fordítnak a házasításra is. Gyakran érlelik hosszabb ideig a piacra dobás előtt, és úgy alkotják meg, 

hogy még a további érleléssel is fejlődhessen. 

 

13.5 A PEZSGŐ A KERESKEDELEMBEN 

Annak ellenére, hogy a champagne előállításának folyamata rendkívül idő- és pénzigényes, 

mintegy 3.750 termelő, főleg a legmagasabbra tartott falvakból, saját pezsgőjét árulja, igaz, sok 

esetben a borkészítés folyamata szövetkezeti pincészetekben zajlott. Mivel a gyümölcs ezekhez 

többnyire általában egy helyről származik, a GrandCru és PremierCru jelölés gyakran feltűnik a 

címkén (az is igaz, hogy a nagy pezsgőházak is igyekeznek egyre inkább hangsúlyozni alapboraik 

földrajzi hely szerinti besorolását). Mindazonáltal a gazdák többsége vagy a szövetkezeti 

pincészeteknek vagy valamelyik champagne-készítő háznak adja el a termést. 

A szövetkezeti pincészeteknek fontos szerep jut Champagne-ban, mivel a megtermelt bor több mint 

felét –részben vagy egészében – ott készítik. Ugyanakkor az összes eladásnak csupán a 7%-á történik 

szövetkezeti címkével, a többi vagy alapborként kerül négociant házhoz (felvásárló/nagykereskedő –

merchant), illetve mint BOB (buyers own brand), azaz szupemarketek, outletek saját márkájaként 

kerülnek palackozásra. A világpiacon megjelenő összes pezsgőbor 70%-ának címkéjén a 264 

negociant-ház egyikének neve szerepel. Ugyanakkor ők összesen csak a szőlőterületek 12%-át 
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birtokolják. Ez bizonyítja, hogy mennyire függnek a termelőktől és a szövetkezetektől érkező 

nyersanyagtól. Szorosan együttműködnek velük az év során, különösen a présháznál, a szüreti 

időszakban. Ami a champagne-házak közötti rangsorolást illeti, régen volt egy belső kör, a 

SyndicatdeGrandesMarquesdeChampagne . Bár ez ma már nem létezik, a nagy márkákra néha még 

mindig GrandeMarqueChampagnes-ként utalnak. A pezsgőspalack címkéjének alsó részén kis betűk 

utalhatnak arra, hogy a termelő készítette (RM), egy szövetkezeti pince (CM) vagy egy champagne-ház 

(NM) vagy esetleg a márkanév nem a termelő tulajdona (MA).  

 
A törvény előírja, hogy a dugónak az üvegben levő részén szerepelnie kell a „Champagne” 

márkajelzésnek. A Champagne az egyetlen olyan AC bor, melynek a címkéjén nem kell az 

AppellationContrôlée kifejezést feltüntetni. 



 131 

14. EGYÉB PALACKOS ERJESZTÉSŰ HABZÓBOROK 

Bár a champagne-i talaj- és klímaviszonyok teszik különlegessé az ottani borokat, a világ más 

bortermelő régiói is átvették a palackban történő másodlagos erjesztés módszerét habzóborok 

készítésére. Valójában maguk champagne-házak sem késlekedtek borászatokat létesíteni a 

legkülönbözőbb területeken, mint a Loire-völgye, Brazília, India, Ausztrália, Új Zéland, Kalifornia, 

sőt Korea. Ennek kettős oka van: először is a földrajzilag korlátozott termőhely miatt a az eredeti 

francia pezsgő gyártása korlátozott és, főleg konjunktúra idején az árak gyorsan mennek felfelé. 

Másodszor, a pezsgőnek az egész arculata a luxus érzetét sugallja (egy nagy márka kiskereskedelmi 

árában 10%-ot tesz ki a promóció). Ennek eredményeként sok kormány korlátozza a pezsgőimportot, 

főleg ha van védelemre szoruló helyi bortermelés is.  

14.1 FRANCIAORSZÁG 

Nem meglepő, hogy van még jó néhány francia habzóbor, amit a tradicionális módszer szerint 

készítenek. Az egyik ilyen a Crémant-ok (kréman) csoportja. Ezzel az elnevezéssel nagyobb 

presztízst kapott néhány, már hosszabb idő óta létező AC státuszú pezsgő. A név és a szigorítások 

bevezetése 1975-ben történt. Az ellenőrzés kiterjed a házasításokhoz felhasznált szőlőfajták arányára, 

a préselt lé mennyiségére és a seprőn eltöltött időre (minimum 9 hónap). E csoport borai a Crémant 

d’Alsace, a Crémant de Bourgogne, a Crémant de Limoux és a Crémant de Loire. Általánosságban azt 

mondhatjuk, hogy ezek a pezsgők a ugyanazokból a szőlőfajtákból készülnek, mint az adott borvidék 

legjobb minőségű „csendes” borai. Ugyanakkor bizonyos arányban felhasználhatók kevésbé jó 

minőségű fajták is (pl. az aligoté Burgundiában). A Crémant d’Alsace főleg pinot blanc-ból és 

rizlingből készül, de az illatos fajták, a gewürztraminer vagy a muskotály használata nem 

megengedett, a chardonnay viszont használható. 

Ezen kívül is vannak még tradicionális módszerrel előállított AC minősítésű habzóborok 

Franciaországban. Ezek közé tartozik a chenin blanc-ból készülő Saumur vagy Vouvray a Loire 

mentéről. 

14.2 SPANYOLORSZÁG 

Spanyolország a második helyet foglalja el Európában a tradicionális módszerrel készülő, s ott 

cava-nak nevezett pezsgők terén. A cava név maga DO státuszt jelöl (mostanában folyik 

„felminősítése” a DOC kategóriába). Az eredetmegjelölés a módszerre, valamint a termelés helyére is 

vonatkozik. A kereskedelem Sant Sadurni d’Anoia városa köré összpontosul, ahol a pincék a 

champagne-iakkal vetekszenek. Bár a borok túlnyomó többsége a katalóniai Penedès ültetvényeinek 

szőlőiből készül, származhatnak azonban számos más DO minősítésű borvidékről is, úm. Rioja, 

Navarra és Utiel-Requena. A borokat teljesen a tradicionális módszer szerint kell készíteni és 

minimum 9 hónapot kell palackban tölteniük a seprőtelenítést, azaz a degorzsálást megelőzően. A 

dugó alján egy négyágú csillag jelölést találunk. 

A legtöbb cava száraz és alacsony savtartalmú, némi, az élesztő-autolízisből származó karakterrel. 

Az íz nagyban függ a felhasznált szőlőfajtától. Penedèsben a helyi jellegzetes fehér fajtákat használják 

fel. A macabeo (viura Riojában) inkább semleges borokat ad. A xarel-lo erősen illatos és földes 

karakterű lehet. A parellada almás árnyalatokat hordoz. Sok termelő használ chardonnay-t 

mostanában, ami az igen szükséges savasságot és gyümölcsösséget biztosítja. Champagne-tól eltérően 

itt kevés bort készítnek érlelésre. 

14.3 AZ ÚJVILÁG 

A választékbővítés és a több lábon állás érkelében a nagy pezsgőkészítő vállalatok („champagne 

házak”) elsősorban az Újvilág országai felé nyitottak. Önállóan vagy vegyes vállalatokként készítenek 

néhány elsőrangú pezsgőt, és nem csak hagyományos módszerrel. A legtöbb jóféle újvilági habzóbor 

alapja a pinot noir és a chardonnay, így az alapanyag olyan hűvösebb éghajlatú területekről származik 

inkább, mint Tasmania vagy a Yarra Valley Ausztráliában, Marlborough Új-Zélandon, Carneros 

Kaliforniában, vagy Oregon. Bár champagne-i módszert és fajtákat használnak, a borok mégis sokszor 
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gyümölcsösségben gazdagabbak és érettebbek. Mindazonáltal, a termőhelyek közötti nagy 

különbségek, a borkészítési filozófiák és a kereskedelmi célok különbözősége borstílusok széles 

spektrumában nyilvánul meg, az autolízis, a gyümölcsösség mértékét valamint a gyümölcsösség és az 

oxidációból származó aromák és/vagy a savak egyensúlyát illetően. Sokszor hatalmas összegeket 

fektetnek egy ültetvényekbe és a borászati felszerelésekbe, így a minőség kimagasló lehet. Sok 

nagyban termelő márka munkatakarékos gyártási eljárásokat alkalmaz, mint pl. a transzfer módszer, 

ami csökkenti a költségeket, a javítja a borok ár/érték arányát és a profitrátát. 

A habzóvörösborok sokfajta szőlőfajtából készülnek Ausztráliában, de messze a shiraz a 

legfontosabb. Néhányan használtak tartalékbort (reserve) vagy élnek a hordós érleléssel, hogy boraik 

így váljanak mélyebbé és komplexebbé.  

Nagy mennyiségben készül igen olcsó habzóbor az Újvilágban tankmódszerrel, nem a 

hagyományosan pezsgőkészítésre használt fajtákból.  

14.4 A TANKPEZSGŐ KÉSZÍTÉS 

Valószínűleg a világon elfogyasztott legtöbb habzóbor ezzel az eljárással készül. Franciául a 

módszer neve cuveclose vagy Méthode Charmat, (kűvklóz- „zárt kád”, métod sármá). Az eljárás a 

XX. század elején azt kifejlesztő francia férfi után kapta nevét. Ennél az eljárásnál a másodlagos 

erjedés egy zárt tankban és nem a palackban történik. A száraz alapbort cukorral, élesztőkkel és derítő 

anyagokkal együtt a tankba teszik és a másodlagos erjedést követően a képződött üledéket nyomás 

alatt, szűréssel eltávolítják, ezt követően pedig palackozzák a bort. 

Az eljárás fő előnye, hogy jelentősen csökkennek a termelési költségek. A képződő buborékok 

azonban, egyenetlenebbek és nagyobbak, és nem tartanak ki annyi ideig, mint a palackos-erjesztésű 

társaikéi. Az is igaz, hogy az így készült borok többségében nemigen érezhetjük az életsző-autolízisből 

származó finom íz- és illatanyagokat, mivel ez a folyamat egyszerűen nem meg végbe. Az olyan 

habzóborok gyártására, melyek az alapbor karakterét kívánják hozni, és nincs szándék annak 

változtatására vagy elfedésére az autolízissel, ez a módszer tökéletesen megfelel. Különösen hasznos 

az aromás fajták, mint a muskotály és a rizling, valamint a gyümölcsös stílusú északkelet olaszországi 

Prosecco esetében. A legutóbbi kutatások kimutatták, hogy az autolízist elő lehet idézni úgy, ha az 

seprőt lapáttal felkavarják, így az a másodlagos erjedés során többet érintkezik a borral. Az alapbor 

minősége és a gondosság a gyártás során sokat nyom a latban, és lehetséges, hogy amikor egy 

alacsonyabb árat céloznak meg, úgy készítenek jobb pezsgőborokat, hogy az eljárásnál kötik meg a 

kompromisszumot és inkább az alapborra költenek több pénzt. Ennek ellenére, a francia törvények 

szerint a tank-módszerrel készült borok nem kaphatnak AC státuszt. 

14.5 SEKT 

A német Sekt gyakorlatilag csak a tank-módszerrel készül, bár néhány felső árkategóriás márka 

lehet palackos erjesztésű. A habzóbornak Németországban hatalmas piaca van, és az egy főre jutó 

fogyasztásban elsők a világon és ezek nagy része Sekt.  

Jogi értelemben a Sekt nem feltétlenül német bor, hanem olyan bor, amiből Németországban lett 

habzóbor. Az alapbor általában Franciaországból vagy Olaszországból érkezik. A Deutscher Sekt 

viszont, amellett, hogy Németországban kell, hogy „habzóvá” váljon, csak Németországban 

termesztett szőlőből készülhet. A legjobbakat rizlingből készítik, de a nagyobb hozamú müller-thurgau 

erre a célra sokkal elterjedtebb. A közelmúltban fokozott mértékben használnak olyan fajtákat is, mint 

a chardonnay, az auxerrois, a pinot blanc és a legnagyobb sikerrel a pinot poir. Ha a borban fellelhető 

valamennyi szőlő a 13 Anbaugebiet (ugye, emlékszünk még: minőségi borvidék) egyikéből származik, 

akkor a pezsgő viselheti a DeutscherSektbA eredetmegjelölést. A vezető birtokok közül néhány 

készít egyedi Einzellage-ból származó szőlőből is habzóbort, de ezek a csúcskategóriás pezsgők 

valószínűleg inkább a tradicionális módszerrel készülnek. 
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14.6 ASTI 

Az Asti módszert gyakran a tank módszer egyik változataként tartják számon, de különbözik attól, 

mégpedig abban, a „csendes” száraz alapbor készítése nincs benne a folyamatban. Az Asti módszernél 

a szőlőből kipréselt édes levet 6%-os alkoholszintre erjesztik, majd lehűtik és szűrik, hogy megállítsák 

az erjedést. Ebben a szakaszban a részben erjedt must még „csendes” bor. Ezt követően cukrot és 

válogatott élesztőket adnak hozzá, a mustot lezárt tankokba öntik, ahol folytatódik az erjedés. Amikor 

eléri a kívánt alkoholtartalmat, a bort lehűtik, membránszűrővel leszűrik, hogy a még életképes 

élesztőket eltávolítsák, és nyomás alatt palackozzák. Az így készült habzóbor alkoholtartalma elég 

alacsony marad, olyan 7-7,5%, de magas lesz a  maradékcukor tartalma. Az Asti DOCG-hez a bor 

muskotályból készül, melynek a friss szőlőt idéző az illata és az íze. A legjobb boroknak sokkal 

hosszabb a lecsengése és kifejezett barack és mandarin karaktere van. Az Asti nagyon fiatalon 

fogyasztva a legjobb és csak akkor kezdik a másodlagos erjesztést,  ha vásárlási igény érkezik. Az 

erjedetlen mustot, a közbeeső időben, hűtve tárolják. Ha túl sok ideig tárolják fogyasztás előtt, elveszti 

vonzó gyümölcsösségét és kellemetlen, muskátlira emlékeztető vegetális jegyek fejlődnek benne. 

14.7 SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁS (CARBONATION) 

A harmadik módszer egy bor habzóvá varázslásához a szén-dioxid hozzáadás. Ez az egyetlen 

eljárás, amelynél nem az alkoholos erjedés részeként felszabaduló szén-dioxidot használják, hanem 

kivülről viszik azt a borba egy palackból. Bekerül ugyan a buborék a borba, de az más szempontból 

nem változik meg. Ez az összes közül a legolcsóbb módszer, és ez érződik is. A buborékok nagyok és 

hamar elillannak. Ebből kifolyólag minőségi bort így nem állítanak elő. Franciaországban, ha ilyen 

eljárással készült a „gyöngyöző” bor, a címkén fel kell tünteni: vingazéifié (ven gázéifijé, azaz 

szénsavas bor). Az ilyen borokat vásárokon díjként szokták osztogatni. Nagy Britanniában az ilyen 

borokat csak „Sparkling Light British Wine” 
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15. ERŐSÍTETT BOROK 

15.1 PORTÓI 

Nem lehet a Portóinál „britebb” bort találni, mivel angolok találták ki angolok részére. Míg az 

angolok általában jobban kedvelték a francia borokat, alkalmanként - főleg politikai célszerűségből – 

azonban másfelé is kellett tekintgetniük, a szemük pedig Spanyolországon és Portugálián akadt meg, 

főleg a tengeri szállítás kedvező lehetőségei miatt. 1678-tól nyolc éven át tilos volt francia bort Nagy 

Britanniába importálni, 1703-ban pedig aláírták a „Methuen Egyezményt” Portugáliával, ami azonnal 

megnövelte a két ország közötti kereskedelmet.  

Abban az időben a portugál vörösborok vékonyak és savasak voltak, többnyire alkalmatlanok arra, 

hogy kibírják a Vizcayai-öblöt átszelő hosszú utazást és a fogyasztók nemtetszésével találkoztak. Két 

angol kereskedő azonban, egy bor-beszerzési utazás alkalmával rájött a probléma lehetséges 

megoldására már 1678 táján. A Duoro völgyében, 90 km-re felfelé található Lamego apátságban 

megkóstoltak egy lágy, enyhén édes vörösbort, amelyet vásárlóik számára igen vonzónak ítéltek. Az 

apát elmondta: a titok abban rejlik, hogy mielőtt a bor erjedése befejeződne, kis mennyiségű brandyt 

ad hozzá. Ha igaz ez a történet, akkor az 50 évvel azelőtt történt, mint ahogy az első hajó befutott 

Londonba ilyen típusu borral megrakodva. Bár a portóit tipikus brit italnak könyvelik el, a 

legfontosabb exportpiac mégis Franciaország, ahol a könnyebb borokat leginkább aperitifként 

fogyasztják. Nagy Britanniában, a jelenlegi eladások jóval a korábbi csúcs alatt mozognak, de mivel 

növekvő igény mutatkozik a finomabb borok iránt mind itt, mind az Egyesült Államokban, e borok 

eladása is feljövőben van. 

A Portói az olyan likőrborok klasszikus példája, ahol az erjedést alkohol hozzáadásával szakítják 

félbe, mielőtt az természetes úton befejeződne. Az összes borba van valamennyi maradék cukor. A 

legtöbb édes, néhány pedig, nagyon-nagyon édes. 

15.1.1 TALAJ ÉS DOMBORZAT 

Az évezredek során a Douro egy mély szurdokot vájt a kristályos palás-gránitos sziklákba. Amikor 

több száz évvel ezelőtt elültették az első tőkéket, még csak talaj sem volt, hanem gránitos, palás 

veszélyes, réteges lejtők és a tűző nap. Ezek talán elég lehetetlennek tűnő viszonyok bármilyen 

gazdálkodásra, mégis ez lett a világ első hivatalos behatárolt borvidéke 1756-ban. A kijelölt terület a 

spanyol határtól mintegy 60 km-re kezdődik és nyugati irányba Régua városáig tart. De a terület 

központja Pinhão városa körül van, ami Réguától 20 km-re, a folyó felső folyása felé található. Itt 

lelünk a legjobb birtokok, vagy más néven quinták közül sokra. Az ültetvényeket a meredek lejtők 

palás szikláin kialakított teraszokon találhatók. Az Európai Unió alapjaitól kapott pénzeszközök 

segítségével sok fejlesztés történt az ültetvényeken. 

A portói kereskedelmének központja Porto városa, a Douro folyó torkolatánál. Ez Portugália 

második legnagyobb városa és 70 km-re van a legközelebbi portói ültetvénytől. Itt találhatók a 

kereskedelmi szervezetek irodái, de szállítók pincéi és raktárai a folyó túlsó partján, Vila Nova da Gaia 

városában vannak.  

15.1.2 ÉGHAJLAT 

A Douro ültetvényeit az 1400 méter magas Serra do Marão védi meg az esőket hozó szelektől. A 

klíma itt száraz és kontinentális, a nyári hónapokban gyakran 40°C fokot is elérő hőmérséklettel és a 

szüreti időszakban is legalább 30°C fok a jellemző. Télen kemény fagyok lehetnek. Ahogy a folyón 

felfelé haladunk, úgy csökken drasztikusan a csapadékmennyiség. Míg Porto Európa második 

legcsapadékosabb városa évi 1200 mm-rel, Régua környékén ez az érték mindössze 900 mm, 

Pinhãóban pedig 700 mm. Barca d’Alvában, a spanyol határnál pedig csupán 400 mm. Az eső inkább 

csak tavasszal és ősszel esik, többnyire igen heves felhőszakadás formájában. 

15.1.3 SZŐLŐMŰVELÉS 

A tőkéket eredetileg szűk, maximálisan 3 szőlősort tartalmazó teraszokra (socalcos) ültették. A 

telepítésnél a kemény csillámpala miatt robbantásra volt szükség. Szerencsére ez a kőzet általában 
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függőleges repedezett, ami megkönnyítette a tőkék gyökereinek útját. Ezt a szűk teraszos rendszert a 

legtöbb helyen kibővítették és szélesebb teraszokkal (patamares) váltották fel, így lehetővé vált a 

nagyobb tőkesűrűség és a gépesítés alkalmazása. Az eróziót földtámfalakkal próbálják elkerülni. A 

kevésbé meredek lejtőkön a tőkéket kordonosan művelik, de a meredekeken ez nem bizonyult 

megfelelőnek. 

 

15.1.4 TERMŐHELY OSZTÁLYOZÁS 

A portói termelése nagyon szigorúan szabályozott. Minden évben, minden egyes quinta kvótát kap 

a megtermelhető mennyiségről. (A kvótán felül termelt bármilyen bor Douro DO „könnyű” – nem 

erősített - borként értékesíthető, és mivel ezek egyre népszerűbbek, a gazdák mind kevésbé bánják a 

kvóta rendszert, bár a szőlőért így kérhető végső ár jelentősen alacsonyabb). Az elmélet az, hogy nem 

termelnek több bort, mint amennyit nyereségesen el lehet adni. Az egyes ültetvények éves kvótájának 

kiszámításához számos faktort kell számításba venni. A gazda is kézben tarthat néhányat, de nem az 

összeset. Csökkenő fontossági sorrendben ezek a következők: 

− alacsony terméshozam 

− tengerszint feletti magasság 

− a talaj összetétele 

− a termőhely elhelyezkedése 

− a tőkék művelési módja 

− a telepített szőlőfajták 

− a lejtő meredeksége 

− a napnak való kitettség mértéke 

− a tőkék közötti távolság (tőkesűrűség) 

− a szelektől való védettség 

− a tőkék kora 

 

E tényezők figyelembe vételével az ültetvényeket A-tól E-ig sorolják be. Háromnegyedük a C és a 

D kategóriába esik. Az osztályozás nemcsak a megtermelt portói bor mennyiségére van hatással, 

hanem a szabad piacon végső soron elérhető árra és a készítendő portói stílusára is. 
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15.1.5 BORKÉSZÍTÉS 

Eredetileg a szín és tannin gyors kinyerése céljából gránit teknőkben (lagares) taposták a szőlőt. A 

szőlőt zúzott vagy zúzatlan állapotban – öntötték a kádba, majd 12 óráig taposta egy csapat munkás. 

Az egyenletes, szabályozott lépkedést néha táncra módosították. Az erjedő mustot nyitott kádakba 

öntötték, folyamatosan csömöszölték a törkölykalapot, hogy több színanyagot nyerjenek ki. Ezzel a 

módszerrel még mindig találkozhatunk néhány hagyományos quintában, melynek borait magas áron 

kínálják és így fedezni tudják a költségeket, de a távvezérelt lagares-ek és a gépi „csömöszölés” mára 

általánosabb. Az alacsonyabb minőségű boroknál autovinifiert alkalmaznak. Ennél a módszernél a 

zúzott szőlőt egy zárt kádba helyezik és az erjedés közben termelődő szén-dioxidot arra használják, 

hogy a mustot a csövekbe préselje és így folyamatosan permetezze a törkölykalapot. Ez nyilvánvalóan 

egy sokkal gazdaságosabb folyamat. Egy hátránya van azonban: sok pénzt kell a speciális kádak 

beszerzésébe invesztálni. Alternatíva lehet a hagyományos „körfejtés” (átpumpálás – pumping over), 

amit a legtöbb pincészetben alkalmaznak, bár ezzel kevésbé hatékony a szín- és ízanyagok valamint a 

tannin kivonása. 

15.1.6 A BOR ERŐSÍTÉSE (DÚSÍTÁSA) 

Amikor az erjedő borban lévő cukor már 6-9% (térfogatszázalék) közötti értékre alakult át, egy 

77%-os párlatot adnak a borhoz, egy a négyhez (1:4) arányban. Ez elpusztítja az élesztőket és 

megállítja az erjedést. A párlatnak szőlő alapúnak kell lennie, de főleg Franciaországból, 

Olaszországból, Spanyolországból vagy Portugáliából érkezik. Az erősítés időpontja attól függ, hogy 

mennyire édes bort kívánnak végeredményül. Amint a bor erősítése megtörtént, a bort hordókba fejtik, 

mivel fennáll a veszélye, hogy a megnövelt alkoholszint további, durva tannint szabadít fel.  

15.1.7 SZŐLŐFAJTÁK 

A portói készítéséhez 29 szőlőfajtát javasolnak (de több mint 80 fajta engedélyezett), de az 

ültetvényeken még ennél is több fajtával találkozhatunk. Eredetileg, az öregebb ültetvényeken számos 

különböző fajt ültettek össze és még a gazda se tudta, hogy mit is termel valójában. A termőhelyek 

modernizálásával azonban a nagyobb termelők önálló fajtákból álló blokkokat telepítettek, amelyek a 

legjobban megfelelnek az adott talajnak és klímának. A portói szinte kivétel nélkül házasítás és önálló 

fajtakaraktert ritkán azonosíthatunk, így vitatkozni lehet azon, hogy fontos-e egyáltalán a szőlőfajta. 

Jelenleg 5 kékszőlő-fajtát preferálnak: 

 

Atinta roriz: (tempranillo) alacsony terméshozamú, de fineszt ad a házasításhoz. Portugál mérték 

szerint ez egy jelentéktelen szőlő. 

A touriga nacional: a Douro legjobb szőlőjének a hírében áll. Különösen kevés a hozama és aprók 

a bogyói. A borai testesek és koncentráltak. Mivel ritkaságszámba megy és termesztése költséges, 

viszont magas minőséget ad, csak a legkiválóbb borokhoz használják fel. 

Touriga franca: (eredetileg tourigafrancesa) szintén első osztályú szőlő, bár nincs a touriga 

nacional szintjén. Borai robosztusak és kitűnő az illatuk. 

Atinta cão: csaknem kihalt, de az EU segítségével most reneszánszát éli. A fürtök kicsik és bogyók 

aprók. Tanninnal gazdagítja a házasítást. 

Atinta barroca: vastag-héjú fajta, lágy, gyümölcsös borokat ad. Korán érő fajta. 

A viszonylag kis mennyiségben előállított fehér portóit különféle fehérszőlő fajtákból készítik. 

15.1.8 ÉRLELÉS ÉS BORSTÍLUSOK 

A szüretet követő tavasszal a bort a szállítók raktáraiba és lerakataiba helyezik. A bort a folyón 

lefelé szállító festői vitorlás hajók (barcosrabelos) szerepét a tartálykocsik vették át. A hajókat 

ugyanakkor még mindig használják, elsősorban reklámcélokra, és a folyó kikötőiben horgonyoznak. A 

legtöbb lerakat a Portóval szemközt, a folyó túlpartján fekvő Vila Nova da Gaia szűk utcáiban 

találhatók. Az ottani enyhébb, nedvesebb klíma előnyösebb az érlelés szempontjából. A Douro felsőbb 

folyásánál csak kevés bort raktároznak, mivel a kegyetlen nyári hőmérséklet durvább borokat 

eredményez. A portói tárolásához hagyományos, 550 literes hordókat használnak, amit „pipe”-nak 

neveznek. A piacon sokféle stílust megtalálunk és ezek a stílusok különféle tényezőknek köszönhetők. 
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Az egyik ilyen tényező például az alapbor minősége, az, hogy egy évjáratból vagy több évjárat 

házasításából származik, hogy mennyi időt töltött hordóban és hogy leszűrték-e palackozás előtt. 

A fehér portói (White Port) fehérszőlő-fajtákból készül. Színe általában arany, savtartalma 

alacsony és mézes, valamint diós aromák lelhetőek fel benne a tudatos oxidációnak köszönhetően. 

Stílusként az off dry-tól az édesig mindent megtalálhatunk (az iskolázást fel kell tüntetni a címkén). 

Nem-évjáratosak, hordóban érleltek és átlagosan két-három évesen dobják piacra. 

A rubyportói (Ruby Port) hagyományosan a legkedveltebb stílus volt a brit piacon. Fiatal, nem-

évjáratos, testes és mély színű bor. Általában három évesnél fiatalabb korában kerül piacra. Sok 

köztük az édes, egyszerű bor, elég durva alkoholszinttel. A jobbakat reserveruby-ként címkézik. Ez a 

típus magasabb minőségű, egy vagy több évjárat borainak házasításából származik, amit a palackozás 

előtt akár 5 évig is hordóban érlelnek. Testes, gyümölcsösebb, alkoholja pedig jobban beépült a borba, 

és mint az összes fában érlelt, szűrt portói, palackozás után készen áll a fogyasztásra. 

A tawnyportói (Tawny Port) stílus főleg a franciák által kedvelt (sötét, vörösesbarna). Nagyjából 

véve ennek két stílusa van. A ruby és a fehér portói házasításából egy olcsóbb kategóriájú bor születik. 

Ezeket a borokat könnyen felismerhetjük rózsaszínes (pink) széli elszíneződéséről. A 

reservetawnyport viszont legalább 7 éves hordós érlelés eredménye. Ezek nagyon simák, lágyak és 

széli elszíneződésük pedig vöröses-rozsdabarna. Több évjárat házasítása. 

A meghatározott korú tawny portói (Tawny Port with Indication of Age) lehet 10, 20, 30 éves 

vagy 40 év feletti (over 40), ami a címkén fel van tüntetve. Ehhez a minőségi megjelöléshez a 

szállítmányozónak be kell tudni bizonyítania, hogy a pincéjében ilyen korú borok megfelelő 

mennyiségben vannak raktáron és e boroknak a koruknak megfelelő jelleget, állagot kell hordozniuk. 

A feltüntetett kor azonban inkább átlag, mint minimum érlelési idő. A címkén a palackozás évét kell 

feltüntetni, s ez fontos, mivel a borok a palackozás után közvetlenül veszíteni kezdenek a 

frissességükből. A tawny portóik között ezek a legjobbak és a kiemelkedő minőségűek rendkívül 

komplexek és koncentráltak. Palackozás után nincs már üledékképződés, így nincs szükség a 

dekantálásra. Felnyitás után néhány hétig eltarthatók. A hordóban történő oxidatív érlelés barnás 

elszíneződéshez, színvesztéshez vezet, valamint a fiatal portóikra jellemző bogyós gyümölcsök 

elhalványuló vagy éppen fejlett ízeit diós, kávés, csokoládés és karamelles ízek és illatok kialakulása 

kísérheti. 

Az „üledékes portói” (CrustedPort) brit specialitás és a közelmúltig csak Angliában palackozott 

borokból készült. Mivel a portói Angliában történő palackozása már tilos, néhány portugál szállító 

átvette a szokást. Ezek kiváló minőségű ruby portóik, amelyek származhatnak egy vagy több 

évjáratból, fiatalon kerültek palackba és szűretlenek. Mivel jelentős üledék, seprő rakodik le az 

üvegben, dekantálni kell e borokat. 

A LateBottledVintagePort (LBV - késői palackozású évjáratos portói) egy adott év (de nem 

feltétlenül egy „évjáratosnak” kinevezett évnek) a bora, amit a palackozás előtt 4-6 évig érleltek 

hordóban. A tradicionálisstílus az, amit 4 év után szűretlenül palackoznak, de a palackban tovább 

fejlődik. Ezt a stílust dekantálni kell. A legtöbb LBV modernstílusú. Ezeket hat évig érlelik hordóban 

és palackozás előtt szűrik. Ezt követően készen állnak a fogyasztásra, dekantálás nélkül. Általában a 

„sima” ruby portóinál gazdagabb, komplexebb gyümölcsaromákkal rendelkeznek, és észrevehető némi 

tannin is. A múltban LBV portóik soha nem születtek abban az esztendőben, amikor ún. évjáratos 

portóit (Vintage Port) készítettek, de néhány cég ma már mindkét stílust készíti egyugyanazon az 

évben. A LBV portói címkéjén nem csak az évjáratot kell feltüntetni, hanem a palackozás évét is. A 

stílustól függetlenül, egy palack LBV portóit akár két hétig is el lehet tartani felnyitás után. 

A ColheitaPort (colheita portói – a „colheita” szüretet jelent) különösen népszerű Portugáliában. 

Ezek egyetlen évjáratból származnak, amit egészen az eladásig hordóban érlelnek. A minimum 

időtartam 8 év, bár a legtöbb bornál ez jóval több. Valójában ezek igen finom, idős tawny portóik, így 

valójában nem kell dekantálni őket. Az évjáraton kívül a címkén fel kell tüntetni a palackozás idejét és 

azt, hogy a bor hordóban érett. 

Az évjáratos portóik (VintagePort) a világ leghosszabban eltartható borai között vannak. Ezek 

egy adott év különleges termékei, általában csak a legjobb termőhelyek gyümölcséből készülnek, és 

két évesen kerülnek palackba. Fiatalon teltek, tanninosak és gazdagok. Az évjáratos portóik lassan 

érnek és talán még 20 évesen sem érik el a csúcsot. Jelentős üledék képződik bennük és dekantálni kell 

őket, majd pár napon belül elfogyasztani. Minden termelő cégnek joga van eldönteni, hogy 

„évjáratosnak” nevez-e meg egy évet. Nincs mindig konszenzus arról, hogy melyik is „évjáraos év”. 
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Például néhány termelő megnevezte 1991-t évjáratosnak, néhány az 1992-t, néhány pedig mindkettőt. 

De 2000 például egyhangúlag évjáratos évnek minősült. 

A SingleQuintaVintagePort (egy adott szőlőskert évjáratos portóija) olyan évjáratos portói, 

ami egyetlen birtok, a szállító termőhelyei zászlóshajójának terméke. Az évjáratos portóihoz 

hasonlóan ezt sem készítik minden évben, de a szállítók két csoportra oszthatók. Az egyik oldalon 

azok a szállítók vannak, amelyek minden jó évet évjáratosnak deklarálnak, és bizonyos népszerűséget 

vívtak ki maguknak. Másfelől, van néhány szállító, akik a legjobb évek borait fontos alkotórészként 

hasznosítják a házasításaikban. Azután saját quintájuk számára évjáratosnak kiáltanak ki egy „nem 

annyira jó évet”, azaz egy olyat, ami nem számít évjáratnak az adott szállítmányozó saját márkájára 

nézve. A Single Quinta Vintage portóikat gyakran Portóban érlelik, és akkor dobják piacra, ha már 

érettek. 

 

15.2 MADEIRA 

Madeira szigete az Atlanti Óceán északi részén fekszik, a marokkói Casablanca kikötőjétől 500 

km-re nyugatra és Lisszabontól 1100 km-re. Ez Portugáliának egy autonóm területe és ilyen módon 

része az EU-nak. A sziget igen termékeny, részben mert a talaj vulkanikus eredetű, részben pedig 

azért, mert a XV. század során a szigetet borító sűrű erdőket felégették, hogy legyen hely a 

legelőknek. Emiatt a talaj igen gazdag lett káliumban. A sziget földrajzi helyzete miatt fontos ellátó 

állomássá vált az Európa, valamint Amerika, Dél-Amerika, Dél- és Délkelet-Ázsia között utazók 

számára. Ennek eredményeképpen borai igen ismertté váltak, azok kereskedelme pedig főleg a brit 

cégek markában volt. Korábban a borokat gyakran hosszan utaztatták, ami gyakorlatilag az érlelési 

folyamat része volt. Manapság Franciaország a legfontosabb exportpiac, bár az oda exportált borok 

többségét főleg kulináris célra használják. 

15.2.1 ÉGHAJLAT, TALAJ ÉS SZŐLŐMŰVELÉS 

A sziget igen hegyekkel tarkított vidék, a termőhelyek főként az északi és a déli partszakasz 

mentének lejtőin találhatjuk. A tőkéket általában lugasszerűen művelik, így alattuk más is termelhető. 

Az eső inkább a magasan fekvő területeken esik, az öntözést pedig egy kis csatornákból (levadas) álló 

rendszerrel oldják meg. A sziget klímája meleg és párás, évi 640 mm csapadékkal. A 

gombabetegségek okozzák a legnagyobb problémát. 
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15.2.2 SZŐLŐFAJTÁK ÉS BORSTÍLUSOK 

AXIX. század második felében a filoxéra és a lisztharmat majdnem teljesen romba döntötte a sziget 

bortermelését. Az új ültetvényeken az amerikai hibrid fajták voltak meghatározóak és vették át a négy 

hagyományos fajta, a sercial, a verdelho, a bual és a malvasía (Malmsey) helyét. Most a vinifera tőke 

telepítések 80%-a a kevésbé minőségi tinta negra mole. Az EU-ba való belépés igencsak megbolygatta 

azt a folyamatot, ahogy a borokat addig Madeirán készítették és címkézték. Először is a hibrid fajták 

felhasználását borkészítéséhez teljesen betiltották. Másodszor, az olyan speciális szőlőfajták nevét, 

mint a verdelho és a bual, csak olyan borhoz adhatják, ami minimum 85%-ban az adott szőlőfajtát 

tartalmazza. Mivel eddig ezeket a neveket inkább csak a stílus, nem pedig a származás megjelölésére 

használták, és mivel a nemes szőlőfajták csak kevesebb mint 10%-ot tesznek ki Madeirán, a címkézési 

rendszer egyik napról a másikra teljes mértékben megváltozott. 

A madeira készítéséhez túlnyomó részt a tinta negra mole szőlőfajta használatos. Magas 

terméshozamú, és édes, sápadt vörösborokat ad. Ez a színvilág még a legfiatalabb borokat is kissé 

korosnak láttatja. Úgy tartják erről a fajtáról, hogy kaméleonként mindenféle stílusba bele tud 

illeszkedni, de magasabb minőségű borokhoz, mint a „Special Reserve” vagy a „Vintage”, nem 

használják. A sercialelsősorban a legmagasabban fekvő ültetvényeken, északra néző lejtőkön 

található. A legszárazabb, leghaloványabb és igen magas savtartalmú borok készülnek belőle. A 

verdelho az északi rész lankásabb lejtőinek fajtája, borai pedig félszárazak és csonthéjas gyümölcsök 

aromáit fedezhetjük fel bennük. A boal(gyakran angolosan „Bual”) a sziget déli részén fekvő Camara 

de Lobos körül nő. Bora félédes, száraz lecsengéssel. A malvasía (általában a Malmsey név alatt 

árulják) a legédesebb bor Madeira szigetén. A két legfontosabb jellemzője valamennyi fenti bornak a 

magas savtartalom és a füstös, égetett cukor íz. 

Mivel a hagyományos szőlőfajta-megnevezését betiltották, a madeirát kétféleképpen lehet leírni: az 

édesség foka és/vagy a kora alapján. Egy bort, amit egészen a közelmúltig „Sercial”-ként ismertek, 

most „Dry”-ként fogják címkézni (persze, ha nem sercialból készült). Azokat pedig, amit korábban 

Verdelho, Bual és Malmsey néven palackoztak, most „MediumDry”,’ „Medium Sweet” és „Rich” 

címkével látnak el, ha nem nemes fajtákból készültek. 
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15.2.3 BORKÉSZÍTÉS ÉS ÉRLELÉS 

Egyik előnye az EU tagságnak az, hogy a borászatokat modernizálásához pénzeszközökhöz 

jutottak. Ez azt jelenti, hogy az erjesztéshez szinte mindenhol hőmérséklet-szabályozott, rozsdamentes 

acéltartályokat alkalmaznak. A fermentáció folyamata néha teljesen végbemegy (azaz valamennyi 

cukor alkohollá válik) és a bor végső édességének foka a vinhosurdo (20%-ra erősített, nagyon édes 

szőlőlé) hozzáadásával állítható be. A másik eljárás szerint az erjedést egy szőlő-alapú párlat 

hozzáadásával megállítják, mielőtt az összes cukor kierjedhetett volna. Ez a borásztól és a készítendő 

bor stílusától függ.  

A borral teli hordókat régen ballasztként hosszú tengeri utakon hajóztatták, ami egyben gyorsított 

érlelésként is szolgált. Ennek kiváltására két eljárást fejlesztettek ki. A legmagasabb minőségű borokat 

hordóban a kereskedők lerakatainak a padlásán, állványokon (canteiros) helyezték el. Gyakrabban 

alkalmazzák azonban a másik módszert, amely szerint a bor minimum 3 hónapot egy estufában, azaz 

melegítő kamrában tölt el. Ennek két formája van. Az ipari módszer nagy beton kádakat használ, 

amelyben forró vizes csövekkel a bort 40 – 50 fokra melegítik. A másik módszer szerint a hordókat 

egy állandó hőmérsékletű, 40°C helyiségben tárolják. Az utóbbi módszer jobb a bornak, de drágább a 

szükséges idő és a hordók által elfoglalt tér miatt. 

Az érlelés idejét illetően, a szabályzat szerint a címkén lehet 3, 5, 10 vagy 15 éves megjelölés. 

Illetőleg, ha egy boron a „Fine” elnevezéstlátjuk, annak 3 évesnek kell lennie, a „Reserve”-nek 5 

évesnek, a „SpecialReserve”-nek 10 évesnekés az „Extra Reserve”-nek 15-nek. Ha egy bor 

évjáratos (vintage) megjelölésű, akkor csak az egyik nemes fajtából készülhet, egyetlen év terméséből, 

és minimum 20 évig kell tölgyfahordóban érlelni. Néhány öregebb boron szerepelhet egy solera 

dátum, bár a solera rendszer már nem létezik a szigeten. 

A igazán nagy madeira borokat bármeddig lehet érlelni, nincs időbeli korlát. Gyakorlatilag 

elpusztíthatatlan, és ha kinyitunk egyet, az is eláll bármeddig a bor állapotának romlása nélkül. 

15.3 A SHERRY ÉS MONTILLA-MORILES 

A sherry a nevét a Spanyolország déli részén levő Andalúzia Cádiz tartományának Jerez nevű 

városáról kapta. Angliában már a Tudorok óta népszerű volt ez a bor és az angol kereskedők már ez 

időtől fogva gyökeret vertek ebben a régióban. Az 1850-s évekre a sherry az angliai borimport 40%-át 

tette ki. Bár a sherry is, mint az erősített borok általában, vesztett a népszerűségéből, az Egyesült 

Királyság marad a legfontosabb exportpiaca továbbra is.  A brit eladások hanyatlását követően 

stabilizálódni látszik a piac. Az édes változatok, a Cream és a Pale Cream a meghatározóak, és főleg a 

karácsony közeledtével nő meg a kereslet irántuk. Mindazonáltal, a minőségi borok - a finók, a 

manzanillák és a hosszan érlelt csúcskategóriás termékek - eladási számai lassan növekedni kezdtek. A 

száraz amontillado, oloroso és palo cortado iránt minimális a kereslet. 

15.3.1 SHERRY 

Ez a bor világszerte vesztett a népszerűségéből az 1970-es években és az 1980-as évek elején, 

amikor a túltermelés miatt a piacot alacsony minőségű borok árasztották el. Ennek következtében, az 

EU anyagi támogatásával jelentős területeken vágták ki a tőkéket, hogy jobb egyensúly alakuljon ki a 

kereslet és a kínálat között. Növelni kezdték a fehér asztali borok előállítását is, hogy minél több 

szőlőt „szippantsanak fel” a piacról. További három lépést tettek a sherry arculatának visszaállítására. 

Először is, rendelettel korlátozták az egyes cégek évente piacra dobható készletét. Ez körülbelül az 

megtermelt mennyiség egyharmadát jelentette, így biztosítva, hogy a legtöbb sherry legalább 3 éves 

legyen. Másodsorban, az előállító cégek önkéntesen megegyeztek a sherry nagybani exportjának 

tilalmában. A két kivételt ez alól a szabály alól az állami monopóliumok és az élelmiszeripar (sherry 

adalék a szószokhoz, csokoládéhoz… etc) jelenti. A harmadik és a legújabb lépésben bevezették a kor-

meghatározott sherry előállítását, ami a csúcsminőségű termékek piacán jelentett nagy előrelépést. 

15.3.2 A sherrykereskedelem 

A sherrykereskedelmet a nagy „sherryházak” márkái uralják. Ezeknek a cégeknek saját bodegáik, 

másnéven érlelőraktáraik vannak vagy magában Jerezben vagy a két kisebb tengerparti város, Sanlúcar 

de Barrameda és Puerto de Santa María valamelyikében. Legtöbbjüknek saját ültetvénye is van, de 
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vesznek szőlőt és mustot más szőlőültetvény tulajdonosoktól is, akik közül sok tömörül 

szövetkezetekbe. Előfordul az is, hogy a cégek almacenisták kisebb csoportjától már kész bort 

szereznek be. Ezek olyan gazdák, akik saját maguk készítik és érlelik boraikat, de nem palackozzák 

vagy árulják azokat. Ezek az almacenista sherryk nagyban hozzájárulnak a házasítások 

ízspektrumának szélesítéséhez, de gyakran palackozhatják őket eredeti formájukban is. Ezek a sherryk 

a legkarakteresebb és legklasszikusabb változatok között vanak. 

15.3.3 Talaj és termőhely 

A termőhelyek talaját három jól elkülöníthető típusra osztják fel: albariza, arena és barro, bár az 

utóbbi kettő jelentősége a szőlővel betelepített területek csökkenésének következtében igen 

lecsökkent. A jerezi ültetvényeken az albariza dominál. Ez egy nagyon tömör talaj, magas 

mészkőtartalommal, ami jól vezeti a vizet, de meg is tartja a nedvességet. Ha nedves, akkor sáros és 

csúszós, ami kiszáradáskor kérgessé válik, így késleltetve a kipárolgást. Van számos helyi talaj altípus, 

a mészkőtartalomtól függően, ami 30%-tól akár 80%-ig terjedhet. A napsütésben az ültetvények 

vakítóan fehérek a fehér krétás talaj visszatükröződésének köszönhetően. Az albariza főleg a 

sherrytermelés központi területein jellemző, Jerez és a Guadalquivir folyó közti dombos területen. Itt 

terem a legjobb szőlő. A második talajtípus az arena, avagy homok (70% tömör homok, a 

mészkőtartalom 10%, vagy még kevesebb). Az arena vas-oxidot tartalmaz, melynek rozsdás-barnás 

színe van, viszont az altalaj gyakran meszes. Termékeny és könnyű megmunkálni, de az ott termő 

borok híján vannak a finomságnak. Ezen a talajon ma leginkább moscatel (muskotály) szőlővel 

találkozhatunk, a nagy, korábban szőlővel beültetett területek kerültek fóliás növény- és virágtermelés 

szolgálatába. 

 

A harmadik típus a barro, avagy sötét agyag. Ez a leggazdagabb talaj és főleg a délkeleti vidékek 

alacsonyabban fekvő földjeire jellemző. Nagy terméshozamot biztosít, a borok testesebbek, de 

kevésbé jó minőségűek, mint az albariza talajon termett szőlőké. A régebbi ültetvények helyén ma 

búzát termelnek. 

15.3.4 Éghajlat 

A klímát itt talán forró mediterránnak lehetne nevezni, ahol a téli középhőmérséklet 10,7° C, a 

nyári pedig 23,7° C fok. A nap az év 300 napján süt. Az átlagos évi csapadékmennyiség 650 mm, ami 

spanyolországi viszonyok között magas, de a legtöbb október és május között esik. A nyár folyamán a 

víz értékes kincs és gondos odafigyelést igényel. Ezért gyűjtő csatornákat (aserpias) ásnak a sorok 

közé. Mindennek az a pozitívuma, hogy igen hosszú érési időszakkal lehet számolni, de az aszály 

problémát jelenthet. 

15.3.5 Szőlőfajták 

A szőlővel beültetett terület több mint 90 %-án palominót találunk. Ez tipikusan olyan szőlőfajta, 

ami kizárólag a sherry esetében hozza a formáját, másutt képtelenség belőle jelentősebb bort készíteni. 

Életerejét a jerezi albariza talajnak köszönheti, itt viszont csaknem minden bor alapját ez a fajta 
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képezi. A szőlő héja nagyon vékony, így könnyen megreped, és hajlamossá válik a rothadásra még a 

szüretet megelőző időszakban. Mindig problémát okoz a szüret időpontja: korán történjen, hogy még 

megmaradjanak a savak, vagy későn, hogy több potenciális alkohol lehessen benne, ami csökkenti az 

erősítéshez szükséges alkohol mennyiségét, amire magasabb adót kell fizetni. A szüretelés mindkét 

esetben kézzel történik azonban a bogyók érzékenysége miatt, és meg lehet figyelni, ahogy a 

munkások óvatosan levágják a fürtöt, majd egy 15-17 kg szőlőt elbíró műanyag ládába helyezik. 

A pedro ximénez (PX) fajtát arena és barro talajú, alacsonyabban fekvő ültetvényeken telepítik. 

Miután a szőlőt leszedték, gyakran hagyják a napon – fűből készített matracon - száradni. Így a 

cukortartalom koncentrálódik. Az eredményül kapott bort gyakran édesítőszerként használják. Az 

elmúlt években lecsökkent a PX szőlővel telepített területek nagysága a sherrytermelő régión belül és 

így a szőlőt és a bort gyakran hozzák vagy Montillából vagy Málagából. Ezt engedélyezi a Sherry DO 

szabályzata. 

15.3.6 Szőlőművelés 

A hozam Jerezben – és másutt is - jelentősen eltéréseket mutat, és szorosan összefügg az előző év 

őszén és telén esett csapadék mennyiségével. Az átlag termés olyan 65hl/ha körül mozog, ami a jobb 

ültetvények esetén engedélyezett 80hl/ha-ig is felmehet, a kevésbé fontos területeken pedig maximum 

100hl/ha megengedett. A hozam fenntartása (nem növelése!) miatt a talajt 3-5 évente trágyázzák. 

Az tőkéket 1,5 m x 1.5 m raszterbe ültetik hagyományosan. Mostanában azonban, hogy a traktorok 

jobb kihasználhatósága miatt a tőkéket egy méterre ültetik egymástól, míg a sorok közötti távolság két 

méter. Korábban önálló, bakművelésű, karózott tőkék jellemezték a régiót, de a kordonos művelés 

kezd egyre elterjedtebb mostanában. A metszési mód az egyes Guyot-rendszer jerezi adaptációja, amit 

vara y pulgarnak neveznek (7 szemes szálvessző, néhány szemes váltóvesszővel- szerk.). Az 

ültetvényekben a fő probléma a kora nyári esők miatt kialakuló peronoszpóra/lisztharmat és rothadás, 

valamint a talajban levő magas mészkő tartalomnak betudható klorózis (elsárgulás). 

15.3.7 Borkészítés 

A szüret általában szeptember első hetében kezdődik. Miután a szőlőt leszedték, a PX fürtöket 

kiteszik a napra, hogy a cukortartalom koncentrálódjon bennük. A folyamat felgyorsítása érdekében a 

gyékények helyett műanyag alagutakba/csövekbe helyezik a fürtöket. A palomino szőlőt viszont 

azonnal préselik. Mivel a szüreti időszakban nagyon magas lehet a hőmérséklet, fennáll az oxidáció 

veszélye, ezért a présházakat gyakran közvetlenül az ültetvény mellett állítják fel. A préselést általában 

egy vízszintes (Vaslin vagy Willmes) préssel végzik. Az első 70%-ot, ami főleg színlé, finóhoz és a 

könnyebb stílusú sherryhez használják, a következő 20%-ot (egészen maximum 72,5 liter/100kg-ig) az 

olorosóhoz és a kevésbé minőségi borokhoz. Az e fölötti maradékot pedig lepárolják. 

A préselést követően a bor savszintjét általában borkősav hozzáadásával állítják be általában. A 

levet ezután 24 órán át kén-dioxid alatt tartják, hogy kitisztuljon, majd rozsdamentes acéltartályba 

fejtik, ahol végbemegy az erjedés, ellenőrzött hőmérséklet alatt. A természetes élesztők általában 

alkalmasak erre. Néhány hagyományőrző a bort még mindig 600 literes tölgyfa hordókban erjeszti. A 

borokat nagyjából 25-30°C fok közötti hőmérsékleten erjesztik, ami sokkal magasabb, mint az a 

fehérboroknál megfelelőnek számít. Alacsonyabb hőfokon azonban a sherry egyedi stílusát 

meghatározó aldehidek és más összetevők nem fejlődnek ki. Fontos megérteni, hogy az összes sherryt, 

kivéve a pedro ximénezt és a moscatelt, szárazra erjesztik. A borban található esetleges édesség a 

későbbi folyamatok során kerül az italba. 

Két alap sherry-stílus létezik: a fino és az oloroso. Ezek fejlődése csakúgy függ a természettől, mint 

a borász szakértelmétől. Szerencsére ma már jobban tudják a borok jövőjét biztosítani és ellenőrizni. 

Az erjesztés ideje alatti ellenőrzésnek igen fontos a szerepe. A bor jövőjét már nagyon fiatalon meg 

lehet becsülni. Az első erjedést követően hamarosan elvégzik az első osztályozást. A szüretet követő 

decemberben vagy januárban, minden tartály, illetve hordó tartalmát megkóstolják és a capataz vagyis 

pincemester mintákat vesz, hogy meghatározza az egyes borok jövőjét. A finomabb borokból fino lesz 

és egy vonallal jelölik (unaraya, I). A gazdagabb és teltebb változatokból oloroso lesz, és két vonallal 

jelölik (dosrayas, II). Ebben a korai szakaszban a florként ismert élesztőhártya képződik a bor 

felszínén. Hogy ezt a réteget ne sértsék meg, a pincemester a mintákat hordók esetében egy 
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hagyományos, jellegzetes eszközzel veszi (venencia). (Sanlúcarban a capataz kevésbé hajlékony, 

bambuszból készült eszközt használ).  

A flor (speciális élesztőhártya) nagy hatással van a borra, hiszen az ez alatt érlelődik. 

Fennmaradásához oxigénre, alkoholra és glicerinre van szüksége, és a folyamat során általánosan 

csökkenti a bor savtartalmát. Ahogy védőréteget képez a bor felszínén, a flor az oxidációt is 

meggátolja, ami az oloroso sherry esetében viszont szükséges. Ezzel együtt még a bor acetaldehid 

szintjét is megnöveli, mely a sherry egyedi aromájáért felelős. A flor számára az optimális 

alkoholszint 14,5%-15,5% között van. A nyári meleg és a téli hideg szintén befolyásolja a flor 

működését, amely 15-20 fok között működik a legkedvezőbben. Így tehát Jerezben tavasszal és ősszel 

aktív, télen és nyáron pedig nyugalmi állapotban van. Sanlúcar de Barramedában, ahol az Atlanti-

óceán hatására kiegyensúlyozottabb a klíma, a flor egész évben működőképes. Környezeti 

érzékenysége abban mutatkozik meg, hogy az egyes bodegák eltérő hőmérséklete és páratartalma 

következtében az érlelődő sherryk stílusa is változatos lesz. A legkedvezőbb hatás elérése érdekében a 

flort időközönként frissíteni kell, ezt pedig az alant leírt solera rendszerrel, az érlelődő borok 

áttöltésével természetes úton el tudják érni. 

Miután meghatározták a megfelelő stílust, az erősítés következik, ahol fele-fele arányban 

(mitadymitad) használnak erős alkoholt és óbort, amelynek receptje cégenként változó. Az erősítésig a 

must és a fiatal bor neve is „mosta”. A finót 14,5-15,5%-ra erősítik, ami a flor számára optimális 

szint, az olorosót pedig 18%-ig, ami viszont megakadályozza a flor képződését.  

Mivel a sherryt ritkán árulják évjáratosként, inkább stílus és márka szerint, a stílus- és a 

minőségbeli következetesség nagyon fontos. Jerezben erre egy solerának nevezett, saját, részleges 

házasításon alapuló rendszert fejlesztettek ki. Az erősítést követően a bort a tartályokból tiszta 

hordókba töltik, de nem teljesen tele, csak a hordók 5/6 részéig. A fino esetében a flor természetes 

módon jelentik meg a bor tetején. A solera elő-fázisában egyetlen bor sem házasított. Ezt añada-nak 

nevezik (ez a neve egyébként az érlelés és házasítás előtt álló fiatal bornak is). További hat hónap 

elteltével a finókat szétválasztják újra, és egy részükből fino, míg a többiből teltebb amontillado 

készül. Ez utóbbinak vékonyabb lesz a flor rétege. Az egész solera ciklus alatt nagyon fontos a 

hőmérséklet-szabályozás. A bodegákat magas tetőszerkezettel építik, hogy a hőmérsékletet a lehető 

legalacsonyabb szinten lehessen tartani, és hogy minden segítő fuvallatot ki tudjanak használni. A 

földes padozatot gyakran locsolják a párásság fenntartása érdekében. Ugyanakkor, a fiatal olorosókat 

gyakran kint tárolják, hogy a nap melege elősegítse az oxidálódás folyamatát. 
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Minden egyes borstílusnak megvan a saját solerája, amely egy sor különböző criaderából áll, azaz, 

olyan egységekből, amelyek ugyanannak a bornak egy-egy adott, eltérő érettségi állapotát képviselik. 

A legöregebb criadera maga a solera. Amikor egy adott mennyiségű bor palackozására igény 

mutatkozik, ugyanakkora mennyiséget fejtenek le minden egyes hordóból a solerából. Az így 

keletkező „hiányt” pedig a soron következő legöregebb életkorú criaderából pótolják, és így tovább, 

egészen addig, hogy a legfiatalabb criaderát az añadából telitik. Ezt a műveletet „létrázásnak” 

(running the scales) nevezik. Eredetileg kézzel hajtották végre, vödrök segítségével, de ma már 

szivattyúkat használnak. Ez nagyon bonyolult és idő igényes, mivel a művelet gondos odafigyelést 

igényel: a házasítás ugyanis vízszintesen és függőlegesen is megtörténik a hordók között. Ez azt 

jelenti, hogy egy hordót nem lehet kizárólag egy hordóból utántölteni, hanem sok fiatalabb bort 

tartalmazó hordóból telítik. Így lehet az egyenletességet fenntartani. 

Egy alkalommal csak a hordó egyharmadát lehet lefejteni, és ha valaki a maximumot leengedi, 

akkor ezt csak háromszor teheti egy évben. A gyakorlatban az olorosók és az amontilladók esetében ez 

háromszor meg is történik, a finóknál és a manzanilláknál azonban – hogy a frissességük megtartható 

legyen -, többször, kisebb mennyiséget fejtenek le. Egy-egy solerában mindig kell maradnia, igaz, 

egyre csökkenő mértékben, az eredeti borból. Az öregebb sherry-házakban az eredeti solera akár 200 

éves is lehet. A részleges házasítást leírt rendszere miatt csak ritkán találunk évjáratos sherryt, bár 

némelyen szerepel a solera elhelyezésének a dátuma. 

Miután a bor érlelését befejezték a solerában - átlagban 3-5 év egy minőségi finónál, akár10 év az 

amontillado és az oloroso esetében, és akár 25 év vagy több a kiemelkedő borok esetében – különböző 

kezeléseken esik át a palackozás és a forgalomba hozatal előtt. Eredetileg sok bort még egyszer 

erősítettek a szállítás előtt. Ez főleg a piaci igények kielégítése miatt volt, mivel különböző erősségű 
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sherry iránt volt kereslet. Mostanában, különösen az EU-n belül, az a megszokott, hogy a „solera-

erősség” állapotában szállítják a bort. Nagy Britanniába a finók és a manzanillák általában 15 

térfogatszázalékkal érkeznek, mivel ennek kedvezőbb a vámtétele. Szintén ebben a szakaszban 

történhet a borok édesítése vagy színezése, bár az utóbbi csaknem eltűnt a „barna” sherry iránti igény 

csökkenésével. A cream sherry és az édes oloroso édesítésére általában pedro ximénez bort 

használnak. A pale cream sherryhez szőlőlé koncentrátumot adnak. A sherryben természetesen magas 

a borkő (tartarát) szintje, ezért kristályos üledék képződhet. Hogy ennek a kockázatát a minimumra 

csökkentsék, a legtöbb sherryt manapság nagyban -8° C fokra hűtik és 8 napig tartják ezen a 

hőmérsékleten, hogy kicsapódjanak a nemkívánatos részecskék. Utána derítik, majd leszűrik és a bor 

kristálytiszta lesz. A fino és a manzanilla mikro szűrésen megy át, hogy a borban megbújó minden flor 

összetevőt eltávolítsanak. 

15.3.8 Sherry-stílusok 

Az évek során sherry-stílusok széles választéka vált elérhetővé a piacon. Ezek a két alap stílusból, a 

finóból és az olorosóból, valamint a kettő közötti palo cortadóból fejlődtek ki. 

A fino színe sápadt, ízleléskor könnyűnek, száraznak és tisztának kell lennie. A sherryk között 

alacsony az alkoholtartalma és fiatalon fogyasztandó, mivel a palackozás után már elkezdenek 

veszíteni a frissességükből. A stílusra kiemelkedő hatással van a flor jelenléte a solera minden 

fázisában. Azt a finót, amelyet a tengerparti város, Sanlúcar bodegáiban érlelnek, manzanillának 

nevezik. A hűvösebb klíma miatt a flor egész évben aktív. Ez egyedi jelleget kölcsönöz a bornak, 

általában egy enyhe sós ízt fedezhetünk fel. Spanyolországban ez a legdivatosabb sherry és az eladási 

számok messze meghaladják a finóét. Fiatalon manzanillafinaként ismert. A manzanilla mára már 

önálló DO státusszal rendelkezik (Manzanilla de Sanlucar de Barrameda). 

Az igazi amontillado olyan érlelt fino vagy manzanilla, amelyről már elpusztult a flor. Ez 

természetes folyamat, amely 7 év fino-érlelés után következik be nagyjából, és az az oka, hogy a flor a 

fennmaradásához szükséges összes tápanyagot felélte. Az amontilladót úgy erősítik, hogy kissé 

magasabb legyen az alkoholszintje a klasszikus finónál. Ezek a borok barnás-sárga színűek, szárazak 

és a flor elhalása utáni szakasz oxidatív érlelésnek köszönhetően intenzív diós aromák alakulnak ki 

bennük. A nevét a szomszédos borvidékről, Montilláról kapta. Szó szerint „montillázott” vagy 

„montillásított” bor. A munkaigényes kettős érlelési eljárás miatt az igazi amontillado soha sem olcsó. 

A kommmerszamontillado általában tiszta amontilladók és néhány fiatalabb fino és/vagy oloroso 

házasításából származik, és azért édesítik, hogy félszáraz vagy félédes stílusúak legyenek. A brit 

piacon gyakrabban találkozhatunk az előbbivel. 

A palocortado igen ritka sherry-stílus és akkor készül, ha egy nagyon elegáns, finónak szánt bor 

nem képes megtartani a flor kultúrát. Az eredményül kapott bor ízei és illata hasonlít az 

amontilladóhoz, de a ízleléskor már egy száraz oloroso teltségét és gazdagságát adja. 

A tiszta oloroso (szó szerint „illatos”) testes, vöröses barna színű, száraz bor, amely kezdettől 

oxidációnak van kitéve. Erőteljes illata és aromái pikánsak, a húsra és a dióra emlékeztetnek. Sok 

olorosót egy rész PX-szel édesítenek, ami még pici mennyiségben is érezhető mazsolás és aszalt 

szilvás árnyalatokat kölcsönöz a bornak. Néhány PX-szel (vagy más édesítőkkel, mint pl. szőlőlé és 

szőlőpárlat keverékével) édesített olorosót „Cream”-ként címkéznek. Bizonyos cream sherryk 

házasításaiban megtalálhatók fino, amontillado és manzanilla összetevők is. 

A pedroximénez (PX) a legfinomabb jerezi desszertbor, és napon aszalódott szőlőből készül. 

Nagyon erőteljes szőlő, mazsola és aszalt füge aromával rendelkezik. Nagyon sötét, majdnem fekete 

és végtelenül édes, akár 400g/l cukortartalma is lehet. 

A fino, a manzanilla és a PX sherry kivételével az összes fenti bort édesíthetik kis mennyiségű PX-

szel, azért, mint mondják, hogy az amúgy igen száraz borok egyensúlyát javítsák. Ez az édesítést nem 

tüntetik fel mindig a címkén, de a PX erőteljes hatása az orrban és a szájban azonnal érezhető. A 

sherry-család legfiatalabb tagja a pale cream, ami egy olyan fino, amelyet szőlőlé koncentrátummal 

édesítenek. Ezek a kereskedelmi szempontból nagyon sikeres borok sápadt színűek, közepes testűek és 

édes, szőlős aromáik vannak. 
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15.3.9 Kormegjelölésű sherryk 

Mivel a sherry alapvetően nem évjáratos termék, a múltban nagyon nehéz volt meghatározni a 

különbséget egy nagyon öreg, komplex sherry és egy, a lehető legolcsóbb áron készíthető, bizonyos 

stílust képviselő házasítás között. Hogy a fogyasztók fel tudják ismerni a különbséget, különféle 

kategóriákat hoztak létre: ilyen a VOS (Vinum Optimum Signatum/Very Old Sherry/Nagyon Öreg 

Sherry) és a VORS (Vinum Optimum Rare Signatum/Very Old Rare Sherry/Nagyon Öreg Ritka 

Sherry). Így jelölik azokat a solera sherryket, amelyek minimális átlagéletkora 20, illetve 30 év. A 

közelmúltban bevezették a 15éves és 12éves kategóriát is. A kormegjelölés az amontilladóra, a palo 

cortadóra, az olorosóra és a PX-re vonatkozhat. 

15.4 MONTILLA-MORILES 

Spanyolországban a likőrborokat vinosgenerosos-nak nevezik és néhányat Jerezen kívül is 

készítenek. Például a szomszédos Valencia megyében lévő Huelvaban és Gandiában vagy a Vallaloid 

közelében fekvő Ruedában is készítenek ilyen termékeket. A nemzetközi piacot illetően azonban az 

egyetlen megemlítendő hely Montilla, Cordoba megyében, a sherrytermelő vidéktől északkeletre. 

Montillát sokáig a sherrytermelő vidék részének tekintették és még mindig a legnagyobb PX ellátója a 

sherry-házaknak. Sőt, nevéből született az amontillado… Kereskedelmi szempontból a montilla 

megtalálta a helyét a brit szupermarketek polcain, mert ezen borok alkoholtartalma nem haladja meg a 

15 %-ot, így kedvezőbb vámtarifa-sávba esnek. Ez ár szempontjából előnnyel járt a sherryvel 

szemben. Ezt az előnyt azonban részben elveszítették, mert a fino és manzanilla sherryket is 15%-os 

alkoholszinttel szállítják már. Sajnálatos mellékhatása ennek az, hogy a montillára úgy tekintettek, 

mint a sherry olcsóbb kiváltójára, holott valójában, sok közülük saját jogon is igencsak kitűnő ital. 

A nagyobb bodegák közül sok a borvidék központjának tekinthető Montilla városában található. 

Mivel a szárazföld belsejében található, a klíma extrémebb, mint Jerezben. A hőmérséklet nyáron 

gyakran túllépi a 40°C fokot. Eső kicsit több esik, de főleg télen. A talajnak két típusa ismert: a 

meszes alberos, ami hasonló a jerezi albarizához és a vöröses, tömör vályog, a ruedos, mely a 

központi és a nyugati részeken jellemzőbb. 

Szüretkor a szőlőlé három minőségi kategóriába kerül: a színlé a finók számára van fenntartva, az 

első préselés pedig az olorosóknak. A második préseléskor nyert mustot pedig lepárolják. Az erjedés 

hagyományosan beton kádakban, az ún. tinajasban megy végbe. (A tinajas szép formájú terrakotta 

edény volt egykor, ezt imitálja az igen nagy méretű felül szűkülő szájú betonyedény –szerk). Ezt 

követően megjelenik a flor néhány hordóban, és akkor fino-stílusú bor készül. Az olorosót is 

hordóban tárolják, de légmentesen, hogy ne képződjön flor. Az érlelés ugyanúgy hordókban, solera-

rendszerben történik, mint a sherrynél. A termelést illetően az alapvető különbség az, hogy ezek a 

borok természetesen magasabb alkoholszentet érnek el, mint a sherry, így az erősítés inkább 

kivételnek számít. Azért szerepelnek mégis ebben a fejezetben, mert stílusukban sokkal közelebb 

állnak a sherryhez, mint más borokhoz. A stílusok is többnyire megegyeznek a sherryével: fino, 

amontillado és oloroso. A minimális alkoholszintre vonatkozó törvény korlátozza azonban e 

kifejezések használatát: a finónak 15%-osnak, az amontilladónak és az olorosónak pedig 16%-osnak 

kell lennie. Ezért aztán a brit piacon ritkán látunk egy montilla címkéjén efféle jelölést, hanem inkább 

csak annyit, hogy száraz, félédes, vagy cream. A legnagyobb hírnévnek a különlegesen finom PX 

borok örvendenek. Ezek ugyanúgy készülnek, mint jerezi PX borok, de a Montilla-Morilesben 

jellemző forró, száraz nyarak még előnyösebb feltételeket teremtenek ennek a vékony-héjú fajtának, 

így borainak legszebb példáit is itt találjuk. 

15.5 EGYÉB ERŐSÍTETT BOROK 

15.5.1 VDN (vin doux naturel) 

Erősített borokat világszerte készítenek. Erőteljességük széles körben kedveltté teszi őket mind a 

termelők és kereskedők, mind a fogyasztók körében. Ebben a kategóriában találunk olyan ősi borokat, 

mint a malaga, a commandaria vagy a nemrégiben újjászületett vin de constance. Az olyan klasszikus 

stílusokat mint a portói vagy a sherry, sok helyen próbálják utánozni, itt-ott némi sikerrel. Az erősített 
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muskotályokkal is Dunát lehetne rekeszteni. Ilyenek készülnek Ausztráliában, Kaliforniában, 

Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögország-ban és Dél-Franciaországban. 

15.5.2 VIN DOUX NATURELS (VDN) erődített borok 

A Vin Doux Naturels (VDNs) úgy készül, hogy a részben kierjesztett musthoz nagyon erős (95%) 

szőlőpárlatot adnak, hogy egy erős (15-20%), édes bort kapjanak. A legtöbbet fiatalon palackozzák, 

azonnali fogyasztásra. Tele vannak a közvetlenül a szőlőből származó aromákkal. A muscat 

(muskotály) különösen adja magát ehhez a stílushoz, aminek határtalanul illatos, intenzíven édes bor 

az eredménye. Az eredetvédett borok között szerepel a Muscat de Beaume de Venise 

aRhônevidékénvalaminta Muscat de Saint Jean de Minervois, Muscat de Frontignan, Muscat de 

Mireval, Muscat de Lunel és Muscat de Rivesaltes Langudoc-ból. Csak az utolsónál engedélyezett a 

muscat of Alexandria (Alexandriai uskotály) használata. Mivel ezt a fajtát könnyű termeszteni, a 

Muscat de Rivesaltes boraiban ez a meghatározó, és ennek az is az eredménye, hogy általában ez a 

legolcsóbb muskotályos természetes édes bor (VDNs), viszont ezek a borok kevésbé illatosak és 

jellegzetesek. 

A grenache-t szintén használják VDNs készítéshez a Rhône melletti Rasteau-ban és a Languedoc-

Roussillonban található Banyuls-ba,Maury-ban és Rivesaltes-ban. Néhányat fiatalon és frissen 

palackoznak, néhányuk találkozik tölgyfával, ami egyes esetekben tudatosan oxidált borokhoz vezet; 

ezek aromái a karamellre, kávéra és dióra emlékeztetnek. Ennek a bornak a címkéjén a „rancio” 

megjelölés olvasható. 

15.5.3 ERŐSÍTETT BOROK AZ ÚJVILÁGBÓL 

Kezdetben az új termőhelyeken a likőrborok termelése volt meghatározó, főleg, mivel egyszerűbb 

előállítani, tárolni és külföldre szállítani. Nem meglepő tehát, hogy olyan országok, mint Ausztrália, 

Új-Zéland és Dél-Afrika olyan boriparral rendelkeztek, ahol a sherry és portói stílusú likőrborok 

gyártása uralkodott régóta. Az összes ilyen piacon azonban, a könnyebb típusú borok iránti igény miatt 

leáldozott ezeknek a stílusoknak. 

Még mindig készítenek sherry és portói stílusú borokat Dél-Afrikában, Kaliforniában és 

Ausztráliában. Néhány egészen elsőrendű minőségű. Bár a sherry és a portói elnevezések mára 

védelem alatt állnak, Ausztráliában még mindig használják a fino, oloroso, amontillado és tawny 

kifejezéseket. Ahol a flor nem jelent meg magától, ott mesterségesen tenyésztettek flor kultúrát és 

adták hozzá a fino-stílusú borokhoz. 

Ausztrália meglehetősen szokatlan erősített borai a Liqueur Muscat és a Liqueur Tokay, melyeket 

kizárólag muscat banc à petits grains-ből, illetve muscadelle-ből készítenek. A legünnepeltebb 

változatok a Viktóriai állam északkeleti részén található Rutherglen különösen forró vidékéről 

származnak. Gazdag, édes levet vonnak ki finoman azokból a fürtökből, amelyek már kissé 

megaszalódtak a tőkén (a szeles, száraz környezet miatt nem jelenik meg a botritisz). Ahogy a 

természetes édes borok (VDNs) esetében, az alkoholt itt is az erjedés befejeződése előtt adják a 

borhoz. Az édes borokat ezután egyfajta solera-hoz hasonló rendszerben érlelik, forró csűrökben. Az 

érlelés oxidatív, és a párolgás következtében a bor még koncentráltabb lesz. A végső termék egy 

intenzív, testes, „ragadósan” édes bor lesz, amelyben egy sor aroma fedezhető föl, az aszalt 

gyümölcsöktől (mazsola, citromhéj, kajszi, aszalt szilva), a főtt-lekváros ízeken át a karamellig, a 

kávéig, a dióig és a tejkaramelláig. 
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